
(210) M 08 03343 (220) 2008.10.27.
(731) dr. Varju Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Tuza Béla ügyvéd, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(541) MEZOFORTE
(511) 21 Kozmetikai eszközök.

(210) M 09 01260 (220) 2009.04.28.
(731) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Murguly Anikó ügyvéd, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

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

(210) M 09 01261 (220) 2009.04.28.
(731) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Murguly Anikó ügyvéd, Budapest

(541) OTS Közlemények
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

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

(210) M 09 01262 (220) 2009.04.28.
(731) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Murguly Anikó ügyvéd, Budapest

(541) OS-Hírvonal
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

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

(210) M 09 01263 (220) 2009.04.28.
(731) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Murguly Anikó ügyvéd, Budapest

(541) OS Közlemények
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

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

(210) M 09 01533 (220) 2009.05.25.
(731) Mediator Szervezési és Kereskedelmi Kft., Szentendre (HU)

(546)

(511) 19 Megmunkált fa (Famodifikációs eljárással készült fa, fater-
mékek).

40 Famegmunkálás (Famodifikációs eljárás).

(210) M 09 01724 (220) 2009.06.04.
(731) GDS Invest Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 32 Vizek, ivóvizek, ásványvizek, artézi vizek, izotónikus vi-
zek, és italok, (ozmózissal) tisztított vizek, ízesített vizek, dúsított
vizek, gyümölcs-, zöldség kivonatokkal és egyéb tápanyagokkal
dúsított vizek, tápanyagokkal dúsított szénsav és alkoholmentes
italok, energia és sportitalok, elekrolittal dúsított vizek, szénsavas
vizek, és szénsavas ásványvizek, valamint a felsoroltak felhasz-
nálásával készült italok, szénsavas üdítõk, jeges teák, tápanya-
gokkal dúsított jeges teák, szörpök, és más készítmények italok-
hoz.

(210) M 09 01860 (220) 2009.06.25.
(731) Formula Mérnökiroda Kft., Budapest (HU)
(740) dr. K. Soós Gábor ügyvéd, Budapest

(546)
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(511) 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 01918 (220) 2009.06.30.
(731) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) IMMUN HERBAL
(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 01948 (220) 2009.07.03.
(731) Pécsi Balett Alapítvány, Pécs (HU)
(740) dr. Bohli Krisztina ügyvéd, Pécs

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, fejfedõk, dzsekik, felsõ-
kabátok, felöltõk, felsõruházat, ingek, jelmezek, kabátok, kala-
pok, készruhák, melegítõk, szvetterek, mellények, papírkalapok,
papucsok, pénztartó övek, pólók, pulóverek, sapkák, sálak
sportcipõk, szoknyák, térdnadrágok.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák, eladási propaganda mások számára,
hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, informáci-
ók számítógépes adatbázisokba való rendezése, információk szá-
mítógépes adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás, közön-
ségszolgálat, reklámozás, szabadtéri hirdetés, szponzorok felku-
tatása, üzleti menedzselés elõadómûvészek részére.
41 Szórakoztatás, kulturális tevékenység: alkotómûhelyek
szervezése és lebonyolítása, elõadómûvészek szolgáltatásai, szín-
házi produkciók, szórakoztatás, szórakozási tárgyú információk,
élõ elõadások bemutatása.

(210) M 09 01949 (220) 2009.07.03.
(731) Pécsi Balett Alapítvány, Pécs (HU)
(740) dr. Bohli Krisztina ügyvéd, Pécs

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, fejfedõk, dzsekik, felsõ-
kabátok, felöltõk, felsõruházat, ingek, jelmezek, kabátok, kala-
pok, készruhák, melegítõk, szvetterek, mellények, papírkalapok,
papucsok, pénztartó övek, pólók, pulóverek, sapkák, sálak sport-
cipõk, szoknyák, térdnadrágok.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák, eladási propaganda mások számára,
hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, informáci-
ók számítógépes adatbázisokba való rendezése, információk szá-
mítógépes adatbázisokba vaiõ szerkesztése, iratmásolás, közön-
ségszolgálat, reklámozás, szabadtéri hirdetés, szponzorok felku-
tatása, üzleti menedzselés elõadómûvészek részére.

41 Szórakoztatás, kulturális tevékenység, alkotómûhelyek
szervezése és lebonyolítása, elõadómûvészek szolgáltatásai, szín-
házi produkciók, szórakoztatás, szórakozási tárgyú információk,
élõ elõadások bemutatása.

(210) M 09 02102 (220) 2009.07.16.
(731) Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) WELL DAY
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek; egyéb alkoholmentes ita-

lok; vizek (italok); gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és
más készítmények italokhoz; izotóniás italok; zöldséglevek.

(210) M 09 02103 (220) 2009.07.16.
(731) Bányai Bútorok Kft., Pilisvörösvár (HU)

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; mosdók,
mosdópultok, mosogatók, homogén akril lapból.

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; konyha-, és fürdõszoba-
bútorok, konyhai munkalapok és berendezések homogén akril-
lapból.

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

(210) M 09 02105 (220) 2009.07.16.
(731) Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem (NL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok, festõanyagok, beleértve a páco-
kat, higítókat és szinezõ anyagokat, mint festékek, kencék és lak-
kok adalékanyagait; rozsdagátló és fakonzerváló szerek.

(210) M 09 02106 (220) 2009.07.16.
(731) Intervet International B.V., Boxmeer (NL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) EXSPOT
(511) 5 Gyógyszerek és gyógyszerészeti készítmények állatgyó-

gyászati célokra.

(210) M 09 02107 (220) 2009.07.16.
(731) Yannidis Brothers S.A., Imeros Topos/Aspropyrgos,

Athens (GR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

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

rek; festõanyagok; maróanyagok; gyanták; fémlapok és fémporok
festõk és dekorátorok részére.
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(210) M 09 02108 (220) 2009.07.16.
(731) Yannidis Brothers S.A., Imeros Topos/Aspropyrgos,

Athens (GR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

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

rek; festõanyagok; maróanyagok; gyanták; fémlapok és fémporok
festõk és dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.

(210) M 09 02110 (220) 2009.07.17.
(731) FU DA LI Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 02111 (220) 2009.07.17.
(731) Múzsa Borház Kft., Balatonfüred (HU)
(740) Kóber Ferenc, Budapest

(541) Zeleus
(511) 33 Bor.

(210) M 09 02115 (220) 2009.07.17.
(731) Z-Broadband Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Tárczy György, Törökbálint

(541) UNICAP
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-

letek.

(210) M 09 02162 (220) 2009.07.22.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) 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 sze-

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

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

34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

(210) M 09 02167 (220) 2009.07.22.
(731) MACAO CAFÉ & BÁR Kft., Budapest (HU)
(740) 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 admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 09 02169 (220) 2009.07.22.
(731) Balkoil Kft., Budapest (HU)

(541) SPEED ECONOMIC BOX
(511) 7 Elektromagnetikus folyadéktisztító szerkezet.

(210) M 09 02170 (220) 2009.07.22.
(731) Ratkai Margit, Budapest (HU)

(546)

(511) 38 Távközlés, ezen belül különösen: telekommunikációk; in-
ternetes információkhoz való hozzáférés rendelkezésre bocsátá-
sa; adatátvitel számítógépes hálózatokon keresztül; portálok biz-
tosítása az interneten; üzenetek továbbítása Internet címekre; hoz-
záférés lehetõvé tétele telekommunikációs vagy számítógépes há-
lózatokon, valamint más interaktív médián keresztül elérhetõ
elektronikus rendszerhez, sors-, pénz- és szerencsejátékokra vo-
natkozó részvételi nyilatkozat leadása érdekében.

41 Szerencsejátékok, sorsjátékok lebonyolítása; játékok, külö-
nösen sors-, pénz- és szerencsejátékok lebonyolítása az interne-
ten, szolgáltatások számítógépes rendszereken, valamint on-line
internetes illetve egyéb hálózati kommunikáción keresztül; on-li-
ne módon felkínált játékszolgáltatások; fogadások felajánlása és
megkötése; csoportos lottózás, totózás és egyéb játékok szervezé-
se az interneten, telefonon és postai úton; lottó, totó, szerencsejá-
tékok és egyéb nyereményjátékok fogadási variációinak készíté-
se; 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 tar-
talom szolgáltatás és szerkesztés, hozzáférési idõ bérlés számító-
gépes adatbázisokhoz, hozzáférési idõ biztosítása számítógéphez
adatok manipulációjára, számítógép-programozás, számítógép
szoftver fenntartása.

(210) M 09 02171 (220) 2009.07.22.
(731) Bernard Matthews Ltd., Norwich, Norfolk (GB)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) SÁGA SZÍVKÜLDI
(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.

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 09 02176 (220) 2009.07.23.
(731) Lady Sisi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk.

(210) M 09 02182 (220) 2009.07.23.
(731) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
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(546)

(511) 29 Tej, sajt és tejtermékek, étkezési olajok és zsírok.

(210) M 09 02194 (220) 2009.07.24.
(731) Lasso Financial Ltd., Charleston, Nevis (US)
(740) dr. Némethi Csanád, Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok.

(210) M 09 02199 (220) 2009.07.24.
(731) Palotás Erika, Budakeszi (HU)

(546)

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

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; vizi szabadidõs, sporteszköz kölcsönzése.

43 Vendéglátás, (élelmezés), idõleges szállásadás, egyéb szál-
láshely szolgáltatás.

(210) M 09 02200 (220) 2009.07.24.
(731) Kovács Csaba, Polgár (HU)

(546)

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

(210) M 09 02330 (220) 2009.08.10.
(731) Márton Gergely, Budapest (HU)

(541) AMAZON
(511) 5 Terhesség kimutatására szolgáló készítmények; petesejtérés

kimutatására szolgáló készítmények; terhességi hormon kimuta-
tására szolgáló tesztek; terhességi hormon kimutatására szolgáló
készítmények; terhességi gyorstesztek.

(210) M 09 02333 (220) 2009.08.10.
(731) Tari Attila, Tar (HU)

(541) hypo-Design
(511) 20 Bútorok fémbõl vagy fából vagy mûanyagból, asztalok, szé-

kek, fotelek, kar(os)székek, padok, irodabútorok, íróasztalok (bú-
torzat), rajzasztalok, polcok, ágyak, komódok, szekrények, fiókos

szekrények, matracok, mûvészeti tárgyak fából, dobozok fémbõl
vagy fából.

42 Belsõépítészet, ipari formatervezés, grafikusmûvészi terve-
zési szolgáltatások, mûszaki tanulmányok készítése, mûszaki ku-
tatás, kutatás és fejlesztés mások részére.

(210) M 09 02335 (220) 2009.07.03.
(731) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio

45202 (US)
(300) 122027 2009.05.05. LB
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Készítmények a száj, fogak, torok, íny és a szájüreg ápolásá-
ra és higiéniás céljaira; öblítõ-készítmények, fogkõ és szuvasodás
megelõzésére; fogtisztító készítmények, fogápoló szerek, fog-
paszták, szájvizek, szájöblítõ spray termékek, fogzselék fluorzse-
lék, fluor szájvizek, tisztító porok, fogkõ színezõ tabletták.

20 Bútorzat, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, fûzfa-
vesszõbõl, csontból, elefántcsontból, bálnacsontból, kagylóból,
borostyánból, gyöngyházból, habkõbõl és azok pótanyagaiból
vagy mûanyagokból készült termékek.

21 Fogkefék; elektromos fogkefék; kefekészítésre szolgáló
anyagok; nem elektromos üzemeltetésû készítmények és anyagok
tisztítási célokra, ezek részei és szerelvényei, fogselyem, fogse-
lyem-tartók, fogpiszkálók, fogpiszkáló-tartók, kefék, tartó eszkö-
zök és adagoló készülékek; fogazat ápoló kefék és fogköz-ápoló
kefék.

(210) M 09 02339 (220) 2009.08.11.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(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.

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.
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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.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.

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

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

(210) M 09 02354 (220) 2009.08.12.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(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.

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.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.

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

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

(210) M 09 02362 (220) 2009.08.13.
(731) SURYA International, Ellisbridge, Ahmedabad (IN)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(541) FRUTTCO
(511) 32 Üdítõitalok, porok italok elõállításához, ásványvizek és

szénsavas italok; gyümölcslevek, gyümölcsnektárok; szörpök és
más készítmények italok elõállításához, instant italporok; esszen-
ciák italok elõállításához; gyümölcsital sûrítmények.

(210) M 09 02365 (220) 2009.09.10.
(731) BÉVÉEM Növényvédõszer Kft., Budapest (HU)

(541) VEGESOL eReS
(511) 1 Peronoszpóra megelõzésére szolgáló vegyi termékek.

5 Gombaölõ szerek, fungicidek; peronoszpóra/lisztharmat
kezelésére szolgáló vegyi termékek.

(210) M 09 02366 (220) 2009.09.10.
(731) BÉVÉEM Növényvédõszer Kft., Budapest (HU)

(541) VEGESOL R
(511) 1 Peronoszpóra megelõzésére szolgáló termékek.

5 Gombaölõ szerek, fungicidek.

(210) M 09 02373 (220) 2009.08.14.
(731) Jana Beauty Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(541) WODIBO
(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 02374 (220) 2009.08.14.
(731) Jana Beauty Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(541) SATIBO
(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 02376 (220) 2009.08.14.
(731) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

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

M977

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 11. szám II. kötet, 2009.11.30.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.



