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Nemzeti lajstromozott védjegyek I.

Lajstromozott védjegyek I.

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

199.405
(151) 2010.01.14.
M 09 00417
(220) 2009.02.12.
CSEKE Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

Median Touring
12

Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(111) 199.552
(151) 2010.02.04.
(210) M 01 04576
(220) 2001.08.23.
(732) HDN Development Corporation (Kentucky államban
bejegyzett cég), Florence, Kentucky (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) KRISPY KREME
(511) 42 Élelmezés; fánkokra, pitékre, süteményekre, kalácstésztából sütött péksüteményekre, bagetekre, tésztákra; kávéra, gyümölcslevekre, kakaóra és italokra specializált éttermi szolgáltatások.
(111) 199.574
(151) 2010.02.15.
(210) M 08 00208
(220) 2008.01.25.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(546)
(511) 5
Antihisztamin hatású humán gyógyszerészeti készítmények.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

199.674
(151) 2010.02.22.
M 09 01795
(220) 2009.06.19.
Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

Life 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.
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.

(111) 199.817
(151) 2010.03.08.
(210) M 09 02783
(220) 2009.09.28.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) MOL Red Kártya
(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Vásárlási és tranzakciós ügyletek, ügyviteli szolgáltatás és
értékelés, könyvelés és számlakivonatok összeállítása, különféle
ügyletek vásárlásra és üzemanyag fizetésére, és az erre vonatkozó
szolgáltatások.
36 Szolgáltatások: hitelkártyák, terhelõ-kártyák, töltõkártyák,
személyazonosítására szolgáló kártyák, vásárlásra jogosító kártyák, diszkont és készpénzes kártyák vonatkozásában, áruvásárlási hitelek, szolgáltatások elektronikus tõkeátutalás és készpénzkiadásra vonatkozóan; számlakivonatok kiállításra vonatkozó szolgáltatások, és a fentebb említett szolgáltatásokra vonatkozó analízis; fizetések intézése; tulajdon-fenntartásos részletvétel; pénzügyi klíring (elszámolóházas) szolgáltatások.
37 Gépkocsik karbantartása és javítása, jármûvek olajozása,
gépkocsik tisztítása és polirozása, gépkocsik mosása, gépkocsik
rozsdamentesítése, festése, gumiabroncsok szerelése, javítása,
jármûjavító mûhelyek.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások.
(111) 199.818
(151) 2010.03.08.
(210) M 09 02786
(220) 2009.09.28.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) MOL Green Card
(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Vásárlási és tranzakciós ügyletek, ügyviteli szolgáltatás és
értékelés, könyvelés és számlakivonatok összeállítása, különféle
ügyletek vásárlásra és üzemanyag fizetésére, és az erre vonatkozó
szolgáltatások.
36 Szolgáltatások: hitelkártyák, terhelõ-kártyák, töltõkártyák,
személyazonosítására szolgáló kártyák, vásárlásra jogosító kártyák, diszkont és készpénzes kártyák vonatkozásában, áruvásárlási hitelek, szolgáltatások elektronikus tõkeátutalás és készpénzkiadásra vonatkozóan; számlakivonatok kiállításra vonatkozó szolgáltatások, és a fentebb említett szolgáltatásokra vonatkozó analízis; fizetések intézése; tulajdon-fenntartásos részletvétel; pénzügyi klíring (elszámolóházas) szolgáltatások.
37 Gépkocsik karbantartása és javítása, jármûvek olajozása,
gépkocsik tisztítása és polirozása, gépkocsik mosása, gépkocsik
rozsdamentesítése, festése, gumiabroncsok szerelése, javítása,
jármûjavító mûhelyek.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások.
(111) 199.819
(151) 2010.03.08.
(210) M 09 02170
(220) 2009.07.22.
(732) Ratkai Margit, Budapest (HU)
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(546)

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

(511) 38 Távközlés, ezen belül különösen: telekommunikációk; internetes információkhoz való hozzáférés rendelkezésre bocsátása; adatátvitel számítógépes hálózatokon keresztül; portálok biztosítása az interneten; üzenetek továbbítása Internet címekre; hozzáférés lehetõvé tétele telekommunikációs vagy számítógépes hálózatokon, valamint más interaktív médián keresztül elérhetõ
elektronikus rendszerhez, sors-, pénz- és szerencsejátékokra vonatkozó részvételi nyilatkozat leadása érdekében.
41 Szerencsejátékok, sorsjátékok lebonyolítása; játékok, különösen sors-, pénz- és szerencsejátékok lebonyolítása az interneten, szolgáltatások számítógépes rendszereken, valamint on-line
internetes illetve egyéb hálózati kommunikáción keresztül; on-line módon felkínált játékszolgáltatások; fogadások felajánlása és
megkötése; csoportos lottózás, totózás és egyéb játékok szervezése az interneten, telefonon és postai úton; lottó, totó, szerencsejátékok és egyéb nyereményjátékok fogadási variációinak készítése; klub szolgáltatások, alkotói mûhely szervezése lebonyolítása,
különösen fogadási variációk kidolgozására; online elérhetõ
elektronikus publikáció; találkozók szervezése.
42 Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés;
ezen belül különösen: számítógépes szolgáltatások és Internet tartalom szolgáltatás és szerkesztés, hozzáférési idõ bérlés számítógépes adatbázisokhoz, hozzáférési idõ biztosítása számítógéphez
adatok manipulációjára, számítógép-programozás, számítógép
szoftver fenntartása.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.820
(151) 2010.03.08.
M 09 02162
(220) 2009.07.22.
V-Contact Kft., Szada (HU)
dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) ALTAFINO
(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.
(111) 199.821
(151) 2010.03.08.
(210) M 09 02779
(220) 2009.09.28.
(732) RANBAXY LABORATORIES LIMITED,
Gurgaon-122001 (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) QUPRACE
(511) 5
Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények emberi és
állatgyógyászati célokra.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

199.822
(151) 2010.03.08.
M 09 02365
(220) 2009.09.10.
BÉVÉEM Növényvédõszer Kft., Budapest (HU)

VEGESOL eReS
1
Peronoszpóra megelõzésére szolgáló vegyi termékek.
5
Gombaölõ szerek, fungicidek; peronoszpóra/lisztharmat
kezelésére szolgáló vegyi termékek.

199.823
(151) 2010.03.08.
M 09 02176
(220) 2009.07.23.
Lady Sisi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk.

