
(210) M 06 02507 (220) 2006.07.20.
(731) Grupo Bimbo S.A. de C.V., Delegación Alvaro Obregón (MX)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HOT NUTS
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-

rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(210) M 06 04124 (220) 2006.12.19.
(731) Vindõ Média Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) 404-a keresett lap
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

(210) M 07 00849 (220) 2007.03.13.
(731) Mármarosi Tamásné, Biatorbágy (HU)

(541) mk-patent.hu
(511) 45 Képviselet ellátása iparjogvédelmi ügyekben.

(210) M 07 03409 (220) 2007.10.08.
(731) Sütõ Péter, Balsa (HU);

Handa Orsolya, Nyékládháza (HU)

(546)

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

(210) M 07 03623 (220) 2007.10.29.
(731) CONTAKTER Iroda Kft., Gyõr (HU)

(546)

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

(210) M 08 01141 (220) 2008.04.02.
(731) Pharmatéka Bt., Budapest (HU)
(740) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) GOLD-PROTEIN
(511) 31 Fehérje-tartalmú takarmány adalékok, fehérjék állati fo-

gyasztásra, repcepogácsák takarmányozási célra.

(210) M 08 02926 (220) 2008.09.18.
(731) WMS Gaming Inc., Waukegan, Illinois (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Money Burst
(511) 9 Játékgépek és szoftverek.

(210) M 08 02930 (220) 2008.09.18.
(731) WMS Gaming Inc., Waukegan, Illinois (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Jackpot Stampede
(511) 9 Játékgépek és szoftverek.

(210) M 08 03388 (220) 2008.11.03.
(731) RANIBON HOLDING LIMITED, Limassol (CY)
(740) dr. Barna Péter ügyvéd, Szõke és társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Kávék.

(210) M 08 03391 (220) 2008.11.03.
(731) RANIBON HOLDING LIMITED, Limassol (CY)
(740) dr. Barna Péter ügyvéd, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Kávék.
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(210) M 08 03396 (220) 2008.11.03.
(731) Ranibon Holding Limited, Limassol (CY)
(740) dr. Barna Péter ügyvéd, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Kávék.

(210) M 08 03399 (220) 2008.11.03.
(731) Andrássy Gazdasági Majorságok Vagyonkezelõ Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Gáspár Andrea, Dr. Csiha Judit és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) RUBINVITAL
(511) 5 Gyümölcsmag préselménybõl õröléssel készült kapszulá-

zott étrend-kiegészítõ.

(210) M 08 03937 (220) 2008.12.23.
(731) Mangalicatenyésztõk Országos Egyesülete, Debrecen (HU)
(740) dr. Léka Andor, Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) MANGALICATENYÉSZTÕK ORSZÁGOS
EGYESÜLETE

(511) 29 Hús, húskivonatok, húskészítmények valamennyi fajtája.

31 Mezõgazdasági termékek, amelyek nem tartoznak más osz-
tályokba; élõ állatok.

(210) M 08 03938 (220) 2008.12.23.
(731) Mangalicatenyésztõk Országos Egyesülete, Debrecen (HU)
(740) dr. Léka Andor, Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 29 Hús, húskivonatok, húskészítmények valamennyi fajtája.

31 Mezõgazdasági termékek, amelyek nem tartoznak más osz-
tályokba; élõ állatok.

(210) M 09 00027 (220) 2009.01.07.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 09 00157 (220) 2009.01.21.
(731) Transavia SA, Sat Oiejdea, Comuna Galda de Jos,

Judetul Alba (RO)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Baromfi, baromfihúskivonat, fõként friss és fagyasztott ba-
romfi, tojás.

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

43 Vendéglátási (élelem és ital) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 09 00242 (220) 2009.01.29.
(731) Campus Fitness Kft., Debrecen (HU)
(740) Orbán Károly, Debrecen

(546)

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

(210) M 09 00324 (220) 1999.04.22.
(731) TLG Brands Limited, Andover, Hampshire (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(541) FIORELLI
(511) 18 Bõr árucikkek és bõrutánzatok; táskák; kézitáskák; pénztár-

cák; tokok; levéltárcák; retikülök; bevásárló szatyrok; hátizsákok;
bevásárló táskák; válltáskák; bankótárcák, kulcstokok; csekkfü-
zet-borítók; névjegytárcák; aktatáskák, irattáskák; bõröndök; uta-
zótáskák; kofferek; utazóládák; esernyõk.

(210) M 09 00366 (220) 2009.02.11.
(731) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

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

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

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

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

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

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

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 00398 (220) 2009.02.13.
(731) Jakab Róbert, Budapest (HU)
(740) dr. Antal Árpád, Antal Ügyvédi Iroda, Gyöngyös

(546)

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

(210) M 09 00472 (220) 2009.02.20.
(731) Henkel AG & Co. KgaA, Düsseldorf (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) A szépség beépítve!
(511) 1 Adalékanyagok cementhez, ragasztóanyagok.

17 Szigetelõanyagok, szilikonok, hõszigetelõk, tetõfedõ anya-
gok, burkolatok.

19 Cement, építkezéshez malter, különleges cement és malter
csempézéshez, szintkiegyenlítõ összetevõk, vakolatok, bitumen,
építõanyagok, csemperagasztók.

(210) M 09 00477 (220) 2009.02.23.
(731) Forinno Fejlesztési és Kereskedelmi Kft., Szolnok (HU)

(546)

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

(210) M 09 00526 (220) 2009.02.27.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) MEXEZON
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati termékek, valamint

egészségügyi termékek gyógyászati használatra.