38 Távközlés.

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

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

(210) M 09 02378 (220) 2009.08.14.
(731) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(541) Origo Adhouse
(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.

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

38 Távközlés.

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

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

(210) M 09 02388 (220) 2009.08.17.
(731) Commodireal Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Molnár Gergõ Zsolt, Dr. B. Szabó Gábor Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

lásadás.

(210) M 09 02399 (220) 2009.08.18.
(731) Neumann János Számítógép-tudományi Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Szentmiklósi Péter, Budapest

(541) 3 nap alatt az internet körül
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; 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.

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

45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(210) M 09 02400 (220) 2009.08.18.
(731) Neumann János Számítógép-tudományi Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Szentmiklósi Péter, Budapest

(546)

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

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

45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(210) M 09 02455 (220) 2009.08.26.
(731) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; útmuta-
tási és oktatási anyagok; nyomtatott kiadványok; folyóiratok; új-
ságok; könyvek; noteszek; kézikönyvek; útmutatási kéziköny-
vek; felhasználói kézikönyvek; szórólapok; hirdetési- és reklám-
anyagok; vékony fûzött könyvek; katalógusok; brosúrák; magazi-
nok; hírlevelek; oktatási anyagok a tanítás területén; oktatási
anyagok nyomtatott formában; oktatási anyagok írott formában;
papíripari termékek az oktatás területén történõ felhasználásra;
tanítóanyagok oktatási célokra; számítógépes szoftverrel kapcso-
latos nyomtatványok.

38 Távközlés; interaktív szolgáltatások fõzéssel kapcsolatos
programok és információk nézésének, ill. megosztásának elõsegí-
tésére; üzenetküldés audiovizuális média útján; üzenetküldés
elektronikus média útján; információnyújtás médiakommuniká-
cióra vonatkozóan; kommunikáció; rádió és televíziós mûsorok
és videók közvetítése internet útján; üzenetek terjesztése internet
útján; vitafórumok szolgáltatása az interneten; távközlési csator-
nák TV-s vásárlásra; elektronikus hirdetõtábla szolgáltatások.

41 Szórakoztatási szolgáltatások; információnyújtás élelmi-
szer- és fõzéstudomány területén internet útján; fõzéssel kapcso-
latos szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatási szol-
gáltatások; oktatási, útmutatási, konzultációs és képzési szolgál-
tatások; fõzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; események,
kiállítások, kulturális tevékenységek, versenyek és színpadi be-
mutatók szervezése; televíziós és rádiómûsorok gyártása, bemu-
tatása és terjesztése; interaktív szórakoztatás; kiadói tevékenység;
könyvek és magazinok kiadása; (nem letölthetõ) on-line elektro-
nikus kiadványok nyújtása; szórakoztatásra, fõzésre és oktatásra
vonatkozó on-line információ számítógépes adatbázisból vagy
internet útján; elektronikus játékszolgáltatások internet útján;
klubszolgáltatások; a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos infor-
máció, tanácsadás és konzultáció.

(210) M 09 02538 (220) 2009.09.02.
(731) Biopharma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Budapest (HU)
(740) Könyvesné dr. Tóth Beáta ügyvéd, Diósd
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(546)

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

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).

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

(210) M 09 02543 (220) 2009.09.07.
(731) EFS Euro Food Service Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelõi

Kft., Orosháza (HU)
(740) dr. Lehoczky Dávid ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Hús.

(210) M 09 02546 (220) 2009.09.07.
(731) Yu Jianhua, Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Ágynemû.

(210) M 09 02567 (220) 2009.09.10.
(731) Bradolin Kft., Budapest (HU)

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

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

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).

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 02568 (220) 2009.09.10.
(731) Oros-Avis Kft., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 29 Hús, hal-, tenger gyümölcsei, vadhús, baromfi, víziszárnya-
sok, friss, fagyasztott, elõhûtött és továbbfeldolgozott hústermé-
kek, egészben és darabolva, csontozott készítmények, pácolt-füs-
tölt készítmények, liba- és kacsamáj, illetve azok készítményei;
zöldségfélék, gyümölcsök, kivonatok; tartósított, szárított és fõ-
zött gyümölcsök és zöldségek, hús és halkészítmények, kolbász-
félék; kész és gyorsételek; zselék, lekvárok; gyümölcs és zöldség
konzervek; szószok, desszertek; tojások; tej és tejtermékek jog-
hurtok, szójából kivont étkezési fehérjék, étkezési olajok és zsí-
rok, diók és dióvajak; savanyúságok, fûszernyövények, zöldség-
darabokból vagy zöldségsûrítménybõl álló kenhetõ ételek.

(210) M 09 02572 (220) 2009.09.11.
(731) JÁNER-HÚS Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátóipari Bt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Molnár László Sándor ügyvéd, Budapest

(546)

(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.

(210) M 09 02573 (220) 2009.09.11.
(731) Molnár Brigitta Erika, Dány (HU)
(740) dr. Molnár László Sándor ügyvéd, Budapest

(546)

(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.

(210) M 09 02596 (220) 2009.09.14.
(731) Fodor Miklós Lajos, Budapest (HU)

(546)
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(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó
szerek; fogkrémek.

21 Fésûk, szivacsok.

30 Kávé, rizs.

(210) M 09 02600 (220) 2009.09.14.
(731) Gergely László András, Szekszárd (HU)
(740) Dobos Tamás, Kozármisleny

(541) Happy HOT
(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.

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 02720 (220) 2009.09.23.
(731) TETRABBIT Állattenyésztési és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Baja (HU)
(740) dr. Göde Mariann, Dr. Göde Mariann Ügyvédi Iroda, Budapest

(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.

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.

(210) M 09 02731 (220) 2009.09.24.
(731) C és P 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Szigetbecse (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tejtermékek, túró alapú desszertek.

(210) M 09 02732 (220) 2009.09.24.
(731) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi

és Ügyvivõi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Különféle édesipari termékek.

(210) M 09 02735 (220) 2009.09.24.
(731) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

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

(210) M 09 02736 (220) 2009.09.24.
(731) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

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

(210) M 09 02748 (220) 2009.09.25.
(731) AAM Tanácsadó Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Bakonyiné dr. Fest Edit, Bakonyi Ügyvédi Iroda, Gödöllõ

(546)

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

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

(210) M 09 02749 (220) 2009.09.25.
(731) ManiBar Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kovács L. László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

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

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 02772 (220) 2009.09.28.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(541) Kalinka szikra
(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.

24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

35 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszesitalok, likõrök (a sö-
rök kivételével).

(210) M 09 02774 (220) 2009.09.28.
(731) 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.

(210) M 09 02775 (220) 2009.09.28.
(731) RANBAXY LABORATORIES LIMITED,

Gurgaon-122001 (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) RANLOZAR PLUS
(511) 5 Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények emberi és

állatgyógyászati célokra.

(210) M 09 02776 (220) 2009.09.28.
(731) 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.

(210) M 09 02777 (220) 2009.09.28.
(731) 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.

(210) M 09 02778 (220) 2009.09.28.
(731) 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.

(210) M 09 02779 (220) 2009.09.28.
(731) 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.

(210) M 09 02780 (220) 2009.09.28.
(731) RANBAXY LABORATORIES LIMITED,

Gurgaon-122001 (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) RANOCAS
(511) 5 Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények emberi és

állatgyógyászati célokra.

(210) M 09 02781 (220) 2009.09.28.
(731) RANBAXY LABORATORIES LIMITED,

Gurgaon-122001 (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) NOBREC
(511) 5 Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények emberi és

állatgyógyászati célokra.

(210) M 09 02782 (220) 2009.09.28.
(731) 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 motorbenzine-
ket) 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 kár-
tyák, diszkont és készpénzes kártyák vonatkozásában, áruvásárlá-
si hitelek, szolgáltatások elektronikus tõkeátutalás és készpénzki-
adásra vonatkozóan; számlakivonatok kiállításra vonatkozó szol-
gáltatások, és a fentebb említett szolgáltatásokra vonatkozó analí-
zis; fizetések intézése; tulajdon-fenntartásos részletvétel; pénz-
ügyi 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.

(210) M 09 02783 (220) 2009.09.28.
(731) 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 motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

35 Vásárlási és tranzakciós ügyletek, ügyviteli szolgáltatás és
értékelés, könyvelés és számlakivonatok összeállítása, különféle
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ügyletek vásárlásra és üzemanyag fizetésére, és az erre vonatkozó
szolgáltatások.

36 Szolgáltatások: hitelkártyák, terhelõ-kártyák, töltõkártyák,
személyazonosítására szolgáló kártyák, vásárlásra jogosító kár-
tyák, diszkont és készpénzes kártyák vonatkozásában, áruvásárlá-
si hitelek, szolgáltatások elektronikus tõkeátutalás és készpénzki-
adásra vonatkozóan; számlakivonatok kiállításra vonatkozó szol-
gáltatások, és a fentebb említett szolgáltatásokra vonatkozó analí-
zis; fizetések intézése; tulajdon-fenntartásos részletvétel; pénz-
ügyi 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.

(210) M 09 02784 (220) 2009.09.28.
(731) 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 motorbenzine-
ket) 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 kár-
tyák, diszkont és készpénzes kártyák vonatkozásában, áruvásárlá-
si hitelek, szolgáltatások elektronikus tõkeátutalás és készpénzki-
adásra vonatkozóan; számlakivonatok kiállításra vonatkozó szol-
gáltatások, és a fentebb említett szolgáltatásokra vonatkozó analí-
zis; fizetések intézése; tulajdon-fenntartásos részletvétel; pénz-
ügyi 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.

(210) M 09 02785 (220) 2009.09.28.
(731) 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 motorbenzine-
ket) 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 kár-
tyák, diszkont és készpénzes kártyák vonatkozásában, áruvásárlá-
si hitelek, szolgáltatások elektronikus tõkeátutalás és készpénzki-
adásra vonatkozóan; számlakivonatok kiállításra vonatkozó szol-
gáltatások, és a fentebb említett szolgáltatásokra vonatkozó analí-
zis; fizetések intézése; tulajdon-fenntartásos részletvétel; pénz-
ügyi 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.

(210) M 09 02786 (220) 2009.09.28.
(731) 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 motorbenzine-
ket) 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 kár-
tyák, diszkont és készpénzes kártyák vonatkozásában, áruvásárlá-
si hitelek, szolgáltatások elektronikus tõkeátutalás és készpénzki-
adásra vonatkozóan; számlakivonatok kiállításra vonatkozó szol-
gáltatások, és a fentebb említett szolgáltatásokra vonatkozó analí-
zis; fizetések intézése; tulajdon-fenntartásos részletvétel; pénz-
ügyi 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.

(210) M 09 02787 (220) 2009.09.28.
(731) 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 motorbenzine-
ket) 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 kár-
tyák, diszkont és készpénzes kártyák vonatkozásában, áruvásárlá-
si hitelek, szolgáltatások elektronikus tõkeátutalás és készpénzki-
adásra vonatkozóan; számlakivonatok kiállításra vonatkozó szol-
gáltatások, és a fentebb említett szolgáltatásokra vonatkozó analí-
zis; fizetések intézése; tulajdon-fenntartásos részletvétel; pénz-
ügyi 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.

(210) M 09 02788 (220) 2009.09.28.
(731) 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
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(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) 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 kár-
tyák, diszkont és készpénzes kártyák vonatkozásában, áruvásárlá-
si hitelek, szolgáltatások elektronikus tõkeátutalás és készpénzki-
adásra vonatkozóan; számlakivonatok kiállításra vonatkozó szol-
gáltatások, és a fentebb említett szolgáltatásokra vonatkozó analí-
zis; fizetések intézése; tulajdon-fenntartásos részletvétel; pénz-
ügyi 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.

(210) M 09 02991 (220) 2009.10.15.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) CALCIRIGAT
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 09 02992 (220) 2009.10.15.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) CALCISENORET
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 09 02993 (220) 2009.10.15.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

A rovat 81 db közlést tartalmaz.
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(111) 198.873 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 02712 (220) 2009.09.23.
(732) Közélet Kiadó Bt., Budapest (HU)

(541) Doktor Adria
(511) 3 Kozmetikai cikkek; kenõcsök kozmetikai használatra, koz-

metikai bõrápoló szerek, kozmetikai festékek, kozmetikai fo-
gyasztószerek, kozmetikai készletdobozok, kozmetikai krémek,
krémek bõrökhöz, zsírok kozmetikai használatra, összehúzó/vér-
zéselállító szerek kozmetikai használatra, fürdõsók nem gyógyá-
szati célra, kozmetikai készítmények fürdõkhöz, kozmetikai pa-
kolások, olajok egészségügyi célra, olajok kozmetikai célra,
olajok illatszerekhez, illatszer készítmények, illatszerek.
5 Diétás anyagok gyógyászati használatra, diétás élelmisze-
rek gyógyászati használatra, gyógynövények, gyógyteák, hüvely-
öblítõ készítmények, iszap fürdõkhöz, orvosi iszap, molyirtó pa-
pír, molyirtó szerek, olajok gyógyászati használatra, tengervíz
gyógyfürdõhöz.
29 Hús, hal, baromfi- és vadhús; húskivonatok, halkonzervek,
húskonzervek, garnélarák-konzervek, gyümölcskonzervek, olaj-
bogyó, étkezési olajok, étkezési olivaolaj, sonka, fõtt és tartósított
zöldségek, zöldségkonzerv.
33 Alkoholos kivonatok, alkoholos italok a sörök kivételével,
borok, égetett szeszesitalok, pálinkák, brandyk, szeszesitalok.