(111) 199.824
(151) 2010.03.08.
(210) M 09 02787
(220) 2009.09.28.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) MOL Green Kártya
(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Vásárlási és tranzakciós ügyletek, ügyviteli szolgáltatás és
értékelés, könyvelés és számlakivonatok összeállítása, különféle
ügyletek vásárlásra és üzemanyag fizetésére, és az erre vonatkozó
szolgáltatások.
36 Szolgáltatások: hitelkártyák, terhelõ-kártyák, töltõkártyák,
személyazonosítására szolgáló kártyák, vásárlásra jogosító kártyák, diszkont és készpénzes kártyák vonatkozásában, áruvásárlási hitelek, szolgáltatások elektronikus tõkeátutalás és készpénzkiadásra vonatkozóan; számlakivonatok kiállításra vonatkozó szolgáltatások, és a fentebb említett szolgáltatásokra vonatkozó analízis; fizetések intézése; tulajdon-fenntartásos részletvétel; pénzügyi klíring (elszámolóházas) szolgáltatások.
37 Gépkocsik karbantartása és javítása, jármûvek olajozása,
gépkocsik tisztítása és polirozása, gépkocsik mosása, gépkocsik
rozsdamentesítése, festése, gumiabroncsok szerelése, javítása,
jármûjavító mûhelyek.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások.
(111) 199.825
(151) 2010.03.08.
(210) M 09 02784
(220) 2009.09.28.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) MOL Blue Card
(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Vásárlási és tranzakciós ügyletek, ügyviteli szolgáltatás és
értékelés, könyvelés és számlakivonatok összeállítása, különféle
ügyletek vásárlásra és üzemanyag fizetésére, és az erre vonatkozó
szolgáltatások.
36 Szolgáltatások: hitelkártyák, terhelõ-kártyák, töltõkártyák,
személyazonosítására szolgáló kártyák, vásárlásra jogosító kártyák, diszkont és készpénzes kártyák vonatkozásában, áruvásárlási hitelek, szolgáltatások elektronikus tõkeátutalás és készpénzkiadásra vonatkozóan; számlakivonatok kiállításra vonatkozó szolgáltatások, és a fentebb említett szolgáltatásokra vonatkozó analízis; fizetések intézése; tulajdon-fenntartásos részletvétel; pénzügyi klíring (elszámolóházas) szolgáltatások.
37 Gépkocsik karbantartása és javítása, jármûvek olajozása,
gépkocsik tisztítása és polirozása, gépkocsik mosása, gépkocsik
rozsdamentesítése, festése, gumiabroncsok szerelése, javítása,
jármûjavító mûhelyek.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások.
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(111) 199.826
(151) 2010.03.08.
(210) M 09 02785
(220) 2009.09.28.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) MOL Blue Kártya
(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Vásárlási és tranzakciós ügyletek, ügyviteli szolgáltatás és
értékelés, könyvelés és számlakivonatok összeállítása, különféle
ügyletek vásárlásra és üzemanyag fizetésére, és az erre vonatkozó
szolgáltatások.
36 Szolgáltatások: hitelkártyák, terhelõ-kártyák, töltõkártyák,
személyazonosítására szolgáló kártyák, vásárlásra jogosító kártyák, diszkont és készpénzes kártyák vonatkozásában, áruvásárlási hitelek, szolgáltatások elektronikus tõkeátutalás és készpénzkiadásra vonatkozóan; számlakivonatok kiállításra vonatkozó szolgáltatások, és a fentebb említett szolgáltatásokra vonatkozó analízis; fizetések intézése; tulajdon-fenntartásos részletvétel; pénzügyi klíring (elszámolóházas) szolgáltatások.
37 Gépkocsik karbantartása és javítása, jármûvek olajozása,
gépkocsik tisztítása és polirozása, gépkocsik mosása, gépkocsik
rozsdamentesítése, festése, gumiabroncsok szerelése, javítása,
jármûjavító mûhelyek.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások.

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

(111) 199.827
(151) 2010.03.08.
(210) M 09 02782
(220) 2009.09.28.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) MOL Red Card
(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Vásárlási és tranzakciós ügyletek, ügyviteli szolgáltatás és
értékelés, könyvelés és számlakivonatok összeállítása, különféle
ügyletek vásárlásra és üzemanyag fizetésére, és az erre vonatkozó
szolgáltatások.
36 Szolgáltatások: hitelkártyák, terhelõ-kártyák, töltõkártyák,
személyazonosítására szolgáló kártyák, vásárlásra jogosító kártyák, diszkont és készpénzes kártyák vonatkozásában, áruvásárlási hitelek, szolgáltatások elektronikus tõkeátutalás és készpénzkiadásra vonatkozóan; számlakivonatok kiállításra vonatkozó szolgáltatások, és a fentebb említett szolgáltatásokra vonatkozó analízis; fizetések intézése; tulajdon-fenntartásos részletvétel; pénzügyi klíring (elszámolóházas) szolgáltatások.
37 Gépkocsik karbantartása és javítása, jármûvek olajozása,
gépkocsik tisztítása és polirozása, gépkocsik mosása, gépkocsik
rozsdamentesítése, festése, gumiabroncsok szerelése, javítása,
jármûjavító mûhelyek.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások.

(511) 29 Angolszalonna; baromfi, nem élõ; disznóhús; hentesáruk;
hús, tartósított; kolbász; májpástétom; pacal; sonka; sózott hús;
szalonna; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok
elõállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

(111) 199.828
(151) 2010.03.08.
(210) M 09 02777
(220) 2009.09.28.
(732) RANBAXY LABORATORIES LIMITED,
Gurgaon-122001 (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) RANOZYP
(511) 5
Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények emberi és
állatgyógyászati célokra.

199.829
(151) 2010.03.08.
M 09 02573
(220) 2009.09.11.
Molnár Brigitta Erika, Dány (HU)
dr. Molnár László Sándor ügyvéd, Budapest

(511) 29 Angolszalonna; baromfi, nem élõ; disznóhús; hentesáruk;
hús, tartósított; kolbász; májpástétom; pacal; sonka; sózott hús;
szalonna; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok
elõállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.
(111) 199.830
(151) 2010.03.08.
(210) M 09 02572
(220) 2009.09.11.
(732) JÁNER-HÚS Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátóipari
Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Molnár László Sándor ügyvéd, Budapest
(546)

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

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

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
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199.831
(151) 2010.03.08.
M 09 02374
(220) 2009.08.14.
Jana Beauty Kft., Budapest (HU)
dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

SATIBO
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).
199.832
(151) 2010.03.08.
M 09 02366
(220) 2009.09.10.
BÉVÉEM Növényvédõszer Kft., Budapest (HU)

VEGESOL R
1
5

Peronoszpóra megelõzésére szolgáló termékek.
Gombaölõ szerek, fungicidek.

199.834
(151) 2010.03.08.
M 09 02373
(220) 2009.08.14.
Jana Beauty Kft., Budapest (HU)
dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

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

35 Vásárlási és tranzakciós ügyletek, ügyviteli szolgáltatás és
értékelés, könyvelés és számlakivonatok összeállítása, különféle
ügyletek vásárlásra és üzemanyag fizetésére, és az erre vonatkozó
szolgáltatások.
36 Szolgáltatások: hitelkártyák, terhelõ-kártyák, töltõkártyák,
személyazonosítására szolgáló kártyák, vásárlásra jogosító kártyák, diszkont és készpénzes kártyák vonatkozásában, áruvásárlási hitelek, szolgáltatások elektronikus tõkeátutalás és készpénzkiadásra vonatkozóan; számlakivonatok kiállításra vonatkozó szolgáltatások, és a fentebb említett szolgáltatásokra vonatkozó analízis; fizetések intézése; tulajdon-fenntartásos részletvétel; pénzügyi klíring (elszámolóházas) szolgáltatások.
37 Gépkocsik karbantartása és javítása, jármûvek olajozása,
gépkocsik tisztítása és polirozása, gépkocsik mosása, gépkocsik
rozsdamentesítése, festése, gumiabroncsok szerelése, javítása,
jármûjavító mûhelyek.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások.

199.835
(151) 2010.03.08.
M 09 02167
(220) 2009.07.22.
MACAO CAFÉ & BÁR Kft., Budapest (HU)
dr. Pátzay Péter Pál, Nagy-Fekete-Kozák és Pátzay Ügyvédi
Iroda, Budapest

(541) MISS POKER HUNGARY
(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 199.836
(151) 2010.03.08.
(210) M 09 02778
(220) 2009.09.28.
(732) RANBAXY LABORATORIES LIMITED,
Gurgaon-122001 (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) QUPRACE PLUS
(511) 5
Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények emberi és
állatgyógyászati célokra.
(111) 199.837
(151) 2010.03.08.
(210) M 09 02774
(220) 2009.09.28.
(732) RANBAXY LABORATORIES LIMITED,
Gurgaon-122001 (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) VENLIFT
(511) 5
Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények emberi és
állatgyógyászati célokra.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

199.838
(151) 2010.03.08.
M 09 02378
(220) 2009.08.14.
Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

Origo Adhouse
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.

(111) 199.839
(151) 2010.03.08.
(210) M 09 02788
(220) 2009.09.28.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) MOL Silver Card
(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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

199.840
(151) 2010.03.08.
M 09 01860
(220) 2009.06.25.
Formula Mérnökiroda Kft., Budapest (HU)
dr. K. Soós Gábor ügyvéd, Budapest

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

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

M401

199.841
M 09 02169
Balkoil Kft., Budapest (HU)

(151) 2010.03.08.
(220) 2009.07.22.

SPEED ECONOMIC BOX
7

Elektromagnetikus folyadéktisztító szerkezet.

199.842
M 09 02567
Bradolin Kft., Budapest (HU)

(151) 2010.03.08.
(220) 2009.09.10.

Bradoline
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).
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
199.843
(151) 2010.03.08.
M 09 02362
(220) 2009.08.13.
SURYA International, Ellisbridge, Ahmedabad (IN)
Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

FRUTTCO
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dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.