(210) M 09 00537 (220) 2009.03.02.
(731) Experience Hendrix LLC, Seattle, Washington (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére kap-
csolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányí-
tására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; au-
tomata elosztó-berendezések és szerkezetek érmebedobással mû-
ködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülé-
kek; elõre felvett kazetták és lemezek, CD-ROM-ok, DVD-k,
kompakt lemezek, videokazetták és lemezek, hangkazetták és le-
mezek; magnókazetták; számítógép szoftverek; letölthetõ elekt-
ronikus kiadványok. Internetrõl való letöltésre elektronikus úton
elérhetõvé tett zene és más video-audio anyagok; díszítõ mágne-
sek; rádiótelefon tokok; slipmatek; hangfelszedõ karok lemezját-
szókhoz; hanglemezek; tisztítóberendezések hanglemezekhez;
lemezjátszók; lemezjátszó tûk; lemezjátszótûk cseréjére szolgáló
készülékek; hangszórók, hangosbemondók; hangszóró szigetelé-
sek; erõsítõk; audiovizuális tanítási eszközök; zenegépek; film-
felvevõ gépek; fényképezõgépek; videokamerák; fejhallgatók;
füldugók; számítógépes játékprogramok; CD-lejátszók; mikrofo-
nok; tölcsérek hangszórókhoz; rögzített számítógépprogramok;
számítógépprogramok (letölthetõ); egérpadok; csuklótámaszok
számítógép- használathoz.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ esz-
közök; öntött fém brossok; öntött fém függõk; ébresztõórák; amu-
lettek (ékszerek); jelvények nemesfémbõl; dobozok nemesfém-
bõl; karkötõ; csatok nemesfémbõl; tokok nemesfémbõl; óratokok
(óragyártás); láncok; óraláncok; apró díszítõ tárgyak, bizsuk; kro-
nográfok (órák); mandzsettagombok; gyémántok; fülbevalók;
arany- és ezüsttárgyak, amennyiben ebbe az osztályba sorolhatók,
kivéve az evõeszközöket, a villákat és a kanalakat; kalapdíszek
nemesfémbõl; háztartási tartályok nemesfémbõl; háztartási esz-
közök nemesfémbõl; elefántcsont ékszerek; zsettdíszek; ékszeres
dobozok nemesfémbõl; ékszerek borostyánkõbõl; kulcskarikák
nemesfémbõl; medalionok; medálok; nyakláncok; dísztûk; gyön-
gyök; gyöngyök szintetikus ámbrából; tûk, amennyiben ebbe az
osztályba sorolhatók; púderdobozok nemesfémbõl; gyûrûk (ék-
szerek); cipõdíszek nemesfémbõl; tubákos szelencék nemesfém-
bõl; szobrok nemesfémbõl; nyakkendõtûk (csíptetõsek); nyak-
kendõtûk; fityegõk; mûvészeti tárgyak nemesfémbõl.

15 Hangszerek; fólia bevonatú pengetõk; tangóharmonikák;
dudák (hangszerek); bambusz furulyák; bandoneónok; kintornák;
nagydobütõk; basszus hangszerek; fújtatók hangszerekhez; vonó-
kápák hangszerekhez; vonók hangszerekhez; nyergek hangsze-
rekhez, hegedûláb; rézkürtök, réztrombiták; harangjátékok
(hangszerek); tokok hangszerekhez; kasztanyetták; klarinétok;
harsonák; harmonikák (hatszögletû); karmesteri pálcák; szárny-
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kürtök (pisztonok); cintányérok; hangtompítók hangszerekhez;
nagybõgõk; bõrök dobokhoz; dobok; dobverõk; elektromos hang-
szerek; fuvolák; gongok; gitárok; harangok (hangszerek); száj-
harmonikák; hárfa húrok; hárfák; kürtök (hangszerek); huqin (kí-
nai hegedû); hangerõszabályzók gépzongorákhoz; dorombok;
üstdobnyergek; üstdobok; billentyûzetek hangszerekhez; billen-
tyûk hangszerekhez; lantok; mandolinok; fúvókák hangszerek-
hez; hengerek zongorához; kottatartók; szintetizátorok; zenélõ
dobozok; hang fogók (szordínók); orgonák; pedálok hangszerek-
hez; kulcsok, húrfeszítõ csavarok hangszerekhez; lyukasztott ze-
nélõ szalagok; zongorabillentyûzetek; zongorabillentyû; zongo-
rahúrok; pengetõk húros hangszerekhez; pipa (kínai gitár); fúvó-
kák (nyelvsípok); sheng (kínai fúvós hangszer); húrok hangsze-
rekhez; tamburindobok; tamtamdobok; triangulumok (hangsze-
rek); harsonák, pozánok (hangszerek); trombiták; hangvillák;
hangolókalapácsok húrokhoz; hangjegyfüzet (kotta) lapozó ké-
szülékek; szelepek hangszerekhez; brácsák, mélyhegedûk; hege-
dûk; szélrekeszek orgonákhoz; xilofonok; citerák.

(210) M 09 00538 (220) 2009.03.02.
(731) Experience Hendrix LLC, Seattle, Washington (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére kap-
csolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányí-
tására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; au-
tomata elosztó-berendezések és szerkezetek érmebedobással mû-
ködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülé-
kek; elõre felvett kazetták és lemezek, CD-ROM-ok, DVD-k,
kompakt lemezek, videokazetták és lemezek, hangkazetták és le-
mezek; magnókazetták; számítógép szoftverek; letölthetõ elekt-
ronikus kiadványok. Internetrõl való letöltésre elektronikus úton
elérhetõvé tett zene és más video-audio anyagok; díszítõ mágne-
sek; rádiótelefon tokok; slipmatek; hangfelszedõ karok lemezját-
szókhoz; hanglemezek; tisztítóberendezések hanglemezekhez;
lemezjátszók; lemezjátszó tûk; lemezjátszótûk cseréjére szolgáló
készülékek; hangszórók, hangosbemondók; hangszóró szigetelé-
sek; erõsítõk; audiovizuális tanítási eszközök; zenegépek; film-
felvevõ gépek; fényképezõgépek; videokamerák; fejhallgatók;
füldugók; számítógépes játékprogramok; CD-lejátszók; mikrofo-
nok; tölcsérek hangszórókhoz; rögzített számítógépprogramok;
számítógépprogramok (letölthetõ); egérpadok; csuklótámaszok
számítógép- használathoz.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ esz-
közök; öntött fém brossok; öntött fém függõk; ébresztõórák; amu-
lettek (ékszerek); jelvények nemesfémbõl; dobozok nemesfém-
bõl; karkötõ; csatok nemesfémbõl; tokok nemesfémbõl; óratokok
(óragyártás); láncok; óraláncok; apró díszítõ tárgyak, bizsuk; kro-
nográfok (órák); mandzsettagombok; gyémántok; fülbevalók;
arany- és ezüsttárgyak, amennyiben ebbe az osztályba sorolhatók,
kivéve az evõeszközöket, a villákat és a kanalakat; kalapdíszek
nemesfémbõl; háztartási tartályok nemesfémbõl; háztartási esz-
közök nemesfémbõl; elefántcsont ékszerek; zsettdíszek; ékszeres
dobozok nemesfémbõl; ékszerek borostyánkõbõl; kulcskarikák
nemesfémbõl; medalionok; medálok; nyakláncok; dísztûk; gyön-

gyök; gyöngyök szintetikus ámbrából; tûk, amennyiben ebbe az
osztályba sorolhatók; púderdobozok nemesfémbõl; gyûrûk (ék-
szerek); cipõdíszek nemesfémbõl; tubákos szelencék nemesfém-
bõl; szobrok nemesfémbõl; nyakkendõtûk (csíptetõsek); nyak-
kendõtûk; fityegõk; mûvészeti tárgyak nemesfémbõl.