(111) 198.874 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 02944 (220) 2009.10.12.
(732) Kínál János, Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 30 Cukrászati termékek, cukrászsütemények, palacsinták, tor-
ták, gyümölcstorták, aprósütemények, ostyák, édességek, bonbo-
nok, gesztenyepüré, italok (csokoládé-, kakaó-, kávé alapú), tea,
ehetõ díszek süteményekhez, marcipán, fagylalt, jégkrém, pudin-

gok péksütemények, briósok, gabonakészítmények, szendvicsek,
pizza, spagetti, ravioli, tortellini, gnocchi.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
43 Büfék, étkezdék, kávéházak, vendéglõk; cukrászdai-, bár-
és éttermi-, gyorséttermi-, tálalási szolgáltatások, önkiszolgáló ét-
termek, szállodai- és panziószolgáltatások; rendezvényhez
termek kölcsönzése.

(111) 198.875 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 02962 (220) 2009.10.13.
(732) Winalite Hungary Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Nõi egészségügyi betétek.

(111) 198.876 (151) 2009.11.30.
(210) M 09 02963 (220) 2009.10.13.
(732) Winalite Hungary Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Nõi egészségügyi betétek.

A rovat 4 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 198.873–198.876
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(111) 163.615 (151) 2001.02.15.
(210) M 99 05639 (220) 1999.12.01.
(732) Visteon Corporation (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Dearborn, Michigan állam (US)
(300) 75/737,666 1999.06.25. US

75/737,667 1999.06.25. US
75/739,755 1999.06.25. US
75/739,754 1999.06.25. US
75/737,624 1999.06.25. US
75/737,668 1999.06.25. US
75/737,670 1999.06.25. US
75/737,622 1999.06.25. US
75/737,623 1999.06.25. US
75/737,669 1999.06.25. US

(740) dr. Bokor Tamás, S.B.G. & K Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (földi jármûmotorok ki-
vételével); tengelykapcsolók és transzmissziós szíjak (a földi jár-
mûvek céljára készültek kivételével); mezõgazdasági felszerelé-
sek, szerszámok, keltetõgépek,különösen 75/737666 sz. US el-
sõbbséggel: gépjármû motorok részei, kellékek és alkatrészek,
nevezetesen elektromos indítók, levegõ-, olaj- és üzemanyagszû-
rõk, szelepek, radiátorok (mint motoralkatrész), hajtószíjak és
hajtóláncok, radiátorventillátorok radiátorventillátor-szerelvé-
nyek, kipufogódobok és lendkerekek, elektromos ventillátormo-
torok gépjármûmotorokhoz.

9 Tudományos, tengerészeti, geodéziai, villamos, fényképé-
szeti, mozi, optikai, súlymérõ, mérõ, jelzõ, ellenõrzõ (felügyeleti)
biztonsági (mentõ) és oktató berendezések és felszerelések; be-
rendezések hang- és kép rögzítésére, átvitelére vagy reprodukálá-
sára; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata árusító gé-
pek és szerkezetek érmével mûködõ berendezésekhez; pénztárgé-
pek, másoló- gépek, adatfeldolgozó felszerelések és számítógé-
pek; tûzoltókészülékek, különösen 75/737667 sz. US elsõbbség-
gel: rádiót, erõsítõt, hangszórót, kazettás magnót, CD-játszót tar-
talmazó audio rendszerek; rádiótelefonok, celluláris telefonok,
mobiltelefonok, rádió adó-vevõk és ezek alkatrészei; különösen
telepek, akkumulátorok, akkumulátortöltõk cigaretta-gyújtó
adapterek és tokok.

11 Világító, fûtõ, gõzfejlesztõ, fõzõ, hûtõ szárító, szellõztetõ,
vízelosztó és egészségügyi berendezések, különösen 75/739755
sz. US elsõbbséggel: gépjármûalkatrészek, kellékek, kiegészítõk,
nevezetesen elektromos motorok fûtõ/szellõzõ rendszerekhez
elektromos lámpák és izzók gépjármûvekhez, tömített fényszó-
rók, lámpaaljzatok, kombinált fûtõ-, szellõzetõ és légkondicioná-
ló egységek gépjármûvekhez.

12 Jármûvek; földi, légi vagy vizi szállítási eszközök, különö-
sen 75/739754 sz. US elsõbbséggel: gépjármûalkatrészek, kellé-
kek és kiegészítõk, nevezetesen elektromos dudák, üzemanyag-
tartályok, felfüggesztõ rendszerek, felfüggesztõ rugók és kengye-
lek, rugós csíptetõk, szerkezeti támasztékok és tartók, akkumulá-
tor szerelvények, tengelyszárak, tengelyek, tengelycsapágyak,
nyomásleeresztõ szelepek sebességváltóházakhoz, kormánymû-
takarók, kerekek, alváz és karosszéria szerkezeti részek, fékbeté-
tek, fékpofák hajtómûvek, áttételek, hajtótengelyek, fékhengerek

és hozzávaló dugattyúk és rugók, jármûburkolatok és fedelek,
lökhárítók és azok részei, járdalemezek, kerékagyak, kerékagyfe-
delek, leszerelhetõ kerékszélek, fékmérõk és hozzátartozó betétek
jármûütközõk, lengéscsillapítók, autótetõk, hátsó(belsõ) és oldal-
só visszapillantó tükrök, üvegablakok és szélvédõk, ablaktörlõk
és ablaktörlõlapátok és karok, motorok, tengelykapcsolók, kup-
lungtárcsák, ülések, belsõ díszítések és kárpitok, mûszerfalak
vezetõülések, kormánykerekek, külsõ díszítések, jármû lopásgát-
ló riasztók, dudák, légzsákok, biztonsági övek, irányjelzõk, ablak-
mûködtetõ motorok, méretre szabott vagy részben méretre szabott
üléshuzatok.

19 Építési anyagok (nem fém); nem fém merev csövek építési
célra; aszfalt, szurok és bitumen; nem fém hordozható épületek;
nem fém emlékmûvek, különösen 75/737624 sz. US elsõbbség-
gel: biztonsági üvegek, üveg panelek és táblák, építészeti ablak-
üveg, szigetelt üveg.

21 Kis hordozható eszközök, edények és tartályok, háztartási és
konyhai célokra (nem nemesfémbõl vagy nemesfém bevonattal);
fésûk és szivacsok; kefék (ecsetek kivételével); kefe-gyártási
anyagok; takarítási eszközök és anyagok; vasforgács, nyers vagy
félig megmunkált üveg (kivéve az építési üveget); üvegáruk, por-
celán - és fajanszáruk, különösen 75/737668 sz. US elsõbbséggel:
úsztatott üveg, síküveg, táblaüveg gépjármûvekhez vagy fényszó-
rókhoz használt üveg, gépjármû ablaküveg, csiszolt, simított vagy
polírozott táblaüveg.

25 75/737670 sz. US. elsõbbséggel: ruházati cikkek; lábbelik,
fejrevalók.

28 75/737622 sz. US. elsõbbséggel: Játékok, játékszerek; tor-
na- és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

40 Anyagkezelés 75/737623 sz. US. elsõbbséggel: Mások által
megjelölt specifikáció alapján gépjármûalkatrészek gyártása ren-
delésre.

42 Egyéb különféle szolgáltatások, különösen 75/737669 sz.
US. elsõbbséggel: Gépjármûvekkel kapcsolatos mérnöki és for-
matervezõi munka mások részére.

(111) 197.876 (151) 2009.07.06.
(210) M 08 00910 (220) 2008.03.13.
(732) Schiller 2005 Kft., Balatonfüred (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 4 Díszgyertyák.

16 Szalvéták, étlapok.

21 Poharak, kerámiatárgyak, üvegtárgyak, porcelántárgyak.

25 Ruházati termékek, pólók, cipõk, strandcikkek és felszerelé-
sek.

30 Kávé, tea, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények,
sós sütemények, fagylaltok.
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32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
33 Borok és pálinkák.
43 Kávéházi szolgáltatások.

(111) 197.885 (151) 2009.07.08.
(210) M 08 00224 (220) 2006.12.18.
(732) Chem-Trend Limited Partnership, Howell, Michigan (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) PURA
(511) 1 Öntvények és öntõformák tisztításához alkalmazott ipari

vegyszerek; kenésre használt vegyszerek; a fémmegmunkálásban
és öntödékben kenésre használt vegyszerek; a feldolgozóiparban
használt gépek kenésére alkalmazott vegyszerek; hidraulikus fo-
lyadékok ipari alkalmazásra.
4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzint)
és világítóanyagok; gyertyák és gyertyabelek.

(111) 198.156 (151) 2009.08.14.
(210) M 03 03456 (220) 2003.08.15.
(732) C.E.SET. S.R.L., Asti, Castell’Alfredo (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével) és azok részei, nevezetesen villanymotorok és
villanymotorok részei, különösen az elektromos háztartási-
gép-szektorban történõ használatra; indítószerkezetek motorok-
hoz és gépekhez sebességszabályzó gépekhez és motorokhoz, du-
gattyúk motorokhoz, gyújtómágnesek gépekhez, porlasztók gé-
pekhez, szennyezésgátló eszközök motorokhoz és gépekhez, do-
bok motorokhoz és gépekhez; tengelykapcsolók és erõátviteli ele-
mek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem
kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobás-
sal mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológé-
pek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó ké-
szülékek; számítógépes operációs rögzített programok.

(111) 198.384 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 01072 (220) 2009.04.16.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) BELUSHA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.385 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 01073 (220) 2009.04.16.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) AYRINN
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.386 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 01075 (220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) DAYLLA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.387 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 01076 (220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) DIMIA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.388 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 01077 (220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) FINETTEX
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.389 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 01078 (220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) HEADFOR
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.390 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 01080 (220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) JOLIAN
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.391 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 01081 (220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) KIRGA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.392 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 01082 (220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) KISSELIN
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.393 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 01085 (220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) WERRCA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.394 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 01086 (220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) TEENIA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.395 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 01087 (220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) SYMICIA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.396 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 01088 (220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) SLIFAK
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.
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(111) 198.397 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 01089 (220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) SIBLE
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.398 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 01090 (220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) RAMONNA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.399 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 01091 (220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) MOONIQ
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.413 (151) 2009.09.17.
(210) M 08 00747 (220) 2008.03.05.
(732) BINGO S.A., 153 44 Gerakas Attica, Athén (GR)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TOTTIS CHAMPION CROISSANT
(511) 30 Péksütemény, cukrászsütemény, tésztafélék, croissant, lisz-

tek és más gabonakészítmények.

(111) 198.451 (151) 2009.10.08.
(210) M 07 03589 (220) 2007.10.25.
(732) Hotel Arborétum Kft., Kunsziget (HU)
(740) dr. Tálas K. József, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HOTEL ARBORÉTUM
(511) 43 Vendéglátási szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.

(111) 198.477 (151) 2009.09.29.
(210) M 09 00582 (220) 2009.03.05.
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai szerek, haj-
szeszek, tisztítószerek, bõr, fejbõr és haj tisztítására, ápolására és
szépítésére szolgáló készítmények, hajformázó termékek, hajszí-
nezõk, hajszõkítõk, hajfestõ és hajszínezõ készítmények.

(111) 198.478 (151) 2009.09.29.
(210) M 09 00576 (220) 2009.03.05.
(732) Patkónyelv Kft., Komárom (HU)

(541) VITAL MIX
(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); gyógynövények és ezek kivonatai; gyógyteák és ezek kivo-
natai.

(111) 198.479 (151) 2009.09.29.
(210) M 09 00571 (220) 2009.03.05.
(732) ROCK MOTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Piliscsaba (HU)
(740) dr. Sági György, Dr. Sági Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Nando’s

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek más osztályokba nem tartoznak; állati bõrök; utazó-
táskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák, ostorok
és nyeregfelszerelések.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 198.480 (151) 2009.09.29.
(210) M 09 00584 (220) 2009.03.05.
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai szerek, haj-
szeszek, tisztítószerek, bõr, fejbõr és haj tisztítására, ápolására és
szépítésére szolgáló készítmények, hajformázó termékek, hajszí-
nezõk, hajszõkítõk, hajfestõ és hajszínezõ készítmények.

(111) 198.481 (151) 2009.09.29.
(210) M 08 03859 (220) 2008.12.16.
(732) Landmedia Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 198.482 (151) 2009.09.29.
(210) M 08 03858 (220) 2008.12.16.
(732) Jakab István, Fót (HU)
(740) dr. Piros Csaba, Piros Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(111) 198.484 (151) 2009.09.29.
(210) M 09 00886 (220) 2009.04.02.
(732) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)
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(546)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

(111) 198.485 (151) 2009.09.29.
(210) M 09 00887 (220) 2009.04.02.
(732) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

(111) 198.486 (151) 2009.09.29.
(210) M 09 00572 (220) 2009.03.05.
(732) ROCK MOTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Piliscsaba (HU)
(740) dr. Sági György, Dr. Sági Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák (kiskereskedelmi bolti, értékesítési te-
vékenység).

(111) 198.487 (151) 2009.09.29.
(210) M 09 00888 (220) 2009.04.02.
(732) Invest-Holding Plussz Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 32 Sörök.