(511) 32 Üdítõitalok, porok italok elõállításához, ásványvizek és
szénsavas italok; gyümölcslevek, gyümölcsnektárok; szörpök és
más készítmények italok elõállításához, instant italporok; esszenciák italok elõállításához; gyümölcsital sûrítmények.
(111)
(210)
(732)
(740)

(111) 199.866
(151) 2010.03.16.
(210) M 09 02355
(220) 2009.08.12.
(732) Gárdonyi Zoltán László, Kecskemét (HU)
(546)

199.844
(151) 2010.03.08.
M 09 02171
(220) 2009.07.22.
Bernard Matthews Ltd., Norwich, Norfolk (GB)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) SÁGA 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)
(541)
(511)

199.846
(151) 2010.03.08.
M 09 02772
(220) 2009.09.28.
Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

Kalinka szikra
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.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
35 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszesitalok, likõrök (a sörök kivételével).

(111) 199.847
(151) 2010.03.08.
(210) M 09 02776
(220) 2009.09.28.
(732) RANBAXY LABORATORIES LIMITED,
Gurgaon-122001 (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) RANLOZAR
(511) 5
Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények emberi és
állatgyógyászati célokra.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

199.864
(151) 2010.03.16.
M 09 02145
(220) 2009.08.18.
Bogdán Tamás, Budaörs (HU)

Cattani Magánnyomozó
45 Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott
személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; nyomozási és
felügyeleti szolgáltatások.

(111) 199.865
(151) 2010.03.16.
(210) M 09 02347
(220) 2009.08.12.
(732) VizTEC Víztechnológiai Segédanyagokat Forgalmazó Kft.,
Budapest (HU)
(541) VIRON
(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-

(511) 5
Gyógynövények, gyógyteák, herbateák.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, aprósütemények, bonbonok, csokoládé, csokoládé alapú italok, gabonakészítmények, jeges tea,
kandis cukor, kávé alapú italok, kekszek, kétszersültek, méz, mézeskalács, növényi készítmények pótkávéként, pótkávé, rizs,
snack ételek sós kekszek, édesítõszerek, tea alapú italok, répacukor, alkoholmentes italok.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.867
(151) 2010.03.16.
M 09 02548
(220) 2009.09.08.
Pápay Balázs, Budapest (HU)
dr. Ágoston Alexandra, Budapest

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.868
(151) 2010.03.16.
M 09 02751
(220) 2009.09.25.
General Motors Southeast Europe, Budaörs (HU)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Iroda, Budapest

(541) Wir leben Autos
(511) 12 Gépjármûvek valamint gépjármûalkatrészek és gépjármûtartozékok.
35 Jármûvek és jármûvekhez kapcsolódó, naponta használt
árucikkek kiskereskedelme, valamint árucikkek értékesítése végfelhasználóknak.
37 Javítási munkák, elsõsorban gépjármûvek javítása; gépjármûvek karbantartása.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

M402

199.869
(151) 2010.03.16.
M 09 02765
(220) 2009.09.28.
Spinoza-Ház Kft., Budapest (HU)
dr. Lázár Zoltán, Lázár Ügyvédi Iroda, Budapest

SPINOZA Kávéház
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, kivéve a kereskedelmi vagy reklámozási célú optikai termékkiállítások szervezése.
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41 Színházi elõadások, kabarék, varieték, show-mûsorok, elõadómûvészek szolgáltatásai.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

199.870
(151) 2010.03.16.
M 09 02766
(220) 2009.09.28.
Spinoza-Ház Kft., Budapest (HU)
dr. Lázár Zoltán, Lázár Ügyvédi Iroda, Budapest

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

SPINOZA Színház
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, kivéve a kereskedelmi vagy reklámozási célú optikai termékkiállítások szervezése.
41 Színházi elõadások, kabarék, varieték, show-mûsorok, elõadómûvészek szolgáltatásai.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
199.871
(151) 2010.03.16.
M 09 02767
(220) 2009.09.28.
Spinoza-Ház Kft., Budapest (HU)
dr. Lázár Zoltán, Lázár Ügyvédi Iroda, Budapest

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

199.874
(151) 2010.03.16.
M 09 02957
(220) 2009.10.12.
Zila László, Budapest (HU)
Király György, Jurex Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

Zila Kávéház
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.
199.875
(151) 2010.03.16.
M 09 02958
(220) 2009.10.12.
Zila László, Budapest (HU)
Király György, Jurex Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

Zila Cukrászda
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.

SPINOZA-HÁZ
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, kivéve a kereskedelmi vagy reklámozási célú optikai termékkiállítások szervezése.
41 Színházi elõadások, kabarék, varieték, show-mûsorok, elõadómûvészek szolgáltatásai.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

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

199.877
(151) 2010.03.17.
M 09 02553
(220) 2009.09.08.
A Második Produkció Kft., Bokor (HU)
ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 199.872
(151) 2010.03.16.
(210) M 09 02950
(220) 2009.10.12.
(732) Nagy Szent Bazil Rend, Máriapócs (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); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

199.873
(151) 2010.03.16.
M 09 02953
(220) 2005.07.21.
Novaclin B.V., Amsterdam (NL)
DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

HEMOCLIN
10 Olajat, krémet és gélt tartalmazó nem-gyógyszerészeti termékek aranyér kezelésére.

(511) 16 Fényképek, folyóiratok, hírlevelek, katalógusok, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, levelezõlapok, magazinok,
revük, (idõszaki lapok) nyomtatott publikációk, nyomtatványok,
prospektusok, üvdözlõlapok/kártyák.
41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat),
digitális képfelvételezés, fényképészet, filmgyártás, fogadások
tervezése (szórakoztatás), fotóriportok készítése, könyvkiadás,
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, oktatás, online elérhetõ elektronikus publikációk, rádió- és televízióprogramok készítése, ripoteri szolgáltatások, show-mûsorok, televíziós
szolgáltatás videofilmgyártás, videofilmezés.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

199.878
(151) 2010.03.18.
M 09 01938
(220) 2009.07.02.
Szent Korona Pincészet Kft., Budapest (HU)
Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

Szent István Korona Pince
33

Borok, pezsgõk.

199.879
(151) 2010.03.18.
M 09 02737
(220) 2009.09.25.
Netrisk.hu Kft., Budapest (HU)
dr. Balczó Gábor ügyvéd, Budapest

Netrisk.hu - Ahol a biztosítók versenyeznek Önért
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.

(111) 199.880
(151) 2010.03.18.
(210) M 09 02743
(220) 2009.09.25.
(732) Fonte Viva Kft., Kaposvár (HU)
(541) Vedd a Verdét vidd a verdát!
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(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.
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)

anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
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) 199.887
(151) 2010.03.18.
(210) M 09 02526
(220) 2009.09.04.
(732) Huang Xiao Wei, Budapest (HU)
(546)

199.881
(151) 2010.03.18.
M 09 02734
(220) 2009.09.24.
Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi és
Ügyvivõi Iroda, Budapest

(541) COCOBON
(511) 30 Különféle édesipari termékek.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.882
(151) 2010.03.18.
M 09 02733
(220) 2009.09.24.
Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi és
Ügyvivõi Iroda, Budapest

(511) 25

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

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

(111) 199.883
(151) 2010.03.18.
(210) M 09 02729
(220) 2009.09.24.
(732) Liao Da Dong, Budapest (HU)
(546)
(511) 25

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

199.885
(151) 2010.03.18.
M 09 02126
(220) 2009.07.20.
Reál Hungária Drink Kft., Budapest (HU)
Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak

Fokos
33

199.888
(151) 2010.03.18.
M 09 02747
(220) 2009.09.25.
IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

Ruha, cipõ.

(111) 199.884
(151) 2010.03.18.
(210) M 09 02541
(220) 2009.09.07.
(732) Detki Keksz Édesipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter ügyvéd, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
(541) EDD MAGAD EGÉSZSÉGESRE
(511) 30 Kekszek; édesipari készítmények; gabonakészítmények,
nevezetesen gabonából készült sütemények, tészták, piték és péksütemények.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

Ruha, cipõ.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 199.889
(151) 2010.03.18.
(210) M 09 02940
(220) 2009.10.09.
(732) NK Services (Magyarország) Infokommunikációs
Megoldások és Szolgáltatások Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Csontos Péter, Dr. Csontos és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

Alkohol tartalmú ital (kivéve sörök); szeszesital.