15 Hangszerek; fólia bevonatú pengetõk; tangóharmonikák;
dudák (hangszerek); bambusz furulyák; bandoneónok; kintornák;
nagydobütõk; basszus hangszerek; fújtatók hangszerekhez; vonó-
kápák hangszerekhez; vonók hangszerekhez; nyergek hangsze-
rekhez, hegedûláb; rézkürtök, réztrombiták; harangjátékok
(hangszerek); tokok hangszerekhez; kasztanyetták; klarinétok;
harsonák; harmonikák (hatszögletû); karmesteri pálcák; szárny-
kürtök (pisztonok); cintányérok; hangtompítók hangszerekhez;
nagybõgõk; bõrök dobokhoz; dobok; dobverõk; elektromos hang-
szerek; fuvolák; gongok; gitárok; harangok (hangszerek); száj-
harmonikák; hárfa húrok; hárfák; kürtök (hangszerek); huqin (kí-
nai hegedû); hangerõszabályzók gépzongorákhoz; dorombok;
üstdobnyergek; üstdobok; billentyûzetek hangszerekhez; billen-
tyûk hangszerekhez; lantok; mandolinok; fúvókák hangszerek-
hez; hengerek zongorához; kottatartók; szintetizátorok; zenélõ
dobozok; hang fogók (szordínók); orgonák; pedálok hangszerek-
hez; kulcsok, húrfeszítõ csavarok hangszerekhez; lyukasztott ze-
nélõ szalagok; zongorabillentyûzetek; zongorabillentyû; zongo-
rahúrok; pengetõk húros hangszerekhez; pipa (kínai gitár); fúvó-
kák (nyelvsípok); sheng (kínai fúvós hangszer); húrok hangsze-
rekhez; tamburindobok; tamtamdobok; triangulumok (hangsze-
rek); harsonák, pozánok (hangszerek); trombiták; hangvillák;
hangolókalapácsok húrokhoz; hangjegyfüzet (kotta) lapozó ké-
szülékek; szelepek hangszerekhez; brácsák, mélyhegedûk; hege-
dûk; szélrekeszek orgonákhoz; xilofonok; citerák.

25 Ruházati cikkek, kalapáruk, cipõk; hímzett csuklószorítók;
kötények (ruhanemûk); pelenkák textíliából csecsemõknek; szal-
véták textíliából csecsemõknek; csecsemõnadrágok; tarka se-
lyemkendõk, nyaksálak; fürdõköpenyek; fürdõszandálok, fürdõ-
cipõk; fürdõpapucsok; fürdõsapkák; fürdõnadrágok; fürdõruhák;
fürdõnadrágok, úszónadrágok; strandruhák; stand-lábbelik; övek
(ruházat); svájcisapkák, barettek; partedli, nem papírból; ingvál-
lak, pruszlikok; cipõfelsõrészek; magas szárú lábbelik; sportláb-
beli; nadrágtartók ruházathoz; melltartók; térnadrágok; szemel-
lenzõk (sapkán); miseruhák, kazulák; nõi ingmellek; tornaruhá-
zat; mûbõr ruházat; bõr ruházat; kabátok; nyaksálak, gallérvédõk;
kerékpáros öltözetek; alsónadrágok (ruhanemû); köntösök, pon-
gyolák; fülvédõk (ruházat); spárgatalpú vászonlábbelik; futball-
lábbelik; futballcipõk; nõi ruhák; prémsálak (szõrmék); szõrmék
(ruhanemûk); gabardinok (ruházat); sárcipõk; térdszalagok, ha-
risnyakötõ szalagok; kesztyûk (ruházat); tornacipõk; magas szárú
cipõk; kalapok; fejszalagok (ruházat); csuklyák, kapucnik (ruhá-
zat); hurkolt/kötöttáruk; dzsekik; dzsörzék (ruházat); melegítõk;
kötöttáruk; csecsemõkelengyék, babakelengyék; lábszárvédõk,
kamásnik; nyakkendõk; felsõruházat; munkaruhák, munkaköpe-
nyek; felsõkabátok, felöltõk; alsónadrágok; parkák (csuklyás blú-
zok); szõrmebéléses kabátok; pulóverek; pizsamák; szandálok;
vállszalagok; sálak; vállkendõk, nagykendõk; ingek; cipõk; zu-
hanyzó sapkák; sporttrikók; síbakancsok; sícipõk; szoknyák; ke-
rek papi sapkák; papucsok; munkaruhák; zoknik; sport dzsörzék;
harisnyák; matrózblúzok; kosztümök; napellenzõk; tartók (nad-
rághoz, harisnyához); melegítõk, szvetterek; fürdõruhák; pólók;
harisnyanadrágok; cilinderek, kürtõkalapok; kabátok; nadrágok;
rövid alsónadrágok; alsónemûk; mellények; ellenzõk (kalapgyár-
tás); mellények; vízálló ruházat.

(210) M 09 00539 (220) 2009.03.02.
(731) Experience Hendrix LLC, Seattle, Washington (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) JIMI HENDRIX
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére kap-
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csolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányí-
tására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; au-
tomata elosztó-berendezések és szerkezetek érmebedobással mû-
ködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülé-
kek; elõre felvett kazetták és lemezek, CD-ROM-ok, DVD-k,
kompakt lemezek, videokazetták és lemezek, hangkazetták és le-
mezek; magnókazetták; számítógép szoftverek; letölthetõ elekt-
ronikus kiadványok. Internetrõl való letöltésre elektronikus úton
elérhetõvé tett zene és más video-audio anyagok; díszítõ mágne-
sek; rádiótelefon tokok; slipmatek; hangfelszedõ karok lemezját-
szókhoz; hanglemezek; tisztítóberendezések hanglemezekhez;
lemezjátszók; lemezjátszó tûk; lemezjátszótûk cseréjére szolgáló
készülékek; hangszórók, hangosbemondók; hangszóró szigetelé-
sek; erõsítõk; audiovizuális tanítási eszközök; zenegépek; film-
felvevõ gépek; fényképezõgépek; videokamerák; fejhallgatók;
füldugók; számítógépes játékprogramok; CD-lejátszók; mikrofo-
nok; tölcsérek hangszórókhoz; rögzített számítógépprogramok;
számítógépprogramok (letölthetõ); egérpadok; csuklótámaszok
számítógép- használathoz.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ esz-
közök; öntött fém brossok; öntött fém függõk; ébresztõórák; amu-
lettek (ékszerek); jelvények nemesfémbõl; dobozok nemesfém-
bõl; karkötõ; csatok nemesfémbõl; tokok nemesfémbõl; óratokok
(óragyártás); láncok; óraláncok; apró díszítõ tárgyak, bizsuk; kro-
nográfok (órák); mandzsettagombok; gyémántok; fülbevalók;
arany- és ezüsttárgyak, amennyiben ebbe az osztályba sorolhatók,
kivéve az evõeszközöket, a villákat és a kanalakat; kalapdíszek
nemesfémbõl; háztartási tartályok nemesfémbõl; háztartási esz-
közök nemesfémbõl; elefántcsont ékszerek; zsettdíszek; ékszeres
dobozok nemesfémbõl; ékszerek borostyánkõbõl; kulcskarikák
nemesfémbõl; medalionok; medálok; nyakláncok; dísztûk; gyön-
gyök; gyöngyök szintetikus ámbrából; tûk, amennyiben ebbe az
osztályba sorolhatók; púderdobozok nemesfémbõl; gyûrûk (ék-
szerek); cipõdíszek nemesfémbõl; tubákos szelencék nemesfém-
bõl; szobrok nemesfémbõl; nyakkendõtûk (csíptetõsek); nyak-
kendõtûk; fityegõk; mûvészeti tárgyak nemesfémbõl.