(111) 198.488 (151) 2009.09.29.
(210) M 09 01157 (220) 2009.04.21.
(732) Á-com Szolgáltató Bt., Telki (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

(111) 198.489 (151) 2009.09.29.
(210) M 08 03868 (220) 2008.12.16.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Kft., Debrecen (HU)

(554)

(511) 29 Habtejszín.

(111) 198.490 (151) 2009.09.29.
(210) M 09 00495 (220) 2009.02.24.
(732) EMPIRE Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Nagy Gábor, Nagy-Fekete-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 198.491 (151) 2009.09.29.
(210) M 09 00494 (220) 2009.02.24.
(732) EMPIRE Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Nagy Gábor, Nagy-Fekete-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) erea
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 198.492 (151) 2009.09.29.
(210) M 09 00644 (220) 2009.03.11.
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SCENT TECHNOLOGY
(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve

szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját rész-
re sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;
snus (snüsz), dohánypótlók és dohányhelyettesítõk (nem orvosi
célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek,
cigarettafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók,
pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók, gyufák.
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(111) 198.493 (151) 2009.09.29.
(210) M 09 00492 (220) 2009.02.24.
(732) EMPIRE Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Nagy Gábor, Nagy-Fekete-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 198.495 (151) 2009.09.29.
(210) M 08 03871 (220) 2008.12.16.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tejföl.

(111) 198.496 (151) 2009.09.29.
(210) M 08 03869 (220) 2008.12.16.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(554)

(511) 29 Fõzõtejszín.

(111) 198.497 (151) 2009.09.29.
(210) M 09 00490 (220) 2009.02.24.
(732) EMPIRE Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Nagy Gábor, Nagy-Fekete-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) erea „AZ ELSÕ CÍM”
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 198.498 (151) 2009.09.29.
(210) M 08 03246 (220) 2008.10.06.
(732) COMPEXPO Rendezvényszervezõ és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Valkovits Ágnes, Budapest

(546)

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

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

(111) 198.500 (151) 2009.09.29.
(210) M 08 03872 (220) 2008.12.16.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Natúr vajkrém.

(111) 198.501 (151) 2009.09.29.
(210) M 09 00488 (220) 2009.02.24.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Élményekben utazunk
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; papíralapú csomagolószerek,
csomagolótáskák, szatyrok, zacskók; nyomtatványok; szintetikus
anyagokból készült csomagolószerek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba, különösen irattartók, táskák, fóliák, reklám-
anyagok és különösen reklámozás céljára készült mintaanyagok.

35 Reklámozás; marketing; élelmiszerekkel és stimulánsokkal
kapcsolatos kereskedelmi szolgáltatások, egészségügyi termé-
kekkel, mosó- és tisztítókészítményekkel, testápoló készítmé-
nyekkel és kozmetikai cikkekkel, gyógyszerekkel, konyhai és
háztartási használatra szolgáló árukkal és eszközökkel, edények-
kel és evõeszközökkel, irodai kellékekkel, kézügyességet fejlesz-
tõ szolgáltatásokkal, diszítõcikkekkel, papír-írószerekkel, ruhá-
zattal és lábbelivel, textilárukkal, különösen háztartási textíliák-
kal és rövidáruval, férfidivatáruval, bõr és bõrutánzatok és az eb-
bõl készült anyagokkal, utazási cikkekkel, elektronikai fogyasztói
felszerelésekkel és berendezésekkel, számítógépekkel, telekom-
munikációs berendezésekkel, sportolási cikkekkel és játékokkal,
építõanyagokkal, barkácsolási és kertészeti cikkekkel, gépekkel,
különösen háztartási gépekkel és berendezésekkel, állateledelek-
kel és háziállatokra vonatkozó kellékekkel kapcsolatos szolgálta-
tások.

(111) 198.502 (151) 2009.09.29.
(210) M 09 01159 (220) 2009.04.22.
(732) Sellcon Kft., Ikrény (HU)
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(546)

(511) 16 Eldobható gyermekpelenka, háztartás-higiéniai papírtermé-
kek: toalettpapír, papírzsebkendõ, szalvéta, papírtörlõ.

(111) 198.503 (151) 2009.09.29.
(210) M 09 00953 (220) 2009.04.08.
(732) Smekt Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Édesipari termékek.

(111) 198.504 (151) 2009.09.29.
(210) M 09 00493 (220) 2009.02.24.
(732) EMPIRE Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Nagy Gábor, Nagy-Fekete-Kozák és Pátzay Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 198.505 (151) 2009.09.29.
(210) M 08 03873 (220) 2008.12.16.
(732) BÉZS Kézimunka Kereskedelmi Kft.,

Szigetszentmiklós (HU);
ÉVA-Kézimunka Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)

(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) ÉVA
(511) 23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk.

35 Kézimunkatermékek kiskereskedelme, reklámozás; kézi-
munkával kapcsolatos kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi ad-
minisztráció és irodai munkák; kereskedelmi vagy reklámcélú vá-
sárok , illetve kiállítások szervezése; online megrendelési szolgál-
tatások számítógépes hálózatokon és globális kommunikációs
hálózatokon keresztül; online kereskedelem kézimunka termé-
kekre.

(111) 198.506 (151) 2009.09.29.
(210) M 08 03870 (220) 2008.12.16.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(554)

(511) 29 Kefir.

(111) 198.507 (151) 2009.09.29.
(210) M 09 01156 (220) 2009.04.21.
(732) RANBAXY LABORATORIES LIMITED,

Gurgaon-122001, Haryana (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) PRIBERCOR
(511) 5 Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények emberi és

állatgyógyászati használatra.

(111) 198.508 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 01352 (220) 2009.05.07.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.509 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 01350 (220) 2009.05.07.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.510 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 01349 (220) 2009.05.07.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.512 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00915 (220) 2009.04.06.
(732) Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

(541) ALPHA-BOVICAL
(511) 31 Takarmány haszonállatok részére.

(111) 198.513 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00912 (220) 2009.04.06.
(732) LÍRA Könyv Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Ádám ügyvéd, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
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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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 198.514 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00911 (220) 2009.04.06.
(732) Magyar Mediprint Szakkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett ügyvéd, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 198.515 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00910 (220) 2009.04.06.
(732) Magyar Mediprint Szakkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett ügyvéd, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 198.516 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00766 (220) 2009.03.23.
(732) Vermona Investment Limited, Ayioi Omoloyipes 1082,

Nikosia (CY)
(740) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., 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); diagnosztikai készítmények; egészségmegõrzõ készítmé-
nyek.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok; gyógyászati készülékek, eszközök
és segédeszközök, testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülé-
kek; diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; különösen kis- és nagykereskedelmi
tevékenység gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények,
egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, diétás anya-
gok gyógyászati használatra, bébiételek, tapaszok, kötszeranya-
gok, fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok, fertõtlenítõ-
szerek, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gomba-
ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), diagnoszti-
kai készítmények, egészségmegõrzõ készítmények, sebészeti, or-
vosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és mûszerek, mû-
végtagok, mûszemek és mûfogak, ortopédiai cikkek, sebészeti
varratanyagok, gyógyászati készülékek, eszközök és segédeszkö-
zök, testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülékek, diagnoszti-
kai készülékek gyógyászati használatra áruk vonatkozásában.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; egészségügyi diagnosztikai és tanácsadási szolgáltatások kü-
lönösen vérnyomással, cukorbetegséggel (diabetesz) és egészség-
megõrzéssel kapcsolatban.

(111) 198.517 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00749 (220) 2009.03.23.
(732) Heineken Hungária Sörgyárak Zrt., Sopron (HU)
(740) dr. Túri László jogtanácsos, Heineken Hungária Sörgyárak

Nyrt., Sopron

(541) SZÕKE CIKLON
(511) 32 Sörök, ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italok vonatkozásában.

(111) 198.518 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00748 (220) 2009.03.23.
(732) Nextent Informatika Zrt., Budapest (HU)

(546)

(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 áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

(111) 198.520 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00304 (220) 2009.02.04.
(732) LichTax Kft., Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Bednár András Ügyvédi iroda, Székesfehérvár

(546)

(511) 29 Lekvár.

32 Gyümölcslevek.

33 Pálinkák, brandyk.
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(111) 198.521 (151) 2009.09.30.
(210) M 08 03851 (220) 2008.12.16.
(732) Simon Péter, Budapest (HU)
(740) dr. Hajnis Gábor ügyvéd, Budapest

(541) CORVINUS-INGATLAN
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

(111) 198.522 (151) 2009.09.30.
(210) M 08 03847 (220) 2008.12.15.
(732) Kövér András, Budapest (HU)

(541) MANTRA PORNO
(511) 41 Zeneszerzés; zenemûvek eladása nyilvánosan; koncertezés;

audiovizuális alkotások bemutatása, készítése; performance elõ-
adása nyilvánosan; színpadi elõadás; animációs film készítése,
bemutatása; rövidfilmek, videoklipek készítése,; sound design,
képi alkotások hangaláfestésének készítése, nyilvános elõadása;
képi és hanghatásokkal készülõ elõadások nyilvános bemutatása;
audiovizuális elõadáshoz kapcsolódó hang- és képi elemek elké-
szítése; színpadi elõadás készítése, bemutatása.

(111) 198.523 (151) 2009.09.30.
(210) M 08 03683 (220) 2008.12.01.
(732) Made in Space Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Akadémiák [oktatás], alkotómûhelyek szervezése és lebo-
nyolítása (gyakorlat), bálok szervezése, elektronikus könyvek és
folyóiratok online kiadása, eszmecserék, kollokviumok szerve-
zése és lebonyolítása, feliratozása (filmek) filmgyártás, filmstúdi-
ók, filmszínházak üzemeltetése, fordítói szolgáltatások, gyakor-
lati képzés [szemléltetés], hangstúdiók szolgáltatásai, karaoke
szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
oktatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszu-
sok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy ne-
velési célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások [be-
mutatók, kiállítások], oktatás,oktatási tárgyú információk, online
elérhetõ elektronikus publikációk, nem letölthetõk, online játékok
szolgáltatása számítógépes hálózatból, óvodák [nevelés], rádió-
és televízióprogramok készítése, riporteri szolgáltatások, sport-
edzõtábori szolgáltatások, szemináriumok rendezése és vezetése,
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók,
szinkronizálás, színpadi díszletek kölcsönzése, szórakoztatás,
szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása, (nem rek-
lámcélú), televíziós szórakoztatás, videofilmgyártás, videokame-
rák kölcsönzése, videoszalagok gyártása, video(szalagra) filme-
zés, zene összeállítása, zenés kabarék, varieték, állatidomítás, éj-
szakai klubok, élõ elõadások bemutatása.

(111) 198.524 (151) 2009.09.30.
(210) M 08 03676 (220) 2008.12.01.
(732) Xiang Cheng Jie, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Cipõ, lábbeli.

(111) 198.526 (151) 2009.09.30.
(210) M 08 03513 (220) 2008.11.11.
(732) EVOLUTION CONSULTING Képzési és Tanácsadó Kft.

100%, Miskolc (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógépfájlokban, fénymásolás, gazdasági elõre-
jelzések.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása,
elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek
és folyóiratok online kiadása, elõadómûvészek szolgáltatásai.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés, adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médium-
ból elektronikus médiumba, hosting szolgáltatások weboldalak-
hoz, kutatás és fejlesztés (mások részére).

(111) 198.527 (151) 2009.09.30.
(210) M 07 01943 (220) 2007.05.23.
(732) dr. Molnár István, Kecskemét (HU)

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

45 Jogi szolgáltatások.

(111) 198.545 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00376 (220) 2009.02.12.
(732) Lányi Veronika, Pély (HU)
(740) dr. Kaszás Tamás, Zsidai és Szekfû Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

M992

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 11. szám II. kötet, 2009.11.30.

Nemzeti lajstromozott védjegyek II.



(111) 198.546 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00070 (220) 2004.04.30.
(732) The Boppy Company LLC, Golden (US)
(740) S.B.G & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(541) BOPPY
(511) 16 Gyermekkönyvek; gyermekeknek való activity-könyvek;

gyermekeknek való mûvészi kiegészítõk; oktatási anyagok.

25 Ruházati cikkek csecsemõknek és gyermekeknek.

28 Játszószõnyeges bébitornázók és mini játszóterek; játékok
csecsemõknek és gyermekeknek játékmackók kivételével; zenélõ
körforgók.

(111) 198.547 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 01010 (220) 2009.04.10.
(732) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

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

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

45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 198.549 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 01012 (220) 2009.04.10.
(732) Pölöskei Szörp Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(111) 198.550 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 01016 (220) 2009.04.10.
(732) Dension Audio Systems Kft., Budapest (HU)
(740) Kelemen Péter, Budapest

(546)

(511) 9 Csatolók [informatika], interfészek [informatika].

(111) 198.551 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 01019 (220) 2009.04.10.
(732) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 30 Majonéz.

(111) 198.552 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 01021 (220) 2009.04.10.
(732) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 30 Ketchup, fûszeres mártások, ízesítõszerek.

(111) 198.553 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 01020 (220) 2009.04.10.
(732) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 30 Mustár.

(111) 198.554 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 01029 (220) 2009.04.15.
(732) Horizont-Globe Kft., Szeged (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(541) HORIZONT NAILS
(511) 3 Körömápolási cikkek, körömlakkok, mûkörmök, zselatin

kozmetikai használatra, mûköröm díszek, mûköröm zselék, mû-
köröm porcelánok.

(111) 198.555 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00382 (220) 2009.02.12.
(732) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
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(546)

(511) 32 Sörök.