199.886
(151) 2010.03.18.
M 09 02742
(220) 2009.09.25.
Fonte Viva Kft., Kaposvár (HU)

Fonte Verde. Az élet vize-java.
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 mû-

(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.
38 Távközlés.
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számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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)
(541)
(511)

199.890
(151) 2010.03.18.
M 09 01782
(220) 2009.06.18.
MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

A szakmánk a szenvedélyünk
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 fejlesztés.

(111) 199.891
(151) 2010.03.18.
(210) M 09 02791
(220) 2009.09.28.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) MOL Gold Kártya
(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Vásárlási és tranzakciós ügyletek, ügyviteli szolgáltatás és
értékelés, könyvelés és számlakivonatok összeállítása, különféle
ügyletek vásárlásra és üzemanyag fizetésére, és az erre vonatkozó
szolgáltatások.
36 Szolgáltatások: hitelkártyák, terhelõ-kártyák, töltõkártyák,
személyazonosítására szolgáló kártyák, vásárlásra jogosító kártyák, diszkont és készpénzes kártyák vonatkozásában, áruvásárlási hitelek, szolgáltatások elektronikus tõkeátutalás és készpénzkiadásra vonatkozóan; számlakivonatok kiállításra vonatkozó szolgáltatások, és a fentebb említett szolgáltatásokra vonatkozó analízis; fizetések intézése; tulajdon-fenntartásos részletvétel; pénzügyi klíring (elszámolóházas) szolgáltatások.
37 Gépkocsik karbantartása és javítása, jármûvek olajozása,
gépkocsik tisztítása és polirozása, gépkocsik mosása, gépkocsik
rozsdamentesítése, festése, gumiabroncsok szerelése, javítása,
jármûjavító mûhelyek.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások.
(111) 199.892
(210) M 09 02396
(732) Lowe Kft., Budapest (HU)
(546)

(151) 2010.03.18.
(220) 2009.08.18.

(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.
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,

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

199.893
(151) 2010.03.18.
M 09 02604
(220) 2009.09.15.
dr. Mayer Erika, Budapest (HU)
Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(511) 35 Piackutatás; statisztikák összeállítása; szakvéleményadás
gazdasági ügyekben; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk.
42 Minõségellenõrzés.
45 Választottbírósági szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)

199.894
(151) 2010.03.18.
M 09 02196
(220) 2009.07.24.
Tesco-Global Zrt., Budaörs (HU)
dr. Udvardi György, Budaörs

A TESCOBAN MINDIG TALÁL ALACSONY
ÁRAKAT

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.895
(151) 2010.03.18.
M 09 02389
(220) 2009.08.17.
Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) FIBRAXINE
(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).
(111) 199.896
(151) 2010.03.18.
(210) M 08 02314
(220) 2008.07.15.
(732) Hungária Kerholding II. Kft., Vecsés (HU)
(546)

(511) 32
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(111) 199.897
(151) 2010.03.18.
(210) M 09 02789
(220) 2009.09.28.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) MOL Silver Kártya
(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Vásárlási és tranzakciós ügyletek, ügyviteli szolgáltatás és
értékelés, könyvelés és számlakivonatok összeállítása, különféle
ügyletek vásárlásra és üzemanyag fizetésére, és az erre vonatkozó
szolgáltatások.
36 Szolgáltatások: hitelkártyák, terhelõ-kártyák, töltõkártyák,
személyazonosítására szolgáló kártyák, vásárlásra jogosító kártyák, diszkont és készpénzes kártyák vonatkozásában, áruvásárlási hitelek, szolgáltatások elektronikus tõkeátutalás és készpénzkiadásra vonatkozóan; számlakivonatok kiállításra vonatkozó szolgáltatások, és a fentebb említett szolgáltatásokra vonatkozó analízis; fizetések intézése; tulajdon-fenntartásos részletvétel; pénzügyi klíring (elszámolóházas) szolgáltatások.
37 Gépkocsik karbantartása és javítása, jármûvek olajozása,
gépkocsik tisztítása és polirozása, gépkocsik mosása, gépkocsik
rozsdamentesítése, festése, gumiabroncsok szerelése, javítása,
jármûjavító mûhelyek.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások.
(111) 199.898
(151) 2010.03.18.
(210) M 09 02391
(220) 2009.08.17.
(732) MELÓ-DIÁK Országos Diákvállalkozásszervezõi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Újlengyel (HU)
(740) dr. Fiák István, Fiák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
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)

199.899
(151) 2010.03.18.
M 09 02401
(220) 2009.08.18.
Szilasi H. Lajos, Orosháza (HU)
dr. Rábai Zsolt, Dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 30

(111) 199.900
(151) 2010.03.18.
(210) M 09 02598
(220) 2009.09.14.
(732) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)
(546)

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

199.901
(151) 2010.03.18.
M 08 03725
(220) 2008.12.03.
Festék-Bázis Kft., Röszke (HU)
Gláser Tamás, LÁRHEN Iparjogvédelmi, Tanácsadó,
Menedzser, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) FACTOR
(511) 2
Festékek, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; valamint fapácok; színezõ anyagok; maróanyagok; tapéták eltávolítására szolgáló készítmények; zománcok.
35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás-, és marketing tevékenységek.
(111) 199.902
(151) 2010.03.18.
(210) M 09 02599
(220) 2009.09.14.
(732) Fog-Ász-Apeg Fogászati Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Sopron (HU)
(740) dr. Bihariné dr. Csánk Júlia, Bihari - Csánk Ügyvédi Iroda,
Sopron
(541) FOG-ÁSZ PERSELY
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; fogászat.
(111) 199.903
(151) 2010.03.18.
(210) M 09 02597
(220) 2009.09.14.
(732) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)
(546)

(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.
(111) 199.904
(151) 2010.03.18.
(210) M 09 02792
(220) 2009.09.28.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

Kenyér, péksütemények, más gabonakészítmények.
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(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Vásárlási és tranzakciós ügyletek, ügyviteli szolgáltatás és
értékelés, könyvelés és számlakivonatok összeállítása, különféle
ügyletek vásárlásra és üzemanyag fizetésére, és az erre vonatkozó
szolgáltatások.
36 Szolgáltatások: hitelkártyák, terhelõ-kártyák, töltõkártyák,
személyazonosítására szolgáló kártyák, vásárlásra jogosító kártyák, diszkont és készpénzes kártyák vonatkozásában, áruvásárlási hitelek, szolgáltatások elektronikus tõkeátutalás és készpénzkiadásra vonatkozóan; számlakivonatok kiállításra vonatkozó szolgáltatások, és a fentebb említett szolgáltatásokra vonatkozó analízis; fizetések intézése; tulajdon-fenntartásos részletvétel; pénzügyi klíring (elszámolóházas) szolgáltatások.
37 Gépkocsik karbantartása és javítása, jármûvek olajozása,
gépkocsik tisztítása és polirozása, gépkocsik mosása, gépkocsik
rozsdamentesítése, festése, gumiabroncsok szerelése, javítása,
jármûjavító mûhelyek.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.905
(151) 2010.03.18.
M 09 02390
(220) 2009.08.17.
Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)
(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) 199.906
(151) 2010.03.18.
(210) M 09 02793
(220) 2009.09.28.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Vásárlási és tranzakciós ügyletek, ügyviteli szolgáltatás és
értékelés, könyvelés és számlakivonatok összeállítása, különféle
ügyletek vásárlásra és üzemanyag fizetésére, és az erre vonatkozó
szolgáltatások.
36 Szolgáltatások: hitelkártyák, terhelõ-kártyák, töltõkártyák,
személyazonosítására szolgáló kártyák, vásárlásra jogosító kártyák, diszkont és készpénzes kártyák vonatkozásában, áruvásárlási hitelek, szolgáltatások elektronikus tõkeátutalás és készpénzkiadásra vonatkozóan; számlakivonatok kiállításra vonatkozó szolgáltatások, és a fentebb említett szolgáltatásokra vonatkozó analízis; fizetések intézése; tulajdon-fenntartásos részletvétel; pénzügyi klíring (elszámolóházas) szolgáltatások.
37 Gépkocsik karbantartása és javítása, jármûvek olajozása,
gépkocsik tisztítása és polirozása, gépkocsik mosása, gépkocsik