15 Hangszerek; fólia bevonatú pengetõk; tangóharmonikák;
dudák (hangszerek); bambusz furulyák; bandoneónok; kintornák;
nagydobütõk; basszus hangszerek; fújtatók hangszerekhez; vonó-
kápák hangszerekhez; vonók hangszerekhez; nyergek hangsze-
rekhez, hegedûláb; rézkürtök, réztrombiták; harangjátékok
(hangszerek); tokok hangszerekhez; kasztanyetták; klarinétok;
harsonák; harmonikák (hatszögletû); karmesteri pálcák; szárny-
kürtök (pisztonok); cintányérok; hangtompítók hangszerekhez;
nagybõgõk; bõrök dobokhoz; dobok; dobverõk; elektromos hang-
szerek; fuvolák; gongok; gitárok; harangok (hangszerek); száj-
harmonikák; hárfa húrok; hárfák; kürtök (hangszerek); huqin (kí-
nai hegedû); hangerõszabályzók gépzongorákhoz; dorombok;
üstdobnyergek; üstdobok; billentyûzetek hangszerekhez; billen-
tyûk hangszerekhez; lantok; mandolinok; fúvókák hangszerek-
hez; hengerek zongorához; kottatartók; szintetizátorok; zenélõ
dobozok; hang fogók (szordínók); orgonák; pedálok hangszerek-
hez; kulcsok, húrfeszítõ csavarok hangszerekhez; lyukasztott ze-
nélõ szalagok; zongorabillentyûzetek; zongorabillentyû; zongo-
rahúrok; pengetõk húros hangszerekhez; pipa (kínai gitár); fúvó-
kák (nyelvsípok); sheng (kínai fúvós hangszer); húrok hangsze-
rekhez; tamburindobok; tamtamdobok; triangulumok (hangsze-
rek); harsonák, pozánok (hangszerek); trombiták; hangvillák;
hangolókalapácsok húrokhoz; hangjegyfüzet (kotta) lapozó ké-
szülékek; szelepek hangszerekhez; brácsák, mélyhegedûk; hege-
dûk; szélrekeszek orgonákhoz; xilofonok; citerák.

25 Ruházati cikkek, kalapáruk, cipõk; hímzett csuklószorítók;
kötények (ruhanemûk); pelenkák textíliából csecsemõknek; szal-
véták textíliából csecsemõknek; csecsemõnadrágok; tarka se-
lyemkendõk, nyaksálak; fürdõköpenyek; fürdõszandálok, fürdõ-
cipõk; fürdõpapucsok; fürdõsapkák; fürdõnadrágok; fürdõruhák;

fürdõnadrágok, úszónadrágok; strandruhák; stand-lábbelik; övek
(ruházat); svájcisapkák, barettek; partedli, nem papírból; ingvál-
lak, pruszlikok; cipõfelsõrészek; magas szárú lábbelik; sportláb-
beli; nadrágtartók ruházathoz; melltartók; térnadrágok; szemel-
lenzõk (sapkán); miseruhák, kazulák; nõi ingmellek; tornaruhá-
zat; mûbõr ruházat; bõr ruházat; kabátok; nyaksálak, gallérvédõk;
kerékpáros öltözetek; alsónadrágok (ruhanemû); köntösök, pon-
gyolák; fülvédõk (ruházat); spárgatalpú vászonlábbelik; futball-
lábbelik; futballcipõk; nõi ruhák; prémsálak (szõrmék); szõrmék
(ruhanemûk); gabardinok (ruházat); sárcipõk; térdszalagok, ha-
risnyakötõ szalagok; kesztyûk (ruházat); tornacipõk; magas szárú
cipõk; kalapok; fejszalagok (ruházat); csuklyák, kapucnik (ruhá-
zat); hurkolt/kötöttáruk; dzsekik; dzsörzék (ruházat); melegítõk;
kötöttáruk; csecsemõkelengyék, babakelengyék; lábszárvédõk,
kamásnik; nyakkendõk; felsõruházat; munkaruhák, munkaköpe-
nyek; felsõkabátok, felöltõk; alsónadrágok; parkák (csuklyás blú-
zok); szõrmebéléses kabátok; pulóverek; pizsamák; szandálok;
vállszalagok; sálak; vállkendõk, nagykendõk; ingek; cipõk; zu-
hanyzó sapkák; sporttrikók; síbakancsok; sícipõk; szoknyák; ke-
rek papi sapkák; papucsok; munkaruhák; zoknik; sport dzsörzék;
harisnyák; matrózblúzok; kosztümök; napellenzõk; tartók (nad-
rághoz, harisnyához); melegítõk, szvetterek; fürdõruhák; pólók;
harisnyanadrágok; cilinderek, kürtõkalapok; kabátok; nadrágok;
rövid alsónadrágok; alsónemûk; mellények; ellenzõk (kalapgyár-
tás); mellények; vízálló ruházat.

(210) M 09 00587 (220) 2009.03.06.
(731) Fáye Ingatlanfejlesztõ és Hasznosító Kft., Budapest (HU)
(740) Wanshida Kft., Budapest

(546)

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

(210) M 09 00598 (220) 2009.03.09.
(731) Szõke Hajnalka, Budapest (HU);

Sipos Rita, Siófok (HU)

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ-, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató- és egészségügyi berendezések.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 00611 (220) 2009.03.09.
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.,

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

Budapest
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(546)

(511) 34 Cigaretta; dohány; dohány; dohánytermékek; öngyújtók;
gyufák; dohányzási cikkek.

(210) M 09 00652 (220) 2009.03.12.
(731) Magyar Lapterjesztõ Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kõvári-Tóth Andrea ügyvéd, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 09 00692 (220) 2009.03.17.
(731) Mocco Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Körmendi Csaba Tamás, Komáromi és Körmendi Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátás.