(111) 198.556 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00464 (220) 2009.02.20.
(732) HomeFull Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 17 Hangszigetelõ anyagok; hõsugárzást gátló anyagok; hõszi-
getelõ anyagok; nedvesség elleni szigetelõanyagok épületekhez;
szigetelõanyagok; tömítések, szigetelések.
19 Belsõ borítólemezek, nem fémbõl; burkolatok, nem fémbõl,
építési célokra; burkolólapok építéshez, nem fémbõl; burkolóla-
pok, nem fémbõl; burkolólemezek, nem fémbõl; falborítások,
nem fémbõl; falborítások, nem fémbõl, építési célokra; építõ-
anyagok, nem fémbõl.

(111) 198.557 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00378 (220) 2009.02.12.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Székesfehérvár (HU)

(541) FARMFÖL
(511) 29 Tejföl.

(111) 198.558 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00516 (220) 2009.02.27.
(732) Tempo Uno Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 198.559 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00597 (220) 2009.03.09.
(732) I.T. Magyar Cinema Moziüzemeltetõ és Filmforgalmazó

Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szentiványi Ildikó, Szentiványi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CINEMAESTRO
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 198.560 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00609 (220) 2009.03.09.
(732) ALFA WASSERMANN HUNGARY KFT., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

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).

(111) 198.561 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00610 (220) 2009.03.09.
(732) ALFA WASSERMANN HUNGARY KFT., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

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).

(111) 198.562 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00678 (220) 2009.03.16.
(732) Darabos János, Hajdúsámson (HU);

Hawrlantné Kiss Emese, Debrecen (HU);
Bács Vanda, Debrecen (HU)

(740) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,
Debrecen

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, palackozott vizek: természetes ásványvizek, szó-
davizek, gyógyvizek, gyógyhatású vizek, forrásvizek, gleccserek
versenye, vetélkedõje.

(111) 198.563 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00685 (220) 2009.03.16.
(732) Tesco-Global Zrt., Budaörs (HU)
(740) dr. Udvardi György, Budaörs

(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-

M994

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 11. szám II. kötet, 2009.11.30.

Nemzeti lajstromozott védjegyek II.



rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 198.565 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00686 (220) 2009.03.16.
(732) AESTHETICA IMC Egészségügyi Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Moldován András, Moldován és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) aesthetica.hu
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgál-

tatások emberek részére.

(111) 198.566 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00687 (220) 2009.03.16.
(732) Biokál International Kft., Barcs (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 Mezõgazdasági vegyi termékek, kivéve a gombaölõ, a
gyomirtó, a rovarölõ és parazitaölõ szereket.
5 Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; fungisztatikus szerek, gombaölõ szerek, gyomirtó szerek,
fertõtlenítõszerek.

(111) 198.567 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00688 (220) 2009.03.16.
(732) dr. Bánné Lázár Györgyi, Hódmezõvásárhely (HU)
(740) dr. Kolláth György ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 10 Orvosi mûszerek, készülékcsalád.

(111) 198.568 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00773 (220) 2009.03.24.
(732) Lövey Ádám, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, tanítási és oktatási anyagok (készü-
lékek kivételével).

(111) 198.569 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00834 (220) 2009.03.28.
(732) Hajós Ház Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; idõleges szállás-
adás.

(111) 198.570 (151) 2009.09.30.
(210) M 08 03866 (220) 2008.12.16.
(732) DOMUS Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Gyülvészi Zsuzsanna ügyvéd, Gyülvészi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(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.

(111) 198.571 (151) 2009.09.30.
(210) M 08 03865 (220) 2008.12.16.
(732) DOMUS Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Gyülvészi Zsuzsanna ügyvéd, Gyülvészi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(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.

36 Ingatlanügyletek.
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(111) 198.572 (151) 2009.09.30.
(210) M 08 03864 (220) 2008.12.16.
(732) DOMUS Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Gyülvészi Zsuzsanna ügyvéd, Gyülvészi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(591)

(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.
36 Ingatlanügyletek.

(111) 198.573 (151) 2009.09.30.
(210) M 08 03863 (220) 2008.12.16.
(732) DOMUS Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Gyülvészi Zsuzsanna ügyvéd, Gyülvészi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) DOMUS
(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.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Ingatlanügyletek.

(111) 198.574 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00552 (220) 2009.03.04.
(732) ALFÖLDI TEJ Kft., Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(111) 198.575 (151) 2009.10.01.
(210) M 05 02468 (220) 2005.07.25.
(732) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co.,

Ltd.), Tokyo (JP)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) NATURAL TEXTBOOK DISPLAY
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítá-
sára, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; kézi személyi számítógépek; PDA-k; szemé-
lyi számítógépek; számítógép hardver komponensek és periféri-
ák; számítógépes szoftverek; nyomtatók számítógéphez; szemé-
lyi számítógép és karóra vagy digitális kamera és egyéb elektroni-
kus készülékek közötti adatátvitelt biztosító számítógépes szoft-
ver; elektronikus számológépek; tudományos elektronikus szá-

mológépek; elektronikus határidõnaplók; digitális kamerák;
nyomtatók digitális kamerákhoz; LCD televíziókészülékek; navi-
gációs berendezések és eszközök; autós navigációs berendezések
és eszközök; mobiltelefonok; elektronikus címkenyomtatók; rá-
diós személyhívók; rádiók; CD-lejátszók; hang és kép rögzítésé-
re, átvitelére és reprodukálására szolgáló berendezések; mûsoros
zenei lemezek, mûsoros videolemezek; mozifilmek; elemek.

(111) 198.576 (151) 2009.10.01.
(210) M 05 02467 (220) 2005.07.25.
(732) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co.,

Ltd.), Tokyo (JP)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) NATURAL DISPLAY
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítá-
sára, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; kézi személyi számítógépek; PDA-k; szemé-
lyi számítógépek; számítógép hardver komponensek és periféri-
ák; számítógépes szoftverek; nyomtatók számítógéphez; szemé-
lyi számítógép és karóra vagy digitális kamera és egyéb elektroni-
kus készülékek közötti adatátvitelt biztosító számítógépes szoft-
ver; elektronikus számológépek; tudományos elektronikus szá-
mológépek; elektronikus határidõnaplók; digitális kamerák;
nyomtatók digitális kamerákhoz; LCD televíziókészülékek; navi-
gációs berendezések és eszközök; autós navigációs berendezések
és eszközök; mobiltelefonok; elektronikus címkenyomtatók; rá-
diós személyhívók; rádiók; CD-lejátszók; hang és kép rögzítésé-
re, átvitelére és reprodukálására szolgáló berendezések; mûsoros
zenei lemezek, mûsoros videolemezek; mozifilmek; elemek.

(111) 198.577 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00319 (220) 2009.01.29.
(732) Mag Televízió Kft., Újhartyán (HU)

(546)

(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 áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással 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; 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.
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(111) 198.578 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 01365 (220) 2009.05.08.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) CO-DIROTON
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.579 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00327 (220) 2009.02.05.
(732) Pillantás Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 25 Cipõk.

(111) 198.580 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00325 (220) 2005.07.18.
(732) Whirlpool Polska Sp. z.o.o., Warsaw (PL)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda,

Budapest

(541) POLAR
(511) 7 Motorok, így villanymotorok (kivéve szárazföldi jármûmo-

torok), villamos hajtású szivattyúk, hûtõ- és légkondicionáló
kompresszorok, élelmiszerek, ágynemû és textiláruk mosására
szolgáló készülékek és berendezések, nevezetesen mosógépek,
edénymosogató gépek, pohármosogató gépek, zöldségmosó gé-
pek, vegytisztító gépek, centrifugák, vasalógépek, simítógépek,
mosógép- és mosogatógép-alkatrészek és tartozékok; élelmiszer-
gyártó és -feldolgozó berendezések; konyhai hulladék és szemét-
zúzó és tömörítõ gépek; kisméretû, hordozható háztartási készülé-
kek, így keverõgépek, robotgépek, darálók, gyümölcsprések, va-
lamint a felsorolt termékek alkatrészei és szerelvényei.

11 Fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, fagyasztó-, szárító-, lég-
kondicionáló, légtisztító, vízszolgáltató berendezések, beleértve
elektromos sütõk, elektromos kenyérpirítók; elektromos forró-
ital-készítõ gépek; elektromos kávéfõzõk; elektromos gofrisütõk;
elektromos fagylaltkészítõ gépek, elektromos ételmelegítõ készü-
lékek; ételmelegítõ fiókok, ruhamosó gépek, ruhaszárító gépek,
edénymosogató gépek, mosdókagylók és konyhai mosogatók;
villanytûzhelyek és -sütõk, gáztüzhelyek és -sütõk, tûzhely- és
mikrohullámúsütõ-fedõlapok; fõzõlapok, rezsók, mikrohullámú
sütõk; hûtõk, fagyasztók, kombinált hûtõk, jégkockakészítõ hûtõ-
gépek, hõszabályozós bortárolók, forróvíz-elosztók, vízellátó
egységek a hideg víz és jég elkülönítésére a hûtõkben, valamint a
szûrt víz elkülönítésére a háztartási vízszûrõ egységekben, a fent
említett termékek alkatrészei és tartozékai.

37 Motorok, így villanymotorok (szárazföldi jármûmotorok ki-
vételével), villamos hajtású szivattyúk, hûtõ- és légkondicionáló
kompresszorok, háztartási készülékek, így ruhamosó gépek, ruha-
szárító gépek, mosogatógépek, háztartási hulladékörlõ berende-
zések, háztartási szemétzúzó és tömörítõberendezések, fûtõ-, fõ-
zõ-, szárító-, hûtõ-, fagyasztókészülékek és berendezések, mikro-
hullámú sütõk, tûzhelyfedelek, légtisztító, szellõztetõ és vízellátó
berendezések üzembe helyezése, javítása és karbantartása.

(111) 198.581 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00030 (220) 2009.01.07.
(732) INDIVIT Gyógyszer és Gyógyászati Terméket Forgalmazó

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Miskolc (HU)

(541) IndiVIT, a személyre szabott vitamin

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.

(111) 198.582 (151) 2009.10.01.
(210) M 08 03885 (220) 2008.12.17.
(732) Bio-Holding Kft., Budapest (HU)
(740) Kozma Anita, Gyõr

(546)

(511) 10 Masszázságyak.

(111) 198.583 (151) 2009.10.01.
(210) M 08 03368 (220) 1997.12.08.
(732) AGC Flat Glass Europe S.A., Bruxelles (BE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) ARTLITE
(511) 11 Fürdõszobai berendezések; zuhanyzók, zuhanykabinok, zu-

hanyválaszfalak és zuhanyfülkék; üvegbõl, dekorált üvegbõl,
mintázott üvegbõl és selyemszitanyomásos üvegbõl készített zu-
hanyzók, zuhanykabinok, zuhanyválaszfalak és zuhanyfülkék; a
fenti áruk részei és felszerelései, kivéve az alapjában véve kõbõl,
cementbõl, falazóanyagból vagy öntött márványból készített ter-
mékek.

17 Mûanyagból és megerõsített mûanyagból készült burkola-
tok, lemezek, panelek és válaszfalak mintázott, nyomott vagy se-
lyemszitanyomott felületekkel vagy ezek nélkül; a fenti termékek
részei és szerelvényei.

19 Építési (hõszigetelõ) üveg, ablaküveg, úsztatott üveg, mere-
vített üveg, edzett üveg, temperált üveg, biztonsági üveg, fémmel
bevont üveg; bevont üveg; mintázott üveg, nyomott üveg, se-
lyemszitanyomott üveg, zománcozott üveg; ablakok; nem fémbõl
készült ablakkeretek és ablaktokok, nem fémbõl készült ajtók és
ajtókeretek; üveg- és mûanyag burkolatok, lemezek, panelek és
válaszfalak épületekhez, külsõ és belsõ szerelvényekhez, külsõ és
belsõ dekorálási célokra, bútorokhoz, fürdõszobai berendezések-
hez, zuhanyzókhoz, zuhanyfülkékhez és zuhanyfalakhoz; a fenti
termékek részei és felszerelései, kivéve természetes vagy mester-
séges kövek, cement, mész, malter, gipsz, kavics vagy útépítéshez
használt termékek és kivéve bármilyen terméket, ami teljesen
vagy lényegesen agyagból vagy öntött márványból készült.

20 Bútorok; üvegbútorok; tükrök, tükrözött üveg, mintázott
tükrök, nyomott tükrök, selyemszitanyomott tükrök, zománco-
zott tükrök; vitrinek; felszerelések bútorokhoz, ablakokhoz és aj-
tókhoz; felszerelések; a fenti termékek részei és szerelvényei.

21 Üvegkészítmények; megmunkálatlan és félig megmunkált
üveg (kivéve épületekben használt üveg); mintázott üveg, nyo-
mott üveg, selyemszitanyomott üveg, zománcozott üveg; színe-
zett üveg, fémbevonatú üveg, bevont üveg, melegítõüveg, formá-
zott üveg, megerõsített üveg, úsztatott üveg, öntött üveg, nem
visszatükrözõ üveg; üvegek jármûvekhez, melyek nem tartoznak
más osztályokba; üvegburkolatok, lemezek, panelek és válaszfa-
lak; háztartási vagy konyhai felszerelések és tartályok (nem ne-
mesfém illetve nemesfémmel bevont); konyhai vágófelületek; a
fenti termékek részei és szerelvényei.