rozsdamentesítése, festése, gumiabroncsok szerelése, javítása,
jármûjavító mûhelyek.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások.
(111) 199.907
(151) 2010.03.18.
(210) M 09 02790
(220) 2009.09.28.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) MOL Gold Card
(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Vásárlási és tranzakciós ügyletek, ügyviteli szolgáltatás és
értékelés, könyvelés és számlakivonatok összeállítása, különféle
ügyletek vásárlásra és üzemanyag fizetésére, és az erre vonatkozó
szolgáltatások.
36 Szolgáltatások: hitelkártyák, terhelõ-kártyák, töltõkártyák,
személyazonosítására szolgáló kártyák, vásárlásra jogosító kártyák, diszkont és készpénzes kártyák vonatkozásában, áruvásárlási hitelek, szolgáltatások elektronikus tõkeátutalás és készpénzkiadásra vonatkozóan; számlakivonatok kiállításra vonatkozó szolgáltatások, és a fentebb említett szolgáltatásokra vonatkozó analízis; fizetések intézése; tulajdon-fenntartásos részletvétel; pénzügyi klíring (elszámolóházas) szolgáltatások.
37 Gépkocsik karbantartása és javítása, jármûvek olajozása,
gépkocsik tisztítása és polirozása, gépkocsik mosása, gépkocsik
rozsdamentesítése, festése, gumiabroncsok szerelése, javítása,
jármûjavító mûhelyek.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

199.914
(151) 2010.03.24.
M 09 00699
(220) 2009.03.17.
Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

BUDAPEST AIRPORT HOTEL
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 199.915
(210) M 09 01445
(732) Big-Stár Kft., Budapest (HU)
(546)

(151) 2010.03.24.
(220) 2009.05.15.

(511) 5
Kínából származó kapszulák és étrend-kiegészítõk.
35 Kínából származó kapszulák és étrend-kiegészítõk kereskedelmi ügylete.
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(111) 199.916
(151) 2010.03.24.
(210) M 09 02046
(220) 2009.07.14.
(732) Auratárs Biotechnológiai és Társadalomtudományi Humán
Kutató és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 38 Elektronikus levelezés, e-mail, fórumok biztosítása az interneten, hangposta szolgáltatások, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz, számítógép terminálok közötti összeköttetések, távkonferencia szolgáltatások, távközlési beszélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatások, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek küldése.
41 Digitális képfelvételezés, fényképészet, fotóriportok készítése, hangstúdiók szolgáltatásai, online elérhetõ elektronikus publikációk, rádió- és televízió programok készítése, sorsjátékok lebonyolítása, szabadidõs szolgáltatások nyújtása szerencsejátékok, szórakoztatás, szórakoztatási tárgyú információk, zene
összeállítása.
45 Házasságközvetítõ irodák, horoszkóp készítése, személyes
háttér adatok vizsgálata, társas kíséret, társkeresõ klubbok.

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

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

199.917
(151) 2010.03.24.
M 09 02047
(220) 2009.07.14.
Dispomedicor Zrt., Hajdúböszörmény (HU)
Hergár Jenõ szabadalmi ügyvivõ, Budapest

vectorgard pro
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).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok , mûszemek és mûfogak; ortopédiai
cikkek; sebészeti varratanyagok.
199.918
(151) 2010.03.24.
M 09 02058
(220) 2009.07.14.
Smart Optika Kft., Budapest (HU)
dr. Török Zoltán György, Németh-Szalay-Török Társas
Ügyvédi Iroda, Budapest

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

199.919
M 09 02244
Austrotherm Kft., Gyõr (HU)
Kruchina Sándor, Budapest

(151) 2010.03.24.
(220) 2009.07.31.

Austrotherm Zenit
17

Hõszigetelõ anyagok, hangszigetelõ anyagok.

199.920
M 09 02245
Austrotherm Kft., Gyõr (HU)
Kruchina Sándor, Budapest

(151) 2010.03.24.
(220) 2009.07.31.

Austrotherm Aktív
17

Hõszigetelõ anyagok, hangszigetelõ anyagok.

199.921
M 09 02246
Austrotherm Kft., Gyõr (HU)
Kruchina Sándor, Budapest

(151) 2010.03.24.
(220) 2009.07.31.

Austrotherm Expert
17

Hõszigetelõ anyagok, hangszigetelõ anyagok.

199.922
(151) 2010.03.24.
M 09 02249
(220) 2009.07.31.
Z & U Spirituosen Marketing GmbH., Wien (AT)
Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest

(541) BOOTLEGBAR
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, 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.
33 Borok, szeszesitalok, likõrök (sörök kivételével).
43 Egyéb, különféle szolgáltatások, különösen vendéglátás,
(élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.923
(151) 2010.03.24.
M 09 02256
(220) 2009.07.31.
ALCATEL LUCENT, Paris (ES)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) IP TOUCH
(511) 9
Telefonok.

(541) OPTICALL
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata elárusító berendezések és
szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres
pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek; tûzoltó készülékek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

199.924
(151) 2010.03.24.
M 09 02255
(220) 2009.07.31.
BASE AGENT Kft., Kiskõrös (HU)
dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(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 készítmé-
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jármûtalpak, jármû-futófelületek, gumiabroncsok újrafutózásához való futófelületek, kerekek, agyak dísztárcsák, gumiabroncsés abroncstömlõ-javító anyagok és gépjármûalkatrészek és -szerelvények egy helyre gyûjtése mások számára (ezek szállításának
kivételével), kiskereskedelmi boltok, nagykereskedelmi márkaboltok által, weblapokon vagy televíziós bevásárlócsatornákon
keresztül; gumiabroncsokkal, jármû hernyótalpakkal, jármû futófelületekkel, gumiabroncsok újrafutózásához való futófelületekkel, kerekekkel, agyakkal, dísztárcsákkal, gumiabroncs és abroncstömlõ javító anyagokkal és gépjármû részekkel és szerelvényekkel kapcsolatos üzleti konzultáció és tanácsadás; abroncs-kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; abroncs-kiskereskelmi szolgáltatások; a fent említettekkel kapcsolatos online tájékoztatás; a fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadási és
információs szolgáltatások; a fent említett szolgáltatások biztosítása az Internet és más elektronikus kommunikációs hálózatok
felhasználásával; abroncsokhoz kapcsolódó kereskedelmi szolgáltatások, abroncsokhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatások,
üzletvezetési, üzleti adminisztrációs, hirdetési szolgáltatások, irodai szolgáltatások, szaktanácsadás, kereskedelmi vagy ipari igazgatás segítségnyújtás, abroncsokhoz kapcsolódó kereskedelmi
vagy ipari igazgatási segítségnyújtás, árubemutatás, eladási promóció, beszerzési szolgáltatások mások számára.
37 Gépkocsik karbantartása és javítása; gumiabroncs-javítási
szolgáltatások; gumiabroncsok (újra)futózása; gumiabroncsok
felszerelése; gumiabroncsok, jármû hernyótalpak, jármû futófelületek, gumiabroncsok újrafutózásához használt futófelületek, kerekek agyak és dísztárcsák javításával, szerkezetével, újrafutózásával, összeállításával, karbantartásával, illesztésével és szerelésével kapcsolatos szaktanácsadás, tanácsadás és tájékoztatás; gumiabroncsok és abroncstömlõk gumiabroncs és abroncstömlõ javító anyagok felhasználásával történõ javításával és újrafutózásával kapcsolatos szaktanácsadás, tanácsadás és tájékoztatás; a fent
említett szolgáltatások bíztosítása interaktív adatbázis, az Internet
és elektronikus kommunikációs hálózatok felhasználásával; a
fent említett szolgáltatásokra vonatkozó vagy azokhoz kapcsolódó szaktanácsadó, tájékoztató és tanácsadó szolgáltatások; információk biztosítása az Interneten vagy más elektronikus kommunikációs hálózatokok a fenti említett szolgáltatásokkal kapcsolatban; abroncsokhoz kapcsolódó mûszaki szolgáltatások, javítási
szolgáltatások, szerelési szolgáltatások, karbantartási szolgáltatások, mûszaki segítségnyújtás, gépek szerelése/üzembe helyezése,
jármûvek karbantartása, gépjármûvek karbantartása gépjármûvek
javítása, szervizállomás-szolgáltatások, abroncsok vulkanizálása.

nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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.
(111) 199.925
(151) 2010.03.24.
(210) M 09 02445
(220) 2008.04.29.
(732) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY,
44316-0001 (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest
(546)

(511) 12 Abroncsok, gumiabroncsok, motorkerékpár-abroncsok,
szárazföldi jármûvek abroncsai, gépkocsi abroncsok, teherautó-abroncsok, mezõgazdasági jármûvek abroncsai; (tömlõk) gumiabroncsok(hoz); futófelületek jármûvekhez (traktor típusú
vagy lánctalpas); futófelületek újrafutózáshoz; újrafutózó anyagok gumiabroncsokhoz; kerekek; kerékperemek; kerékagyak;
dísztárcsák (keréken); sárvédõk jármûvekhez; gumiabroncs és
abroncstömlõ javító anyagok és készletek; csúszásgátló eszközök
jármûvekhez; fékek; jármû tömlõk; kerékkiegyenlítõ súlyok; eszközök jármû gumiabroncsok felfújásához; kötszerek; alapjában
véve gumiból készült részek jármûvekhez; az összes fent említett
áruhoz való alkatrész és szerelvény.
35 Gumiabroncsok, belsõ gumiabroncstömlõk, jármû hernyótalpak, jármû futófelületek, gumiabroncsok újrafutózásához való
futófelületek, kerekek, agyak, dísztárcsák, gumiabroncs és abroncstömlõ javító anyagok és gépjármû részek és szerelvények
hirdetése és reklámozása; gumiabroncsok, belsõ gumiabroncstömlõk, jármû hernyótalpak, jármû futófelületek, gumiabroncsok
újrafutózásához való futófelületek, kerekek, agyak, dísztárcsák,
gumiabroncs és abroncstömlõ javító anyagok és gépjármû részek
és szerelvények hirdetése és reklámozása elektronikus kommunikációs hálózatok, az internet, extranet, intranet és helyi hálózatok
felhasználásával; beszerzési szolgáltatások, melyek segítséget
nyújtanak harmadik személyek számára gumiabroncsok, belsõ
gumiabroncstömlõk jármû hernyótalpak, jármû futófelületek, gumiabroncsok újrafutózásához való futófelületek, kerekek, agyak,
dísztárcsák, gumiabroncs és abroncstömlõ javító anyagok és gépjármû részek és szerelvények megszerzéséhez; elektronikusan
nyújtott beszerzési szolgáltatások, melyek segítséget nyújtanak
harmadik személyek számára gumiabroncsok, belsõ gumiabroncstömlõk, jármû hernyótalpak, jármû futófelületek, gumiabroncsok újrafutózásához való futófelületek, kerekek, agyak, dísztárcsák, gumiabroncs és abroncstömlõ javító anyagok és gépjármû részek és szerelvények megszerzéséhez; abroncsok, belsõ gumiabroncstömlõk, jármû hernyótalpak, jármû futófelületek, gumiabroncsok újrafutózásához használt futófelületek, kerekek,
agyak, dísztárcsák, abroncs- és abroncstömlõ-javító anyagok valamint gépjármûalkatrészek és -tartozékok kis- és nagykereskedelme; különféle áruk, nevezetesen belsõ gumiabroncstömlõk,

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

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

M409

199.926
(151) 2010.03.24.
M 09 02446
(220) 2009.08.26.
Pannontrading Kft., Pécs (HU)

PANNONTRADING
4
Fabriket, szén (tüzelõanyag), tüzifa.
31 Nyers fa(anyag), nyers fa(anyag), farönk, nyers (fa)kérgek,
szalmahulladék.
39 Gépkocsival történõ szállítás, hulladékok szállítása és tárolása, jármûvezetõi szolgáltatás, raktárbérlet, raktározás, tárolás,
teheráruk kirakása, teher(áru)-szállítás, áruk raktározása, áruszállítás.
40 Fakitermelés, fafeldolgozás, hulladékkezelés (átalakítás).
199.927
(151) 2010.03.24.
M 09 02652
(220) 2009.09.18.
Jan-Ker 2001 Kft., Hódmezõvásárhely (HU)
dr. Simonffy Ildikó, Szeged

SILVERBRÄU
32 Sörök, sört tartalmazó kevert italok, alkoholmentes sörök,
italok készítéséhez használt egyéb készítmények.
33 Alkoholos italok.
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39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
40 Anyagmegmunkálás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

43 Vendégek ellátásával, elszállásolásával kapcsolatos szolgáltatások (étterem, vendéglõ, diszkó, kávéház, bár, rendezvények).
(111) 199.928
(151) 2010.03.24.
(210) M 09 02659
(220) 2009.09.18.
(732) NanGenex Zrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 1
Ipari, tudományos vegyi termékek.
5
Gyógyszerészeti, egészségügyi készítmények.
9
Tudományos célra szolgáló, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ-berendezések, mûszerek, felszerelések.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, számítástechnikai
hardver- és szoftver-tervezés.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.929
(151) 2010.03.24.
M 09 02668
(220) 2009.09.21.
Vasi Consulting Kft., Celldömölk (HU)
dr. Hubay Gyula, Bálintfy & Társai Ügyvédi Iroda, 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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
40 Anyagmegmunkálás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.930
(151) 2010.03.24.
M 09 02667
(220) 2009.09.21.
Saubermacher-Magyarország Kft., Budapest (HU)
dr. Hubay Gyula, Bálintfy & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 199.931
(151) 2010.03.24.
(210) M 09 02863
(220) 2009.10.05.
(732) Fabricia de Calcado Campeao Portogues SA, 4810-015
Guimaraes (PT)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) CAMPORT
(511) 25 Lábbelik, fejfedõk.

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

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

199.935
(151) 2010.03.29.
M 09 02425
(220) 2009.07.02.
Fournier Industrie et Sante, Dijon (FR)
S.B.G & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

TREAKOL
5
Gyógyszerészeti készítmények kardiovaszkuláris megbetegedések kezelésére.

199.936
(151) 2010.03.29.
M 09 02029
(220) 2009.07.10.
Artklikk Kft., Budapest (HU)
dr. Szilágyi Katalin, Szilágyi Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
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) 199.937
(210) M 09 02427
(732) Ji Xiaowei, 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); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 199.938
(210) M 09 02426
(732) Ji Xiaowei, Budapest (HU)

M410

(151) 2010.03.29.
(220) 2009.08.25.

(151) 2010.03.29.
(220) 2009.08.25.
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(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.
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) 25
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

199.939
(151) 2010.03.29.
M 09 02432
(220) 2009.08.25.
Euro-Phoenix Kft., Budapest (HU)
dr. Illés Tibor, Illés és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.
(111) 199.940
(151) 2010.03.29.
(210) M 09 02530
(220) 2009.10.02.
(732) Agora Transz F-Air Kft., Nyíregyháza (HU)
(546)

(111) 199.955
(151) 2010.03.30.
(210) M 09 02562
(220) 2009.09.09.
(732) Laboratoire Garnier & Cie (Société en nom collectif),
F-75008 Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 3
Samponok; gélek, spray-k, habok és balzsamok hajformázáshoz és hajápoláshoz; hajlakkok; hajfestõ és szõkítõ készítmények; készítmények tartós hullámhoz és hajgöndörítés elkészítésére; illóolajok humán használatra.
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, reklámozás.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; személyszállítás; taxi szolgáltatás; jármûvek kölcsönzése.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.953
M 09 01767
Farm Tojás Kft., Gyõr (HU)
Török Antal, Gyõr

(151) 2010.03.30.
(220) 2009.06.18.

199.956
(151) 2010.03.30.
M 09 02828
(220) 2009.10.01.
Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi
és Ügyvivõi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30

Különféle édesipari termékek.

(111) 199.957
(151) 2010.03.30.
(210) M 09 01803
(220) 2009.06.19.
(732) Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Kecskemét (HU)
(541) UGAR
(511) 29 Szárított zöldségek.
(111) 199.958
(151) 2010.03.30.
(210) M 09 02618
(220) 2009.09.15.
(732) Broker Network International Corporation, Wilmington,
Delaware 19808 (US)
(740) dr. Varga Tamás, Dr. Barbalics Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 29 Magyarországról származó tojások, tojásfehérje, tojássárgája; tojáspor, valamint tisztított tojások.
(111) 199.954
(151) 2010.03.30.
(210) M 09 02377
(220) 2009.08.14.
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(541) Adhouse

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

Cipõ.