(210) M 09 00694 (220) 2009.03.17.
(731) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 00695 (220) 2009.03.17.
(731) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 09 00696 (220) 2009.03.17.
(731) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 09 00701 (220) 2009.03.17.
(731) Wyeth Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bartal Iván, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Centrum. Elõtted az élet.
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

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

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

(210) M 09 00795 (220) 2009.03.25.
(731) Merkur Star Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) A NYERÕK HOZZÁNK JÁRNAK!
(511) 41 Szórakoztatás; játéktermi szolgáltatások, játékkaszinó szol-

gáltatásai.

(210) M 09 00816 (220) 2009.03.26.
(731) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Sörök.

(210) M 09 00817 (220) 2009.03.26.
(731) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Sörök.
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(210) M 09 00840 (220) 2009.03.30.
(731) West Marketing & Sales House Kft., Szombathely (HU)

(546)

(511) 35 Kiskereskedelmi tevékenység: élelmiszerek, alkoholos ita-
lok és dohányáruk, egészségügyi termékek, mosó- és tisztítósze-
rek, kozmetikumok, gyógyszerek, háztartási vagy konyhai cikkek
és eszközök, edények és evõeszközök, irodai kellékek, kisipari
termékek dekorációs cikkek, irodaszerek és iskolai kiegészítõk,
ruházat, lábbelik, textil áruk, különösen háztartási textil áruk, rö-
vidáruk, bõráruk, utazási cikkek, elektronikai fogyasztási beren-
dezések és készülékek, számítógépek, telekommunikációs készü-
lékek sport cikkek és játékok, szerelési, barkácsolási és kertészeti
kellékek, gépek, különösen háztartási gépek és kiegészítõk, állat-
eledelek és kisállat felszerelések; szerzõdések intézése, mások
számára, szolgáltatások biztosítására, különösen mobil rádió
szerzõdések intézése és szerzõdések mobil telefon csengõhangok
szolgáltatásához, szerzõdések intézése javítási és fenntartási szol-
gáltatásokhoz, információk tárolása; reklámozás; marketing; pi-
ackutatás és -elemzés; szervezési és professzionális üzleti szakta-
nácsadás; üzleti tanácsadás; vezetõi tanácsadás; áruk adásvételé-
vel kapcsolatos szerzõdések intézése; kirakatrendezés; kereske-
delmi vásárok és kiállítások szervezése ipari vagy hirdetési céllal;
üzleti számviteli tanácsadás, könyvelés cégek számára; közön-
ségszolgálat (public relation), bérezési struktúrával kapcsolatos
tanácsadás.

(210) M 09 00848 (220) 2009.03.30.
(731) World Communication Company, Kecskemét (HU)
(740) dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 CD-ROM (kompakt) lemezek, hangfelvételhordozók,
hanglemezek, rajzfilmek, számítógépes játékprogramok, számí-
tógépprogramok, rögzített, video játékkazetták, videoképernyõk.
16 Albumok, almanachok, atlaszok, brosúrák, vékony fûzött
könyvek, ceruzák, fényképtartók, folyóiratok, grafikai nyomatok,
grafikai reprodukciók, grafikus ábrázolások, hírlevelek, iratgyûj-
tõk, dossziék, iratkapcsok, gemkapcsok, iratkapcsok, iratfûzõk
irattartók [irodai cikkek], irodai felszerelések, a bútorok kivételé-
vel, íróeszközök, írófelszerelések, iskolaszerek [papíráruk], kata-
lógusok, kártyák, képek, képregények, kézikönyvek, könyvecs-
kék, füzetek, könyvek, könyvjelzõk, magazinok, revük [idõszaki
lapok], matricák, lehúzóképek, naptárak, naptárak letéphetõ la-
pokkal, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, pa-
píráruk, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, portrék,
arcképek, poszterek, prospektusok, radírgumik, öntapadó címkék
[papíráruk], transzparensek [papíráruk], újságok, zászlók papír-
ból.
41 Digitális képfelvételezés, elektronikus könyvek és folyóira-
tok on-line kiadása, fotóriportok készítése, klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás], könyvkiadás, oktatás, oktatási tár-
gyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhetõ elektro-
nikus publikációk, nem letölthetõk, on-line játékok szolgáltatása
számítógépes hálózatból, rádió- és televízióprogramok készítése,

rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-mûsorok,
sport edzõtábori szolgáltatások, sportfelszerelések kölcsönzése, a
jármûvek kivételével, sportlétesítmények üzemeltetése, sport-
versenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szóra-
koztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása,
(nem reklámcélú-), televíziós szórakoztatás versenyek szervezése
[oktatás vagy szórakoztatás], videofilmezés, videofilmgyártás.

(210) M 09 00849 (220) 2009.03.30.
(731) IRSnet HU Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Jegyirodai szolgáltatások, belépõjegyek árusítása, színházi,
zenei, film, és egyéb mûvészeti elõadásokra, valamint egyéb kul-
túrális, sport rendezvényekre, elõadásokra.

(210) M 09 00850 (220) 2009.03.30.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 09 00970 (220) 2009.04.09.
(731) Primordium Kft., Budapest (HU)
(740) Ivanics Sándorné, Budapest

(546)

(511) 31 Gomba, friss.

(210) M 09 00978 (220) 2009.04.07.
(731) BOSS Clinic Fogászati Kft., Sopron (HU)
(740) dr. Horváth István Péter, Szalma & Partnerei Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

40 Anyagmegmunkálás.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re, mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
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(210) M 09 00994 (220) 2009.04.10.
(731) Bodor Ferenc, Akasztó (HU)

(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes ita-
lok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készítmé-
nyek, oxigénnel dúsított víz, ízesített víz, teák.

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

Budapest

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

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

Budapest

(546)

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

(210) M 09 01026 (220) 2009.04.13.
(731) Egri Zoltán, Hévízgyörk (HU)

(541) 1B Telecom
(511) 38 Távközlés.

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

Budapest

(546)

(511) 4 Folyékony, szilárd és gáznemû üzemanyag; motorüzem-
anyag; gáznemû és folyékony petróleum gáz; kenõanyagok; ipari
olajok és zsírok; nem vegyi adalékanyagok motorüzemanyagok-
hoz, üzemanyagokhoz és kenõanyagokhoz.
35 Reklámozás, üzleti információk és értékesítési promóció;
reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áru-
minták) terjesztése; elektronikus hirdetési oldalak készítése; pro-
móciós ajánlatok; ügyfelek hûségének elnyerésére irányuló üzleti
tevékenységek szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése; kiskereske-
delmi szolgáltatások; szervizállomásokon nyújtott kiskereskedel-
mi szolgáltatások, különbözõ áruk összekapcsolása (kivéve szál-
lítás) fogyasztók számára az áruk bemutatásának és közeli üzle-

tekben történõ megvásárlásának elõsegítésére, beleértve a szer-
vízállomások üzleteit.
37 Gépjármû szervízállomások; gépjármûvek karbantartása,
javítása, mosása, zsírozása, tisztítása és fényezése, gumik újrafu-
tózása.