(111) 198.584 (151) 2009.10.01.
(210) M 08 03049 (220) 2008.09.30.
(732) HAME a.s., Uherské Hradiste (CZ)
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(740) dr. Varga Bernadett, Kun és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Ördögi pirítós keverék
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonat.

(111) 198.585 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 01366 (220) 2009.05.08.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.586 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00624 (220) 2009.04.01.
(732) Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht., Zánka (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, bálok szervezése, fogadások tervezése [szórakoz-
tatás], sportversenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyúj-
tása, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, verse-
nyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás], élõ elõadások be-
mutatása, üdülõtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás].

(111) 198.587 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00476 (220) 2009.02.23.
(732) EDICTUM Kft., Gyál (HU)

(541) ALMA
(511) 9 Digitális mûholdvevõk, földi digitális televízió- és rádió-

adások vételére alkalmas készülékek; digitális kábeltelevíziós ké-
szülékek; LNB konverterek; koaxális kábelek, kábelcsatlakozók,
mûholdas jelosztó kapcsolók, jelszintmérõk, mûholdvevõ anten-
nák, földi digitális antennák, antennaforgató motorok, távirányí-
tók, vezeték nélküli audio/video jelátvivõk, adattovábbítók, USB
csatlakozású adattárolók, hangszórók, LCD képernyõk, LCB te-
levíziók, mp3-as lejátszók, mp4-es lejátszók, DVD-lejátszók,
DVD-felvevõk.

(111) 198.588 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00461 (220) 2009.02.20.
(732) Pikaant- Friss Kávé Bt., Hajdúszoboszló (HU)
(740) Kormos Ágnes szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 30 Kávék.
43 Vendéglátás, kávéházak.

(111) 198.589 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00337 (220) 2009.02.06.
(732) Thormed Kft., Budapest (HU)
(740) Mák András, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek; mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

(111) 198.590 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00333 (220) 2009.02.06.
(732) Kisgergely Fagylaltgyártó és Kereskedelmi Kft.,

Miskolc (HU)
(740) dr. Nagy Nóra ügyvéd, Miskolc

(541) KISGERGELY
(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.
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.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 198.591 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00332 (220) 2009.02.20.
(732) KLF Foods Hungary Kft., Tompaládony (HU)

(541) Mr.KEBAB
(511) 43 Gyorséttermek, kantinok, büfék.

(111) 198.592 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00331 (220) 2009.02.20.
(732) KLF Foods Hungary Kft., Tompaládony (HU)

(546)

(511) 16 Zacskók csomagolásra papírból vagy mûanyagból.
43 Gyorséttermek, kantinok, büfék.

(111) 198.593 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 01154 (220) 2009.04.21.
(732) Ambrus Tibor, Budapest (HU)
(740) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(591)

(511) 41 Oktatás, oktatás elektronikus eszközökkel.

(111) 198.594 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00943 (220) 2009.04.07.
(732) Confidential Bt., Budapest (HU)

(541) TÉLICO
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 198.595 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00481 (220) 2009.02.23.
(732) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) CANESPRO
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.
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(111) 198.596 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00626 (220) 2009.03.10.
(732) Petõ Valéria, Debrecen (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; a fitnesszel és fitneszeszközök-
kel kapcsolatos nyomdaipari termékek; fényképek; folyóiratok és
poszterek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
28 Sportkészülékek; gépek, berendezések és készülékek; edzõ
és fitneszgépek; erõsítõ edzõgépek és súlyok; játékok sport- és fit-
neszáruk; védõeszközök sportoláshoz; az összes fent említett ter-
mékek alkatrészei és tartozékai; játékok, játékszerek; testnevelési
és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, eszkö-
zök testgyakorláshoz, testépítõ felszerelések, tornafelszerelések.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, beleértve a dealer te-
vékenységet is; a fitnesszel és fitneszeszközökkel kapcsolatos üz-
letszervezési és üzletvezetési tanácsadás, szakmai konzultációk
üzletvezetési ügyekben, valamint egyéb kereskedelmi ügyletek és
kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(111) 198.597 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00630 (220) 2009.03.10.
(732) Törley Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TÖRLEY CASINO
(511) 33 Borok, pezsgõk.

(111) 198.598 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00634 (220) 2009.03.10.
(732) Allergan Inc., Irvine, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ZORAC
(511) 5 Helyi és száji specifikus retinoid elszarusodásra és bõrbe-

tegségekre.

(111) 198.599 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00635 (220) 2009.03.10.
(732) Allergan Inc., Irvine, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ALPHAGAN
(511) 5 A glaukóma (zöldhályog) kezelésére szolgáló orvosi készít-

mény.

(111) 198.600 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00791 (220) 2009.03.25.
(732) Dél-Pannon Farm Kft., Hajmás-Major (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(111) 198.601 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00478 (220) 2009.02.23.
(732) A. INCZE Kft., Diósd (HU)
(740) Dzsurbán Ágnes, Budapest

(546)

(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 áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; baleset elleni védõkesztyûk; búvárálarcok;
búvárfelszerelések, búvárkesztyûk; búváröltönyök, búvárruhák;
elektromosan fûtött zoknik; elektronikus jeladók; fogvédõk; fül-
dugók; füldugók búvároknak; jelzõberendezések, világító vagy
mechanikus; légzõkészülékek légszûrésre; légzõkészülékek víz
alatti úszáshoz; légzõmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez;
lélegeztetõkészülékek, a mesterséges légzésre valók kivételével;
mentõkészülékek és felszerelések; mentõmellények; mentõövek;
mélységmérõ készülékek és gépek; orrvédõk, mûugrók és úszók
részére; sportszemüvegek; úszómellények; úszóövek; úszószár-
nyak, szárny alakú úszóövek; védõsisakok sporthoz; villogók
(fényjelek); vízmérõk, hidrométerek.

(111) 198.602 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00939 (220) 2009.04.07.
(732) Nagy Ferencné, Debrecen (HU)
(740) dr. Nagy Zsolt ügyvéd, Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda,

Debrecen

(541) SZÉPSÉGDÉLUTÁN
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-

giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 198.603 (151) 2009.10.01.
(210) M 08 03359 (220) 2008.10.30.
(732) Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület, Szekszárd (HU)
(740) dr. Sándor Tamás, Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi

Eversheds Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SZEKSZÁRDI PÜNKÖSDI FESZTIVÁL
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 198.604 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00935 (220) 2009.04.07.
(732) Vitalcenter Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) Dr. Németh Antónia Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) VITALCENTER
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-

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

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 198.605 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00802 (220) 2009.03.25.
(732) Magyar Hipermarket Kft., Törökbálint (HU)
(740) dr. Neuhauser Béla, Neuhauser Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Okot adunk a mosolyra!
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában; infor-
máció és tanácsadás fogyasztóknak; információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes
adatbázisokba szerkesztése; közvélemény-kutatás; piaci tanul-
mányok; piackutatás; rádiós reklámozás, reklámozás, televíziós
reklámozás; reklámanyagok terjesztése; statisztikák összeállítá-
sa.

36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; bankügyletek; biztosítási tanácsadás; biztosítások; pénz-
ügyi értékbecslés; pénzügyi tanácsadás.

(111) 198.606 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00793 (220) 2009.03.25.
(732) KiK Textilien und Non-Food GmbH, Bönen (DE)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Csak ruha nélkül olcsóbb
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papír; papíripari vagy háztartási
ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek
és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok
(amennyiben nem tartoznak más áruosztályba).

18 Bõrbõl és bõrutánzatokból készült termékek, azaz táskák és
egyéb, meghatározott termékhez nem kapcsolódó tárolóeszkö-
zök; levéltárcák, kulcstartók; utazótáskák és bõröndök; esernyõk,
napernyõk és sétapálcák.

24 Textíliák és textiláruk, különösen szövetek, függönyök, sö-
tétítõk, háztartási textiláruk, ágy- és asztalnemûk; ágy- és asztal-
terítõk.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.

28 Játékok, különösen elektromos játékok, érmebedobásos já-
tékautomaták, játékszerek; testnevelési és sportcikkek és kiegé-
szítõik, sportfelszerelések; görkorcsolyák, sorban elhelyezett gör-
gõkkel, görkorcsolyák, rollerek a 28. osztályon belül; partikellé-
kek, karneváli álarcok; karácsonyfadíszek.

35 Ruházati cikkek, lábbelik, kalapáruk, textilek, textiláruk,
bõrbõl és bõrutánzatokból készült termékek, kozmetikai szerek,
játékok és játékszerek, papíráruk, háztartási cikkek, padlóburko-
latok, testnevelési és sportcikkek, díszek nagy- és kiskereskedel-
mével kapcsolatos szolgáltatások; különféle termékek bemutatá-
sa harmadik feleknek (a szállításukat kivéve) azok fogyasztók
általi megtekintése, illetve megvásárlása céljából.

(111) 198.607 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00636 (220) 2009.03.10.
(732) Allergan Inc., Irvine, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 A glaukóma (zöldhályog) kezelésére szolgáló orvosi készít-
mények.

(111) 198.608 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00613 (220) 2009.03.10.
(732) Csépányi Valéria, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Zoltán, Horváth Z. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 198.609 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00937 (220) 2009.04.07.
(732) Magyar Turizmus Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Tasnádi Gábor, Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Torkos Csütörtök
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 198.610 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00800 (220) 2009.03.25.
(732) Öreghegy Bor Korlátolt Felelõsségû Társaság, Kecel (HU)
(740) dr. Szöllõsi Ágnes ügyvéd, Szeged

(546)

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

32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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(111) 198.612 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00927 (220) 2009.04.06.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) Határtalan lendület
(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, mû-
anyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére és he-
gesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ra-
gasztóanyagok.
2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 198.613 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00928 (220) 2009.04.06.
(732) Dovi Hungaria Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

(111) 198.616 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00207 (220) 2009.01.27.
(732) Celebrity Fitness Holdings PTE LTD, Milenia Tower (SG)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ Pintz és Társai Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(541) CELEBRITY FITNESS
(511) 41 Testnevelési és szabadidõs szolgáltatások, edzõtermek üze-

meltetése, személyi edzõi szolgáltatások, tornatanítás és szabad-
idõs sportoktatás és nevelés.

(111) 198.617 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00510 (220) 2009.02.26.
(732) Tran Quang Huynhanh, Budapest (HU)

(541) C & T CUONG VA TRUNG
(511) 25 Ruházat.

(111) 198.618 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00067 (220) 2009.01.12.
(732) Street-Photo Kft., Budapest (HU)
(740) Mayer Dömötör, Budapest

(546)

(511) 18 Bevásárlótáskák, bõröndök, kézitáskák, bõröndök, utazólá-
dák (poggyász), hátizsákok, tarisznyák, sporttáskák,útitáskák,
zsákok hegymászóknak, zsákok táborozóknak, fotósok számára
készített táskák és hátizsákok.

(111) 198.620 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00213 (220) 2009.01.27.
(732) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

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

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

(111) 198.621 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00209 (220) 2009.01.27.
(732) Biofit System Kft., Bakonszeg (HU)

(546)

(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, trá-
gyák; szilárd mûtrágyák, folyékony mûtrágyák, lombtrágyák, le-
véltrágyák, tápoldatok, növénykondicionáló készítmények, ter-
mésnövelõ anyagok.
5 Növényvédõ szerek, gombaölõ szerek (fungicidek), gyom-
irtó szerek (herbicidek), fasebkezelõk.

(111) 198.622 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00214 (220) 2009.01.27.
(732) Gambro Lundia AB, Lund (SE)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) PHOXIL
(511) 5 Veseelégtelenség kezelése során alkalmazott oldatok, külö-

nösen hemodialízishez, hemofiltrációhoz vagy hemodiafiltráció-
hoz.

(111) 198.623 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 01311 (220) 2009.05.04.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) CANDERTAN
(511) 5 Gyógyszekészítmények.

(111) 198.624 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 01308 (220) 2009.05.04.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) EXTRALIP
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.625 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 01310 (220) 2009.05.04.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) CANDARB
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.626 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00418 (220) 2009.02.17.
(732) Oriana Tanácsadó, Fejlesztõ és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) Spáhné dr. Szilágyi Éva, Budapest

(541) Oriana
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(511) 9 Számítógépprogramok, különösen operációs rendszer prog-
ramok, keresõprogramok számítógéphálózatokon és globális
kommunikációs hálózatokon tárolt információk hozzáféréséhez,
számítógépprogramok nagy felbontású multimédia és grafika
megjelenítéséhez, számítógépprogramok grafikai és display in-
formáció számítógéphálózatokon és globális kommunikációs há-
lózatokon keresztül történõ fogadására, valamint az ilyen infor-
máción alapuló multimédia és grafikai megjelenítések szolgálta-
tására, számítógépprogramok nagy felbontású grafikai felhaszná-
lói interface környezet biztosításra, számítógépprogramok terve-
zésében, fejlesztésében és más számítógépprogramok végrehajtá-
sában történõ felhasználására, számítógépprogramok és számító-
gépprogramok fejlesztésére, magas szintû fordítóprogramok, hi-
bakeresõ programok és felhasználói programok grafikai alkalma-
zások megvalósítására.

42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés.