(111) 199.963
(151) 2010.03.31.
(210) M 09 02883
(220) 2009.10.06.
(732) METAL-ART Nemesfémipari Zrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.964
(151) 2010.03.31.
M 09 02886
(220) 2009.10.06.
Dr. Nagy-Koppány Kornélia Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
Füzessyné dr. Maglics Tímea ügyvéd, Budapest

(511) 45
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.967
(151) 2010.03.31.
M 09 02675
(220) 2009.09.21.
Boldog Özséb Alapítvány, Márianosztra (HU)
dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(111) 199.959
(151) 2010.03.30.
(210) M 09 02217
(220) 2009.07.28.
(732) AOLITE KFT, Budapest (HU)
(546)
(511) 25

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

(511) 9
Elektronikus, internetes és elektronikus úton letölthetõ újságok, folyóiratok, könyvek, kiadványok és publikációk.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; nyomtatott újságok, folyóiratok, könyvek, könyvecskék, füzetek, kiadványok, noteszek, naptárak és falinaptárak;könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és
irodai cikkek (bútorok kivételével); írószerek; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
43 Étteremek, kávéházak, teázók, cukrászdák, büfék, vendéglátás, ideiglenes szállásadás, rendezvényekhez termek és helyiségek bérbeadása, szociális otthonok, nyugdíjas otthonok, bölcsõdék, nevelõotthonok, menhelyek, hajléktalan melegedõk, ingyenkonyhák fenntartása.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.968
(151) 2010.03.31.
M 09 02263
(220) 2009.08.03.
Õrmester Vagyonvédelmi Zrt., Budapest (HU)
dr. Szabó László, Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda,
Székesfehérvár

(546)

Jogi szolgáltatás.

199.965
(151) 2010.03.31.
M 09 02476
(220) 2009.08.28.
Perfect Fond Kft., Kecskemét (HU)
Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(511) 3
Mosószerek, fehérítõszerek; lefolyócsõ-tisztító készítmények; tisztítószerek; üvegtisztító folyadékok.
21 Mikroszálas törlõkendõ.
(111) 199.966
(210) M 09 02479
(732) Inda Job Kft., Budapest (HU)
(546)

(151) 2010.03.31.
(220) 2009.08.28.

(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.

(511) 38 Távközlés.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(111) 199.969
(151) 2010.03.31.
(210) M 09 02267
(220) 2009.08.03.
(732) Mamma Egészségügyi Zrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés.
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16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; nyomtatott újságok, folyóiratok, könyvek, könyvecskék, füzetek, kiadványok, noteszek, naptárak és falinaptárak;könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és
irodai cikkek (bútorok kivételével); írószerek; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
33 Borok, pezsgõk, likõrök, égetett szeszesitalok.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
44 Orvosi szolgáltatások.
(111) 199.970
(151) 2010.03.31.
(210) M 09 02887
(220) 2009.10.06.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) ALZEPIL ORO
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

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

199.971
(151) 2010.03.31.
M 09 02070
(220) 2009.07.15.
Közép-Magyarországi Pincegazdaság Kft., Kecel (HU)
Lehõcz József, Kecel

(511) 33

199.975
(151) 2010.03.31.
M 09 02683
(220) 2009.09.21.
Szépvölgyi Géza, Budapest (HU)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 16 Tanítási és okatási anyagok a japán budo jujutsu kultúra
klasszikus és modern formáival kapcsolatban.
25 Ruházati cikkek, a japán budo jujutsu kultúra jellegzetes öltözékei, rangjelzések.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport és kulturális
tevékenységek a japán budo jujutsu kultúra klasszikus és modern
formáival kapcsolatban.

Édes fehérbor.

(111) 199.972
(151) 2010.03.31.
(210) M 09 02275
(220) 2009.08.03.
(732) ITF Pharma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(111) 199.976
(210) M 09 02271
(732) Liu Xiaoqin, Budapest (HU)
(546)

(151) 2010.03.31.
(220) 2009.08.03.

(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)
(740)

(511) 11 Villanykörték; villanykörték, elektromos; fénycsövek;
fénycsövek világításra; ventilátorok; zseblámpák, elektromos;
kávéfõzõgépek, elektromos; kávéfõzõk, elektromos; elektromos
ventilátorok személyes használatra; kenyérpirítók; mikrohullámú
sütõk; (vízmelegítõ készülékek).
24 Textiliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba: ágy- és asztalnemük.
25 Ingek; nyakkendõk.

199.973
(151) 2010.03.31.
M 09 02673
(220) 2009.09.21.
Molnár György, Budapest (HU)
dr. Tomcsányi Tamás, Tomcsányi Tamás Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) Táskarádió Eszpresszó
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.974
(151) 2010.03.31.
M 09 02674
(220) 2009.09.21.
Boldog Özséb Alapítvány, Márianosztra (HU)
dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) A FEHÉR BARÁT
(511) 9
Elektronikus, internetes és elektronikus úton letölthetõ újságok, folyóiratok, könyvek, kiadványok és publikációk.

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

M413

199.977
(151) 2010.03.31.
M 09 02280
(220) 2009.08.04.
Ec-Pec Alapítvány, Budapest (HU)
dr. Nagy Tamás, Dr. Nagy Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

Persona Doll program
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 199.978
(151) 2010.03.31.
(210) M 09 02269
(220) 2009.08.03.
(732) HINDENT Fog- és Szájbeteg Szakorvosi Betéti Társaság,
Budapest (HU)
(546)

(511) 44

(546)

Orvosi szolgáltatások, fogászat.

(111) 199.979
(151) 2010.03.31.
(210) M 09 02481
(220) 2009.08.29.
(732) dr. Ötvös Károly, Kecskemét (HU)
(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
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.
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)
(740)
(546)

199.980
(151) 2010.03.31.
M 09 02480
(220) 2009.08.28.
Vajda-Papír Kft., Dunaharaszti (HU)
Kreiter József, Piliscsaba

(511) 16

Háztartási-higiéniai papírtermékek.

(111) 199.981
(151) 2010.03.31.
(210) M 09 02462
(220) 2009.08.27.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
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.
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) 199.982
(151) 2010.03.31.
(210) M 09 02684
(220) 2009.09.22.
(732) Euroministorage Investments (Cyprus) Limited,
Nicosia (CY)
(740) dr. Kozma Zoltán Márton, Horváth és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Nyerje vissza életterét!
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

M414

199.983
(151) 2010.03.31.
M 09 02469
(220) 2009.08.27.
Wyeth Holdings Corporation, Madison, New Jersey (US)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
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(546)

(111) 199.987
(210) M 09 02685
(732) Ding Jiansen, Budapest (HU)
(546)

(151) 2010.03.31.
(220) 2009.09.22.

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.

(511) 5

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

Étkezési és táplálék kiegészítõk.

(541) GPSec
(511) 38 Távközlés.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 199.984
(151) 2010.03.31.
(210) M 09 01865
(220) 2009.06.26.
(732) Monori Úti Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Kereskedelmi információs ügynökségek, mások árui és
szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi adminisztrációja,
üzleti felvilágosítás, tájékoztatás.
36 Ingatlankezelés, ingatlanok bérlete.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.988
(151) 2010.03.31.
M 09 02264
(220) 2009.08.03.
Õrmester Vagyonvédelmi Zrt., Budapest (HU)
dr. Szabó László, Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda,
Székesfehérvár

199.985
(151) 2010.03.31.
M 09 02470
(220) 2009.08.27.
Wyeth Holdings Corporation, Madison, New Jersey (US)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(111) 199.989
(151) 2010.03.31.
(210) M 09 02882
(220) 2009.10.06.
(732) METAL ART Nemesfémipari Zrt., Budapest (HU)
(546)

(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).

(546)

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

199.990
(151) 2010.03.31.
M 09 02677
(220) 2009.09.21.
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Novo mesto (SI)
Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros
& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) ROPRIXA
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények.