(210) M 09 01035 (220) 2009.04.15.
(731) Magyar Turizmus Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Elõd, Somogyi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Fesztiválok Éve 2010
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(210) M 09 01038 (220) 2009.04.16.
(731) Bakucz József, Budapest (HU)
(740) dr. Õr Mária, Budapesti 177. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(210) M 09 01136 (220) 2009.04.20.
(731) Arany Coop Kft., Hódmezõvásárhely (HU)

(546)

(511) 5 Egérirtó szerek, patkánymérgek.

(210) M 09 01137 (220) 2009.04.20.
(731) Arany Coop Kft., Hódmezõvásárhely (HU)

(546)

(511) 5 Egérirtószerek, patkánymérgek.

(210) M 09 01138 (220) 2009.04.20.
(731) Arany Coop Kft., Hódmezõvásárhely (HU)

(546)

(511) 5 Egérirtó szerek, patkánymérgek.

(210) M 09 01146 (220) 2009.04.21.
(731) Paizs László, Sopron (HU)
(740) dr. Czeglédy Attila, Dr. Czeglédy Ügyvédi Iroda, Sopron

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; idõleges szállás-
adás, bár szolgáltatások, gyorséttermek, helyfoglalás panziókban,
helyfoglalás szállodákban, hordozható épületek bérlete, kantinok,
büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, nyugdíjas otthonok óvo-
dák, panziók, rendezvényhez termek kölcsönzése, sátrak kölcsön-
zése, szálláshely lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek
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(szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások, székek, asztalok,
asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése, táborhelyek hasznosítása,
turistaházak, vendéglátóipar, állatpanziók, átmeneti szállások
bérlete, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek, üdülõtáborok
szolgáltatásai (szállásadás).

(210) M 09 01178 (220) 2009.04.23.
(731) Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 09 01224 (220) 2009.04.27.
(731) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(210) M 09 01225 (220) 2009.04.27.
(731) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(210) M 09 01226 (220) 2009.04.27.
(731) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(210) M 09 01227 (220) 2009.04.27.
(731) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(210) M 09 01228 (220) 2009.04.27.
(731) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(210) M 09 01229 (220) 2009.04.27.
(731) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(210) M 09 01230 (220) 2009.04.27.
(731) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(210) M 09 01231 (220) 2009.04.27.
(731) CSEKE Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(210) M 09 01234 (220) 2009.04.26.
(731) CSEKE Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(210) M 09 01235 (220) 2009.04.26.
(731) CSEKE Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(210) M 09 01236 (220) 2009.04.24.
(731) Funkció Kft., Darnózseli (HU)

(546)

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

(210) M 09 01241 (220) 2009.04.27.
(731) Sárosi Anna Ágota, Pusztavám (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Sepsiszéki kenyér, gabonakészítmények, péksütemények és
cukrászsütemények, különösen kalácsok hagyományos erdélyi
recept alapján.

(210) M 09 01256 (220) 2009.04.28.
(731) Pápai Hús 1913 Kft., Pápa (HU)

(546)

(511) 29 Hús, vörösáruk, mozaikos húskészítmények, húskenyerek,
kolbászok, szalámifélék, hússajtok, hurkafélék, kenhetõ húské-
szítmények, pástétomok, aszpikos termékek, pácolt, füstölt- fõtt,
lángolt, érlelt, sütött, formázott húsok, formában vagy bélben fõtt
pácolt húsok, húskonzervek, gyorsfagyasztott húskészítmények,
étkezési szalonnafélék, olvasztási anyagok és termékek.
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(210) M 09 01321 (220) 2009.05.04.
(731) Huhtamaki Company Manufacturing, De Soto, Kansas (US)
(300) 77/609,078 2008.11.06. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 21 Préselt rostokból készült termékek, nevezetesen tányérok.

(210) M 09 01322 (220) 2009.05.05.
(731) Sokhegyi Zsolt, Veszprém (HU)

(541) Gázló
(511) 41 Sportversenyek szervezése, szabadidõs szolgáltatások nyúj-

tása, kerékpáros és gyalogos sportrendezvények szervezése.

(210) M 09 01328 (220) 2009.05.05.
(731) Dr. Juice Co. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)
(740) dr. Váczy Kristóf szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

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

(210) M 09 01329 (220) 2009.05.05.
(731) dr. Juice Co. Kft, Miskolc (HU)
(740) dr. Váczy Kristóf szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) FEMINAKIT
(511) 5 Higiéniai termékek intim használatra, egészségügyi készít-

mények.

(210) M 09 01337 (220) 2009.05.06.
(731) G-Mentor Reklámszervezõ és Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rezes Gábor, Dr. Rezes Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, ke-
reskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése.

(210) M 09 01343 (220) 2009.05.06.
(731) Big Star Street Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) DRAGON POWER
(511) 5 Diétás anyagok, ételek és italok gyógyászati használatra; ás-

ványi anyagok és gyógynövény kivonatok, vitamin készítmények
gyógyászati célokra és betegségek megelõzésére, különösen
gyógynövényeket, ásványi anyagokat és vitaminokat tartalmazó
étrendkiegészítõ készítmények.

(210) M 09 01347 (220) 2009.05.07.
(731) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Golden Klub
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 09 01355 (220) 2009.05.07.
(731) Balance Design Kft., Budapest (HU)
(740) Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása -különösen áruk
feladás elõtti csomagolásával és elosztásával kapcsolatos szolgál-
tatások.

42 Egyéni szükségleteket kielégítõ szolgáltatásokat nyújtó in-
tézmények-kozmetikai szalon(különösen pedikûr, manikûr).

(210) M 09 01356 (220) 2009.05.07.
(731) Laboratorios Garden House Internacional S.A.,

Santiago de Chile (CL)
(740) Salló Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 09 01357 (220) 2009.05.07.
(731) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle,Kékes,Mészáros &Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) PRIMAKOLOR
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-

rek; festõanyagok.

(210) M 09 01360 (220) 2009.05.08.
(731) Lich Tax Kft., Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Bednár András ügyvéd, Mór

(546)

(511) 12 Elektromos jármûvek.

M704

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 8. szám II. kötet, 2009.08.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.



(210) M 09 01361 (220) 2009.05.08.
(731) Lich Tax Kft., Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Bednár András ügyvéd, Mór

(546)

(511) 12 Elektromos jármûvek.

(210) M 09 01364 (220) 2009.05.08.
(731) Medtron Kft., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviselet Kft., Budapest

(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, hõpárnák, maszzírozók, infralámpák; ortopédiai
cikkek.