(111) 198.627 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00419 (220) 2009.02.17.
(732) Sanoma Budapest Kiadói zártkörûen mûködõ

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

(546)

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

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

(111) 198.628 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00422 (220) 2009.02.17.
(732) Sam Kwang Glass Ind. Co, Ltd., Szöul (KP)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 21 Tartályok, edények élelmiszerekhez; konyhai tartályok és
edények, nem nemesfémbõl; asztali étkészletek, terítékek (kések,
villák és kanalak kivételével), nem nemesfémbõl; háztartási esz-
közök, nem nemesfémbõl; evõcsészék, csajkák; edények kimchi-
hez; hõszigetelt tartályok ételekhez; üvegedények és üvegtálak;
üvegtartályok; üvegpalackok; csészék üvegbõl; ecet-olaj tartók,
nem nemesfémbõl; ivótálak; ivóedények; úti ivópalackok; hûtõ-
palackok; hõszigetelt tartályok italokhoz; hõszigetelt palackok;
vákuumpalackok; fazekak, lábasok; edények, nem nemesfémbõl;
nyeles serpenyõk kerámia anyagból; fõzõedények; fûszertartó
készletek.

(111) 198.629 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00424 (220) 2009.02.17.
(732) Organit Termelõ és Kereskedelmi Kft.,

Székesfehérvár (HU)

(541) HUMEX
(511) 31 Takarmány haszonállatok részére.

(111) 198.630 (151) 2009.10.01.
(210) M 09 00433 (220) 2009.02.17.
(732) Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

(546)

(511) 30 Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládé-
termékek, édességek, kekszek, ostyák, cukorkák.

(111) 198.650 (151) 2009.10.14.
(210) M 07 03675 (220) 2007.10.31.
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Nõk Lapja
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek részére.

(111) 198.651 (151) 2009.10.14.
(210) M 08 03746 (220) 2008.12.05.
(732) Szabíria Kft., Debrecen (HU)

(541) PANNONHALMA GYÖNGYE
(511) 32 Pannonhalma környékérõl származó ásványvizek.

(111) 198.652 (151) 2009.10.14.
(210) M 09 00511 (220) 2009.02.26.
(732) Debreczeni József Attila, Tahi (HU);

Pólus Péter Csaba, Göd (HU)

(546)

(511) 36 Sorsjátékok és szerencsejátékok szervezése.
41 Szórakoztatás, játékok szervezése.

(111) 198.653 (151) 2009.10.14.
(210) M 09 01009 (220) 2009.04.10.
(732) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(546)
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(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 198.654 (151) 2009.10.14.
(210) M 09 01006 (220) 2009.04.10.
(732) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 198.655 (151) 2009.10.14.
(210) M 09 01008 (220) 2009.04.10.
(732) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 198.656 (151) 2009.10.14.
(210) M 09 01005 (220) 2009.04.10.
(732) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 198.657 (151) 2009.10.14.
(210) M 09 00991 (220) 2009.04.10.
(732) Tancsa Zoltán József, Szekszárd (HU)

(546)

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

(111) 198.658 (151) 2009.10.14.
(210) M 09 01004 (220) 2009.04.10.
(732) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(541) WE’RE NOT SQUARE
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 198.659 (151) 2009.10.14.
(210) M 09 00368 (220) 2009.02.11.
(732) 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; takarítóeszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
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get); 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.

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, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények 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.

(111) 198.660 (151) 2009.10.14.
(210) M 09 00058 (220) 2009.01.12.
(732) Az Alföldi Gasztronómia Kultúrájáért Alapítvány,

Abádszalók (HU)
(740) dr. Szabó Judit, Szolnok

(546)

(511) 30 Csokoládé, bonbon.

(111) 198.661 (151) 2009.10.14.
(210) M 09 01003 (220) 2009.04.10.
(732) Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(541) we are not square
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

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

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

45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 198.662 (151) 2009.10.14.
(210) M 08 03916 (220) 2008.12.20.
(732) AIRPORT-HOTEL Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Garamhegyi Vera ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 198.663 (151) 2009.10.14.
(210) M 08 03913 (220) 2008.12.20.
(732) Airport-Hotel Szállodai Szolgáltató és Ingatlanfejlesztõ Kft.,

Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Garamhegyi Vera ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 198.664 (151) 2009.10.14.
(210) M 09 00506 (220) 2009.02.26.
(732) Farkas Tibor, Budapest (HU);

dr. Gasparics Antal, Budapest (HU);
Szöllõsy János, Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Adatfeldolgozó készülékek, anyagvizsgáló készülékek és
gépek, ellenõrzõ berendezések, elektromos; fizikai kísérletekhez
való készülékek és eszközök, integrált áramkörök, mérõberende-
zések, mérõmûszerek, mérõmûszerek, scannerek, optikai letapo-
gatók (informatika), számítógépprogramok (letölthetõ), számító-
gépek, számítógép-perifériák, számítógépprogramok, rögzített,
szoftverek, rögzített, szondák tudományos használatra.

42 Fizikai kutatások, gépjármûvek mûszaki vizsgálata, kutatás
és fejlesztés mások részére, mechanikai kutatás, minõség-ellenõr-
zés, mûszaki kutatás, számítógépszoftver-tanácsadás, számítógé-
pes rendszerek tervezése, számítógéphardverrel kapcsolatos ta-
nácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogra-
mok korszerûsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, számító-
gép-programozás, számítógépszoftver fenntartása.

(111) 198.665 (151) 2009.10.14.
(210) M 09 00664 (220) 2009.03.13.
(732) Zayan Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Szigetszentmiklós (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés).
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(111) 198.680 (151) 2009.10.15.
(210) M 08 03874 (220) 2008.12.16.
(732) BÉZS Kézimunka Kereskedelmi Kft.,

Szigetszentmiklós (HU);
ÉVA-Kézimunka Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)

(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk.
35 Kézimunkatermékek kiskereskedelme, reklámozása; kézi-
munkával kapcsolatos kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi ad-
minisztráció és irodai munkák; kereskedelmi vagy reklámcélú vá-
sárok, illetve kiállítások szervezése; online megrendelési szolgál-
tatások számítógépes hálózatokon és globális kommunikációs
hálózatokon keresztül; online kereskedelem kézimunka termé-
kekre.

(111) 198.681 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00004 (220) 2009.01.06.
(732) Honest & Gain Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 198.683 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00497 (220) 2009.02.25.
(732) Primula-Med Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Edit, Dr. Kovács Edit Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra, ezen belül bébi-
ételek, gyógyteák.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, ortopédiai cikkek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, ezen belül, adatgyûjtés kereskedelmi
ügyletekrõl; becslés kereskedelmi ügyletekben; beszerzõi szol-
gáltatások; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton;
piackutatás; reklámanyagok terjesztése; reklámozás, szállodai
üzletvezetés; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzlet-
szervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció.
44 Orvosi szolgáltatások, állatgyógyászati szolgáltatások, higi-
éniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére, ezen be-

lül aromaterápiás szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások;
egészségügyi szolgáltatások; fodrászszalonok; gyógyszerészeti
tanácsadás; manikûrszolgáltatások; masszázs; orvosi szolgáltatá-
sok; szépségszalonok.

(111) 198.684 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00499 (220) 2009.02.25.
(732) Peakston Ker. és Szolg. Kft., Dunavarsány (HU)
(740) Feövenyessy Mátyás, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari ragasztószerek.
2 Festékek.
19 Nem fémbõl készült építési anyagok.

(111) 198.685 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00967 (220) 2009.04.09.
(732) Pharmaforte Kft., Budapest (HU)

(541) BILUTIN
(511) 5 Vitamin- és antioxidáns-tartalmú gyümölcskivonat étrend-

kiegészítõ készítmény.

(111) 198.686 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00981 (220) 2009.04.09.
(732) Kuthi Zoltán, Iklad (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) AlertDock
(511) 9 Belsõ, fedélzeti távbeszélõ készülékek, hangátviteli készü-

lékek, hangvisszaadó készülékek, hordozható telefonok, mobil
telefonok, kézi adó-vevõk, rádiók jármûvekbe, rádiókészülékek,
rádiótávíró készülékek, rádiótelefon készülékek, távadók, transz-
mitterek (távközlés), telefonkészülékek, videotelefonok, elektro-
mos betörésgátló felszerelések, betörésgátló riasztókészülékek,
riasztók, csengõk (riasztóberendezések), füstjelzõ berendezések,
tûzjelzõ készülékek, gázellenõrzõ készülékek, indikátorok, jelzõk
(villamosság), biztonsági felszerelések, biztonsági készülékek a
vasúti közlekedéshez, elektrodinamikus készülékek jelek távirá-
nyítására, ipari mûveletek távirányítására szolgáló elektromos be-
rendezések, távirányító készülékek, telefon-üzenetrögzítõk,
elektronikus jeladók, elektromos felügyeleti mûszerek, kazánsza-
bályozó mûszerek, televíziós készülékek, tokok kizárólag fényké-
pészeti készülékek és mûszerek részére, csatlakozódobozok (vil-
lamosság), elosztódobozok (elektromosság), csatolások, kötések
(elektromos), informatikai csatolók, egér (informatikai), interfé-
szek (informatika), noteszgépek, notebookok, számítógépek, szá-
mítógép-perifériák, olvasóegységek (informatika), scannerek,
optikai letapogatók (informatika), optikai készülékek és eszkö-
zök, detektorok, hõmérsékletjelzõk, hullámhosszmérõk, levegõ
elemzésére szolgáló készülékek, megfigyelõ mûszerek, mennyi-
ségjelzõk, mércék, mértékek, mérõmûszerek, mérõberendezések,
mérõmûszerek, elektromos mérõkészülékek, precíziós mérõmû-
szerek, sugárzásmérõk, számlálók, mérõmûszerek, vízállásjel-
zõk, diagnosztikai készülékek nem gyógyászati használatra, kom-
parátorok, diktafonok, fényképezõgépek, idõregisztráló készülé-
kek, érmével mûködõ kioldószerkezetek, ételelemzõ készülékek,
fizikai kísérletekhez való készülékek, hajózási jelzõberendezé-
sek, hajózási készülékek és mûszerek, mentõkészülékek és felsze-
relések, meteorológiai mûszerek, mûholdas navigációs készülé-
kek, navigációs berendezések jármûvekbe (fedélzeti számítógé-
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pek) navigációs eszközök, radarkészülékek, parkolóórák, pénz-
bedobó készülékekhez való gépezetek, pénzszámláló és osztályo-
zó gépek, védõeszközök személyek balesetvédelmére, videoka-
merák.

(111) 198.687 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 00982 (220) 2009.04.09.
(732) Kuthi Zoltán, Iklad (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) AlertHolder
(511) 9 Belsõ, fedélzeti távbeszélõ készülékek, hangátviteli készü-

lékek, hangvisszaadó készülékek, hordozható telefonok, mobil
telefonok, kézi adó-vevõk, rádiók jármûvekbe, rádiókészülékek,
rádiótávíró készülékek, rádiótelefon készülékek, távadók, transz-
mitterek (távközlés), telefonkészülékek, videotelefonok, elektro-
mos betörésgátló felszerelések, betörésgátló riasztókészülékek,
riasztók, csengõk (riasztóberendezések), füstjelzõ berendezések,
tûzjelzõ készülékek, gázellenõrzõ készülékek, indikátorok, jelzõk
(villamosság), biztonsági felszerelések, biztonsági készülékek a
vasúti közlekedéshez, elektrodinamikus készülékek jelek távirá-
nyítására, ipari mûveletek távirányítására szolgáló elektromos be-
rendezések, távirányító készülékek, telefon üzenetrögzítõk, elekt-
ronikus jeladók, elektromos felügyeleti mûszerek, kazánszabá-
lyozó mûszerek, televíziós készülékek, tokok kizárólag fényképé-
szeti készülékek és mûszerek részére, csatlakozódobozok (villa-
mosság), elosztódobozok (elektromosság), csatolások, kötések
(elektromos), informatikai csatolók, egér (informatikai), interfé-
szek (informatika), noteszgépek, notebookok, számítógépek, szá-
mítógép-perifériák, olvasóegységek (informatika), scannerek,
optikai letapogatók (informatika), optikai készülékek és eszkö-
zök, detektorok, hõmérsékletjelzõk, hullámhosszmérõk, levegõ
elemzésére szolgáló készülékek, megfigyelõ mûszerek, mennyi-
ségjelzõk, mércék, mértékek, mérõmûszerek, mérõberendezések,
mérõmûszerek, elektromos mérõkészülékek, precíziós mérõmû-

szerek, sugárzásmérõk, számlálók, mérõmûszerek, vízállásjel-
zõk, diagnosztikai készülékek nem gyógyászati használatra, kom-
parátorok, diktafonok, fényképezõgépek, idõregisztráló készülé-
kek, érmével mûködõ kioldószerkezetek, ételelemzõ készülékek,
fizikai kísérletekhez való készülékek, hajózási jelzõberendezé-
sek, hajózási készülékek és mûszerek, mentõkészülékek és felsze-
relések, meteorológiai mûszerek, mûholdas navigációs készülé-
kek, navigációs berendezések jármûvekbe (fedélzeti számítógé-
pek) navigációs eszközök, radarkészülékek, parkolóórák, pénz-
bedobó készülékekhez való gépezetek, pénzszámláló és osztályo-
zó gépek, védõeszközök személyek balesetvédelmére, videoka-
merák.