(511) 5
(111)
(210)
(732)
(740)

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

Étkezési és táplálék kiegészítõk.

199.986
(151) 2010.03.31.
M 09 02468
(220) 2009.08.27.
Fabryka Kosmetyków POLLENA EWA S.A., Lódz (PL)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

199.991
(151) 2010.03.31.
M 09 02092
(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.

(541) eva natura for teens
(511) 3
Illatszerek, kozmetikai és higiéniás termékek; bõr- és hajápoló termékek; láb- és körömápoló termékek; krémek, emulziók,
habok, gélek kozmetikai használatra, dezodorok.

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

M415

199.992
(151) 2010.03.31.
M 09 02897
(220) 2009.10.07.
Bemer Medicintechnika Kft., Budapest (HU)
Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest
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olaj, falfirka, moha, penész, salétrom, cementfátyol és egyéb
szennyezõdéek ellen, amelyek alkalmasak színélénkítésre, vízlepergetésre konzerválásra.

(546)

(511) 10 Orvosi készülékek és mûszerek, mágnesterápiás készülékek
gyógyászati használatra.
11 Egészségügyi készülékek és berendezések, mágnesterápiás
és fényterápiás készülékek nem gyógyászati használatra.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

199.993
(151) 2010.03.31.
M 09 02704
(220) 2009.09.23.
dr. Ambrus Sándor, Budapest (HU)
Rónaszéki Tibor Szabadalmi Ügyvivõ, Budapest

drinkspector
9
Elektronikus jeladók; antennák; elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására; távirányító készülékek; elektromos zárak; akusztikus riasztók; akusztikus csatolók, berregõk; fényvagy mechanikai jelzõkészülékek; világító vagy mechanikus jelzõberendezések; elektromos és egyéb jelzõcsengõk; jelzõlámpák;
detektorok; lézerek nem orvosi használatra; hamispénz-vizsgáló
berendezések; felügyeleti elektromos mûszerek; betörés és lopás
elleni jelzõkészülékek; betörés és lopás megelõzésére szolgáló
elektromos berendezések; lopás elleni áruvédelmi eszközök; lopás elleni áruvédelmi tokok és tartók; elektromos betörésgátló felszerelések; betörésgátló riasztókészülékek; elektromos címkék
árukhoz; hatástalanító készülékek elektromos árucímkékhez; riasztó eszközök; füstjelzõ berendezések; gázellenõrzõ készülékek;
ellenõrzõ-berendezések és készülékek; idõregisztráló készülékek; tûzjelzõ készülékek; vezetõréteggel bevont üvegek; prizmák; vezetékek; elektromágneses tekercsek, elektromos tekercsek, mágnesek; mágneshuzalok; mágneskártyák, mágneslemezek, memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; mágneses személyazonosító kártyák; személyhívók, beléptetõ rendszerek;
mágneses kódolók, vonalkód leolvasók; informatikai olvasóegységek; optikai letapogató egységek; mágneses adathordozók;
adatfeldolgozó készülékek és számítógépek; letölthetõ és rögzített számítógépprogramok; elektromos ajtónyitó szerkezetek;
elektromos zárak; bekapcsolók; zárókapcsolók; elektromos akkumulátorok; akkumulátortöltõk; automatikus idõkapcsolók; informatikai csatolók; interfészek; elektromos kerítések; fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; kézi adó-vevõk; vevõszámláló
készülékek.
20 Ablakszerelvények és ajtószerelvények nem fémbõl; dobozok fából vagy mûanyagból; tároló polcok, árubemutató állványok, árubemutató szekrények; árubemutató pultok; palackállványok; palack zárak nem fémbõl; mûanyag csomagolótartályok;
tartály zárak nem fémbõl; zárak és lakatok jármûvekhez; zárak lakatok nem fémbõl, fémbútorok; elárusító- és pénztárpultok.
37 Betörés és lopás elleni riasztók, áruvédelmi riasztóberendezések, áruvédelmi antennák, tûzriasztók, elektromos berendezések, irodai és egyéb gépek felszerelése, karbantartása és javítása;
páncélszekrények és páncéltermek karbantartása és javítása.
199.994
(151) 2010.03.31.
M 09 02283
(220) 2009.08.04.
Csepp-Kõker Kft., Sóskút Külterület (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

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

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

PATIKOMAT
7
Gépek, gyógyszer összeállító (komissziózó) és/vagy kiadó
gép.
11 Egészségügyi berendezések.
35 Gyógyszer kiskereskedelem, gyógyszer automata és annak
üzemeltetése.
199.996
(151) 2010.03.31.
M 09 02098
(220) 2009.07.16.
dr. Kopácsi László, Nagyszentjános (HU)
Török Antal, Gyõr

(511) 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.
44 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)
(210)
(732)
(740)

199.997
(151) 2010.03.31.
M 09 02694
(220) 2009.09.22.
Károly Róbert Fõiskola, Gyöngyös (HU)
Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 44 Mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások, beleértve a szaktanácsadást; energetikai faültetvények ökonómiai
vizsgálata, létesítése, ápolása.
(111)
(210)
(732)
(740)

(546)

199.995
(151) 2010.03.31.
M 09 01898
(220) 2009.06.29.
Bencsik László, Budapest (HU)

199.998
(151) 2010.03.31.
M 09 02696
(220) 2009.09.23.
Buda-Cash Brókerház Zrt., Budapest (HU)
dr. Georgi Kornél, Georgi-Földvári-Oláh Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 1
Impregnálószerek, melyek speciális védelmet biztosítanak
víz, valamint különbözõ szennyezõdések, úgymint, kosz, zsír,

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

M416
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(111)
(210)
(732)
(740)

199.999
(151) 2010.03.31.
M 09 02907
(220) 2009.10.07.
Novartis AG, Basel (CH)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

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

200.004
(151) 2010.03.31.
M 09 02291
(220) 2009.08.06.
Maya Soraya Khazei, Budapest (HU)
Ruttkai & Marczel & Ruttkai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SEFALLER
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények; diétás anyagok orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ anyagok, fogorvosi viaszok.
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

200.000
(151) 2010.03.31.
M 09 02297
(220) 2009.08.06.
Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)
Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest

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

(546)

200.005
(151) 2010.03.31.
M 09 02693
(220) 2009.09.22.
Károly Róbert Fõiskola, Gyöngyös (HU)
Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., 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).
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 200.001
(151) 2010.03.31.
(210) M 09 02298
(220) 2009.08.06.
(732) Petróczy Attila, Budapest (HU)
(546)

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

200.002
(151) 2010.03.31.
M 09 02299
(220) 2009.08.06.
The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

ACES
28
35
41

Játékok, játékszerek, kártyajáték.
Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
Szerencsejáték.

200.006
(151) 2010.03.31.
M 09 02695
(220) 2009.09.22.
Károly Róbert Fõiskola, Gyöngyös (HU)
Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(511) 44 Mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások, beleértve a szaktanácsadást; energetikai faültetvények ökonómiai
vizsgálata, létesítése, ápolása.

Ruházati cikkek, cipõk.

200.003
(151) 2010.03.31.
M 09 02287
(220) 2009.08.05.
Demkó Mónika, Budapest (HU)

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

(541) MINDEN JÓ, HA VÉGE JÓ
(511) 3
Szappanok; illatszerek; illóolajok; napolajok; készítmények
a bõr, a fejbõr, valamint a haj tisztítására, ápolására és szépítésére;
hajformázó termékek; hajszínezõ, színeltávolító, és hajfestõ készítmények.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(511) 44 Mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások, beleértve a szaktanácsadást; energetikai faültetvények ökonómiai
vizsgálata, létesítése, ápolása.

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

200.007
(151) 2010.03.31.
M 09 02282
(220) 2009.08.04.
Csepp-Kõker Kft., Sóskút Külterület (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 3
Tisztításra szolgáló tisztítószerek, melyek felhasználhatók
kosz, olaj, zsír, moha, alga, salétrom, falfirka, penész, cementfátyol, füst, korom és egyéb szennyezõdések eltávolítására.
A rovat 152 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 199.405, 199.552,
199.574, 199.674, 199.817–199.832, 199.834–199.844, 199.846,
199.847, 199.864–199.875, 199.877–199.907, 199.914–199.931,
199.935–199.940, 199.953–199.959, 199.963–200.007

M417