(210) M 09 01369 (220) 2009.05.08.
(731) Charles Mark Ortiz, Budapest (HU)
(740) dr. Petõ Zsolt, Kardos, Petõ és Törõcsik Társas Ügyvédi Iroda,

Szeged

(541) arriba
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás, étkezdék, ét-

termek, önkiszolgáló éttermek, üdülõtáborok szolgáltatásai (szál-
lásadás), vendéglátóipar.

(210) M 09 01370 (220) 2009.05.08.
(731) Charles Mark Ortiz, Budapest (HU)
(740) dr. Petõ Zsolt, Kardos, Petõ és Törõcsik Társas Ügyvédi Iroda,

Szeged

(541) arriba taqueria
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás, étkezdék, ét-

termek, önkiszolgáló éttermek, üdülõtáborok szolgáltatásai (szál-
lásadás), vendéglátóipar.

(210) M 09 01371 (220) 2009.05.08.
(731) Óvártej Kereskedelmi Zrt., Mosonmagyaróvár (HU)
(740) Sédné Dr. Vígh Márta, Budapest

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

(210) M 09 01372 (220) 2009.05.08.
(731) K-3 Promóciós és Sportiroda Kft., Dunavarsány (HU)
(740) dr. Csikesz József ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

(210) M 09 01373 (220) 2009.05.08.
(731) SundayFitt Restaurants Korlátolt Felelõsságû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Jaczkó Géza ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított, fagyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök, gyü-
mölcsszeletkék, apró.

32 Gyümölcsitalok és gyümölcslevek, gyümölcsnektárok, al-
koholmentes.

43 Vendéglátás, bár szolgáltatások, étkezdék, gyorséttermek,
büfék, önkiszolgáló éttermek, vendéglátóipar.

(210) M 09 01375 (220) 2009.05.08.
(731) Andrássy Gazdasági Majorságok Vagyonkezelõ Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Csiha Judit, Dr. Csiha Judit és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

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

(210) M 09 01388 (220) 2009.05.08.
(731) CSEKE Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(210) M 09 01410 (220) 2009.05.12.
(731) SDK Hungarn Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Czifra Péter, Czifra & Neményi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 40 Anyagmegmunkálás.

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

(210) M 09 01417 (220) 2009.05.13.
(731) Katalin Molnár-Poy, Hatfirld, Herts (GB)
(740) dr. Horváth György ügyvéd, Dr. Horváth - dr. Jakab Ügyvédi

Iroda, Göd

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
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(210) M 09 01423 (220) 2009.05.13.
(731) Ermanno Pan-Europe Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ERMANNO SCERVINO
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-

bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(210) M 09 01426 (220) 2009.05.14.
(731) Multi Force Hungary Kft., Érd (HU)

(546)

(511) 4 Faszén, brikett alkohol (tüzelõanyagként).

12 Autó felszerelések, kiegészítõk.

(210) M 09 01429 (220) 2009.05.14.
(731) Ottakringer Brauerei AG, Bécs (AT)
(740) dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs

(546)

(511) 32 Sör, világos- vagy porter-, alkoholmentes és malátasörök.

(210) M 09 01431 (220) 2009.05.14.
(731) Mo-Fa-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Soltvadkert (HU)

(546)

(511) 9 Baleset elleni védõkesztyûk, védõálarcok/maszkok, védõ-
eszközök személyek balesetvédelmére, védõruhák balesetek, su-
gárzás és tûz ellen.

18 Bõröndök, kézitáskák, sporttáskák, utazókészletek (bõr-
áruk), útitáskák.

25 Bõrruházat, lábbelik, lábszárvédõk, kamásnik, magas szárú
lábbelik, mûbõr ruházat, nyaksálak, gallérvédõk, kesztyûk (ruhá-
zat), sportlábbelik, ujjatlan kesztyûk.

(210) M 09 01467 (220) 2009.05.18.
(731) Storcz Ákos Bulcsú, Üröm (HU)
(740) dr. Fábry György, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátás, (élelemzés), idõleges szállásadás.

(210) M 09 01518 (220) 2009.06.08.
(731) On Vista Invest & Marketing Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

(210) M 09 01520 (220) 2009.05.22.
(731) Mi-Ki Kft., Makó (HU)
(740) Miskolczi József, Makó

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

csövek.

(210) M 09 01521 (220) 2009.05.22.
(731) Mi-Ki Kft., Makó (HU)

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek.

(210) M 09 01530 (220) 2009.05.25.
(731) Kocsis Frigyes, Budapest (HU);

Tóth László Imre, Budapest (HU);
Jyrki Saario, Saario, 41.15140 Lahti (FI)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

(210) M 09 01554 (220) 2009.05.27.
(731) Lamenza Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Lajtos László, Dr. Lajtos László Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás, bár szolgál-
tatások, étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék, ét-
kezdék, kávéházak, önkiszolgáló éttermek, rendezvényhez ter-
mek kölcsönzése, vendéglátóipar.

(210) M 09 01558 (220) 2009.05.27.
(731) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(541) Média Mánia
(511) 9 Adók, nagyfrekvenciás generátorok (távközlés); antennák;

elektronikus jeladók; hangátviteli készülékek; telefonkészülékek;
vevõkészülékek (audio-, video-).
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38 Távközlés, hírközlési, távközlési szolgáltatások, üzenetek,
adatok, hang és video elektronikus továbbítása, elektronikus leve-
lezés, elektronikus adatátvitel, híranyag továbbítása, internet
szolgáltatás, telefon, telefax, digitális információ szolgáltatás táv-
közlési ügyekben.

(210) M 09 01562 (220) 2009.05.27.
(731) Wang Linsen, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruha, cipõ, papucs.

(210) M 09 01563 (220) 2009.05.27.
(731) Sonepar Magyarország Kft., Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Lokodi Csaba ügyvéd, Budapest

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

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

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

(210) M 09 01566 (220) 2009.05.27.
(731) Ringier Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest

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

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

(210) M 09 01567 (220) 2009.05.27.
(731) Barta László, Gyomaendrõd (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépes programok és szoftverek, különösen szeren-
csejátékokra vonatkozó számítógépes programok és szoftverter-
mékek.

28 Játékautomaták, különösen szerencsejátékokhoz való auto-
maták.

41 Szerencsejátékok szervezése, lebonyolítása, szerencsejáté-
kok szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások.

(210) M 09 01569 (220) 2009.05.27.
(731) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Energiaitalok.

(210) M 09 01570 (220) 2009.05.27.
(731) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Energiaitalok.

(210) M 09 01574 (220) 2009.05.28.
(731) Ligetfürdõ Ingatlanfejlesztõ és Fürdõüzemeltetõ Kft.,

Szeged (HU)
(740) Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) NAPFÉNYFÜRDÕ AQUAPOLIS SZEGED
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 09 01575 (220) 2009.05.28.
(731) Kunság-Szesz Zrt., Kiskõrös (HU)

(546)

(511) 32 Üdítõital.

(210) M 09 01576 (220) 2009.05.28.
(731) Kunság-Szesz Zrt., Kiskõrös (HU)

(546)

(511) 32 Üdítõital.
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(210) M 09 01583 (220) 2009.05.28.
(731) Dentorium Products Company, Inc, New York,

New York 10010 (US)
(740) Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

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

(210) M 09 01609 (220) 2009.06.02.
(731) Magyar Zeelandia Kft., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér; péksütemé-
nyek és cukrászsütemények.

(210) M 09 01614 (220) 2009.06.02.
(731) Cafeteria-Card Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Mágneses adathordozók.

16 Tanítási és oktatási anyagok (a készülékek kivételével).

36 Pénzügyi ügyletek.

(210) M 09 01616 (220) 2009.06.02.
(731) Altonale Invest Limited, Nicosia (CY)
(740) dr. Kende Tamás ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 09 01626 (220) 2009.06.03.
(731) VIP Vita Portál Zártkörûen mûködõ RT., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 29 Szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; szárított zöld-
ségek.

30 Friss gyümölcsök és zöldségek, ételízesítõ.

(210) M 09 01637 (220) 2009.06.04.
(731) Mogyi Kft., Csávoly (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Pászka, maces.

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

Budapest

(546)

(511) 30 Nápolyik.

(210) M 09 01640 (220) 2009.06.04.
(731) Mogyi Kft., Csávoly (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Nápolyik.
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(210) M 09 01641 (220) 2009.06.04.
(731) Mogyi Kft., Csávoly (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Puszedlik.

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

Budapest

(546)

(511) 30 Nápolyik.

(210) M 09 01643 (220) 2009.06.04.
(731) Mogyi Kft., Csávoly (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Puszedlik.

(210) M 09 01644 (220) 2009.06.05.
(731) Léna és Rosselli Galéria Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 01649 (220) 2009.06.05.
(731) Millenium & Copthorne International Limited, Szingapúr (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Tara Hotels
(511) 35 Szállodákkal, motelekkel és egyéb ideiglenes szálláshe-

lyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apart-
manszállodákat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshe-
lyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó
apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos közönségszol-
gálat; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, mote-
leket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodá-
kat, kapcsolatos marketing tevékenység, beleértve eme szolgálta-
tások interneten és egyéb globális számítógépes hálózatokon ke-
resztül történõ hirdetését és reklámozását.

43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshe-
lyek bérbeadása; vendéglátóipar (étel és ital); összejövetelekhez
helyiségek bérbeadása; éttermek, kávéházak; ideiglenes szállás-
hely foglalások; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szolgál-
tatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.

(210) M 09 01650 (220) 2009.06.05.
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.,

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

Irodák, Budapest

(546)

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

(210) M 09 01719 (220) 2009.06.11.
(731) Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; hirdetés; nagykereskedelmi és kiskereskedel-
mi szolgáltatások nevezetesen mindenfajta élelmiszer, ideértve a
friss árut is, kozmetikai és tisztítószerek, papíráruk, háztartási esz-
közök, ruházati cikkek, sörök, ásványvizek, alkoholmentes ita-
lok, alkoholtartalmú italok, dohányáruk, vegyes iparcikkek árusí-
tása; mindezen termékek reklámozása, házhozszállítása, on-line,
webáruházon keresztül történõ értékesítése, fogyasztói tanács-
adás.

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

(210) M 09 01720 (220) 2009.06.11.
(731) Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest
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(546)

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

(210) M 09 01721 (220) 2009.06.09.
(731) dr. Ézsi Robin, Budapest (HU)

(541) NIMRÓD Életbölcseleti Akadémia
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek; oktatás.

(210) M 09 01727 (220) 2009.06.17.
(731) Bagossy Zoltán, Budapest (HU)

(546)

(511) 6 Fém építõanyagok, fém, mechanikusan mûködõ nyílászá-
rók.

7 Motorok, tengelykapcsolók és erõátviteli elemek, elektro-
mosan mûködõ rámpák és nyílászárók.

37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(210) M 09 01729 (220) 2009.06.17.
(731) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

(210) M 09 01734 (220) 2009.06.17.
(731) Datnetwork Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Boglutz István ügyvéd, Budapest

(541) TENET
(511) 38 Távközlés.

(210) M 09 01735 (220) 2009.06.17.
(731) Datnetwork Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Boglutz István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

(210) M 09 01736 (220) 2009.06.17.
(731) Datnetwork Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Boglutz István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

(210) M 09 01739 (220) 2009.06.17.
(731) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).

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

(210) M 09 01742 (220) 2009.06.17.
(731) EURO TAXI Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 01769 (220) 2009.06.18.
(731) Horizont-Globe Kft., Szeged (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Körömápolási cikkek, körömlakkok, mûkörmök, zselatin
kozmetikai használatra, mûköröm díszek, mûköröm zselék, mû-
köröm porcelánok.

(210) M 09 01794 (220) 2009.06.19.
(731) GANTELINE Kft., Érd (HU)

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(210) M 09 01796 (220) 2009.06.19.
(731) GANTELINE Kft., Érd (HU)

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 01804 (220) 2009.06.19.
(731) dr. Bálint István, Budapest (HU)
(740) dr. Szánthó Pál ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

(210) M 09 01870 (220) 2009.06.26.
(731) EGIS Gyógyszergyár NyRt., Budapest (HU)

(541) LIVAST
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 01916 (220) 2009.06.30.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 09 01939 (220) 2009.07.02.
(731) Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) OSMOLAX
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 01971 (220) 2009.07.06.
(731) Grünenthal GmbH, Aachen (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PALEXIAS
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen fájdalomcsil-

lapítók emberi használatra.

(210) M 09 01972 (220) 2009.07.06.
(731) Grünenthal GmbH, Aachen (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PALEXTRA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen fájdalomcsil-

lapítók emberi használatra.

(210) M 09 01973 (220) 2009.07.06.
(731) Grünenthal GmbH, Aachen (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PAXERIA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen fájdalomcsil-

lapítók emberi használatra.

(210) M 09 02112 (220) 2009.07.17.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Budapest (HU)

(541) MILLINETTE
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 09 02113 (220) 2009.07.17.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 09 02135 (220) 2009.07.20.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(541) RAMLON
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 02136 (220) 2009.07.20.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(541) CRUROVIT
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 02137 (220) 2009.07.20.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(541) CRURAL
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 02138 (220) 2009.07.20.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(541) VIGLIX
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 02139 (220) 2009.07.20.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(541) NEUROPATIN
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 02163 (220) 2009.07.22.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(541) OSMOLAX
(511) 5 Orvosi és gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi ter-

mékek orvosi célokra vagy személyes higiénia céljára.

A rovat 153 db közlést tartalmaz.
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