(111) 198.688 (151) 2009.10.15.
(210) M 09 01193 (220) 2009.04.23.
(732) OLIP ITALIA S.P.A., Lazise (VR); Fraz. Cola’ (IT)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

A rovat 171 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 163.615, 197.876,
197.885, 198.156, 198.384–198.399, 198.413, 198.451, 198.477–
198.482, 198.484–198.493, 198.495–198.498, 198.500–198.510,
198.512–198.518, 198.520–198.524, 198.526, 198.527, 198.545–
198.547, 198.549–198.563, 198.565–198.610, 198.612, 198.613,
198.616–198.618, 198.620–198.630, 198.650–198.665, 198.680,
198.681, 198.683–198.688
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Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt

(111) 159.301
(210) M 99 00449
(180) 2009.02.02

(111) 159.314
(210) M 99 00595
(180) 2009.02.09

(111) 159.329
(210) M 99 00559
(180) 2009.02.08

(111) 159.335
(210) M 99 00558
(180) 2009.02.08

(111) 159.843
(210) M 99 00583
(180) 2009.02.09

(111) 160.590
(210) M 99 00453
(180) 2009.02.02

(111) 160.592
(210) M 99 00455
(180) 2009.02.02

(111) 160.777
(210) M 99 00542
(180) 2009.02.05

(111) 160.784
(210) M 99 00564
(180) 2009.02.08

(111) 160.785
(210) M 99 00474
(180) 2009.02.03

(111) 160.786
(210) M 99 00549
(180) 2009.02.05

(111) 160.815
(210) M 99 00499
(180) 2009.02.04

(111) 160.839
(210) M 99 00544
(180) 2009.02.05

(111) 160.840
(210) M 99 00518
(180) 2009.02.04

(111) 160.842
(210) M 99 00516
(180) 2009.02.04

(111) 161.058
(210) M 99 00481
(180) 2009.02.03

(111) 161.061
(210) M 99 00511
(180) 2009.02.04

(111) 161.802
(210) M 99 00704
(180) 2009.02.16

(111) 161.805
(210) M 99 00710
(180) 2009.02.16

(111) 161.808
(210) M 99 00730
(180) 2009.02.17

(111) 161.814
(210) M 99 00750
(180) 2009.02.18

(111) 161.829
(210) M 99 00753
(180) 2009.02.18

(111) 162.163
(210) M 99 00812
(180) 2009.02.22

(111) 162.189
(210) M 99 00827
(180) 2009.02.23

(111) 162.192
(210) M 99 00840
(180) 2009.02.23

(111) 162.206
(210) M 99 00846
(180) 2009.02.23

(111) 162.209
(210) M 99 00847
(180) 2009.02.23
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(111) 162.228
(210) M 99 00850
(180) 2009.02.23

(111) 162.229
(210) M 99 00851
(180) 2009.02.23

(111) 162.763
(210) M 99 00727
(180) 2009.02.16

(111) 162.781
(210) M 99 00912
(180) 2009.02.26

(111) 162.953
(210) M 99 00541
(180) 2009.02.05

(111) 163.683
(210) M 99 00488
(180) 2009.02.03

(111) 163.757
(210) M 99 00531
(180) 2009.02.05

(111) 163.758
(210) M 99 00600
(180) 2009.02.10

(111) 163.760
(210) M 99 00625
(180) 2009.02.10

(111) 163.762
(210) M 99 00638
(180) 2009.02.10

(111) 163.764
(210) M 99 00641
(180) 2009.02.10

(111) 163.765
(210) M 99 00668
(180) 2009.02.12

(111) 163.783
(210) M 99 00752
(180) 2009.02.18

(111) 164.048
(210) M 99 00746
(180) 2009.02.18

(111) 164.490
(210) M 99 00635
(180) 2009.02.10

(111) 164.672
(210) M 99 00736
(180) 2009.02.17

(111) 164.673
(210) M 99 00624
(180) 2009.02.10

(111) 165.137
(210) M 99 00611
(180) 2009.02.10

(111) 165.142
(210) M 99 00892
(180) 2009.02.25

(111) 165.187
(210) M 99 00772
(180) 2009.02.18

(111) 165.188
(210) M 99 00737
(180) 2009.02.17

(111) 165.262
(210) M 99 00487
(180) 2009.02.03

(111) 165.357
(210) M 99 00810
(180) 2009.02.22

(111) 165.358
(210) M 99 00834
(180) 2009.02.23

(111) 165.359
(210) M 99 00835
(180) 2009.02.23

(111) 165.463
(210) M 99 00845
(180) 2009.02.23

(111) 165.571
(210) M 99 00784
(180) 2009.02.19

(111) 165.572
(210) M 99 00837
(180) 2009.02.23

(111) 165.573
(210) M 99 00849
(180) 2009.02.23

(111) 165.631
(210) M 99 00645
(180) 2009.02.11
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(111) 165.632
(210) M 99 00646
(180) 2009.02.11

(111) 165.633
(210) M 99 00785
(180) 2009.02.19

(111) 166.056
(210) M 99 00622
(180) 2009.02.10

(111) 166.059
(210) M 99 00793
(180) 2009.02.19

(111) 166.779
(210) M 99 00687
(180) 2009.02.12

(111) 166.780
(210) M 99 00857
(180) 2009.02.23

(111) 166.781
(210) M 99 00910
(180) 2009.02.26

(111) 166.782
(210) M 99 00911
(180) 2009.02.26

(111) 166.783
(210) M 99 00651
(180) 2009.02.10

(111) 166.818
(210) M 99 00718
(180) 2009.02.16

(111) 166.819
(210) M 99 00719
(180) 2009.02.16

(111) 166.820
(210) M 99 00720
(180) 2009.02.16

(111) 166.821
(210) M 99 00721
(180) 2009.02.16

(111) 167.333
(210) M 99 00893
(180) 2009.02.25

(111) 168.223
(210) M 99 00854
(180) 2009.02.23

(111) 168.224
(210) M 99 00871
(180) 2009.02.24

(111) 168.317
(210) M 99 00612
(180) 2009.02.10

(111) 168.469
(210) M 99 00786
(180) 2009.02.19

(111) 169.137
(210) M 99 00713
(180) 2009.02.16

(111) 169.138
(210) M 99 00757
(180) 2009.02.18

(111) 169.581
(210) M 99 00831
(180) 2009.02.23

(111) 169.583
(210) M 99 00848
(180) 2009.02.23

(111) 172.495
(210) M 99 00715
(180) 2009.02.16

(111) 172.909
(210) M 99 00844
(180) 2009.02.23

(111) 180.913
(210) M 99 00427
(180) 2009.02.01

A rovat 82 db közlést tartalmaz.
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(111) 121.340
(732) Maspex - GMW Sp. z o.o. S.K.A., Wadowice (PL)

(111) 121.804
(732) Sony Corporation, Tokyo (JP)

(111) 121.888
(732) Case Corporation (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Racine, Wisconsin állam (US)

(111) 122.200
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)

(111) 128.471
(732) ConvaTec Inc., Skillman (US)

(111) 128.911
(732) Tramontána Számítástechnikai, Ipari és Kereskedelmi Kkt.,

Budapest (HU)

(111) 129.032
(732) ConvaTec Inc., Skillman (US)

(111) 129.072
(732) ConvaTec Inc., Skillman (US)

(111) 129.196
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)

(111) 129.422
(732) Haw Par Corporation Limited, Szingapur (SG)

(111) 129.730
(732) inlingua International AG, Bern (CH)

(111) 157.814
(732) Kolosi és Társa Befektetõ Kft., Budapest (HU)

(111) 159.239
(732) Országgyûlés Hivatala, Országgyûlési Könyvtár,

Budapest (HU)

(111) 160.250
(732) Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsa, Kecskemét (HU)

(111) 160.496
(732) Teva Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 160.659
(732) Magyar Autóklub, Budapest (HU)

(111) 160.790
(732) Panasonic Electric Works Co., Ltd., Kadoma-shi, Osaka (JP)

(111) 160.843
(732) KÉZMÛ Fõvárosi Kézmûipari Nonprofit Kft., Budapest (HU)

(111) 160.952
(732) COPY-DEPO KFT., Budapest (HU)

(111) 161.382
(732) Homer TLC, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Claymont, Delaware (US)

(111) 161.895
(732) IDG Magyarországi Médiaszolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 162.373
(732) General Cable Technologies Corporation (Delaware államban

bejegyzett cég), Highland Heights, Kentucky (US)

(111) 162.384
(732) Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(111) 162.793
(732) Portéka Fenyõbútor Bt., Derecske (HU)

(111) 163.070
(732) St. John Knits, Inc. (Kalifornia törvényei szerint mûködõ

vállalat), Irvine, Kalifornia (US)

(111) 163.125
(732) Expressz Magyarország Média Zártkörûen Mûködõ Rt.,

Budapest (HU)

(111) 163.731
(732) Circa Footwear, San Clemente, Kalifornia (US)

(111) 163.819
(732) DISCOLAND Vendéglátó és Idegenforgalmi Kft., Siófok (HU)

(111) 163.836
(732) DISCOLAND Vendéglátó és Idegenforgalmi Kft., Siófok (HU)

(111) 163.857
(732) Soós és Társa Hûtõtechnikai Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 163.878
(732) XOXO Kft., Budapest (HU)

(111) 163.908
(732) Cobra Electronics Corporation, Chicago, Illinois (US)

(111) 164.056
(732) Puskás Tivadar Közalapítvány, Budapest (HU)

(111) 164.679
(732) NBA Properties Inc., New York, New York (US)
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(111) 165.030
(732) SK Chemicals Co., Ltd., Suwon-si, Kyungki-do (KR)

(111) 165.089
(732) dr. Dobos Attila, Budapest (HU)

(111) 165.829
(732) Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings, Tokio (JP)

(111) 167.361
(732) RAMEXA Ipari Termékelõállító és Kereskedelmi Rt.,

Szolnok (HU)

(111) 167.379
(732) Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (also trading

as Sony Computer Entertainment Inc.), Tokyo (JP)

(111) 167.608
(732) Telegráf Kiadó Kft., Budapest (HU)

(111) 169.981
(732) Express, LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Columbus, Ohio (US)

(111) 170.471
(732) Compaq Trademark B.V., Amstelveen (NL)

(111) 170.711
(732) ATLASBX CO., LTD., Tedzson (KR)

(111) 175.598
(732) NBA Properties, Inc. (New York államban bejegyzett cég),

New York, New York (US)

(111) 177.691
(732) Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc.,

Louisville, Kentucky (US)

(111) 177.692
(732) Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc.,

Louisville, Kentucky (US)

A rovat 46 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás

(111) 114.696
(732) Imperial Chemical Industries Limited, London (GB)

(111) 115.340
(732) Imperial Chemical Industries Limited, London (GB)

(111) 116.796
(732) Dyno Nobel Pty Limited, Southbank, Victoria (AU)

(111) 122.477
(732) BÉVÉEM Növényvédõszergyártó és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(111) 123.423
(732) Merck Consumer Healthcare Limited, Hull (GB)

(111) 125.234
(732) Exxon Mobil Corporation, Irving,Texas (US)

(111) 126.778
(732) Exxon Mobil Corporation, Irving,Texas (US)

(111) 128.471
(732) ConvaTec Inc., Skillman (US)

(111) 128.911
(732) Tramontána Számítástechnikai, Ipari és Kereskedelmi Kkt.,

Budapest (HU)

(111) 129.032
(732) ConvaTec Inc., Skillman (US)

(111) 129.072
(732) ConvaTec Inc., Skillman (US)

(111) 129.223
(732) Lubrizol Advanced Materials, Inc., Cleveland, Ohio (US)

(111) 131.291
(732) Ace Opportunity Limited, Kowloon (HK)

(111) 131.330
(732) Post Foods, LLC, St. Louis, Missouri (US)

(111) 136.432
(732) Pramac America, LLC (a Delaware limited liability company),

Medley, Florida (US)

(111) 136.948
(732) MAPA (a French Company), Paris (FR)

(111) 138.456
(732) Middleton Enterprises Llc., Washington (US)

(111) 142.505
(732) Kraft Foods Europe GmbH, 8152 Glattpark (CH)

(111) 143.622
(732) Coors Brewing Company, Denver, Colorado (US)

(111) 145.570
(732) Coors Brewing Company, Denver, Colorado (US)

(111) 148.990
(732) Országos Magyar Vadászati Védegylet, Budapest (HU)

(111) 149.322
(732) Debreceni Csoport Húsipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Szolnok (HU)

(111) 157.814
(732) Kolosi és Társa Befektetõ Kft., Budapest (HU)

(111) 160.843
(732) KÉZMÛ Fõvárosi Kézmûipari Nonprofit Kft., Budapest (HU)

(111) 160.952
(732) COPY-DEPO KFT, Budapest (HU)

(111) 163.819
(732) DISCOLAND Vendéglátó és Idegenforgalmi Kft., Siófok (HU)

(111) 163.836
(732) DISCOLAND Vendéglátó és Idegenforgalmi Kft., Siófok (HU)

(111) 164.056
(732) Puskás Tivadar Közalapítvány, Budapest (HU)

(111) 164.812
(732) Imperial Chemical Industries Limited, London (GB)

(111) 164.819
(732) Imperial Chemical Industries Limited, London (GB)

(111) 168.648
(732) Imperial Chemical Industries Limited, London (GB)

(111) 171.698
(732) Imperial Chemical Industries Limited, London (GB)

(111) 175.309
(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug (CH)

(111) 175.485
(732) Abbott Biotechnology Ltd., Hamilton (BM)
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(111) 177.841
(732) Debreceni Csoport Húsipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Szolnok (HU)

(111) 177.844
(732) Debreceni Csoport Húsipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Szolnok (HU)

(111) 177.845
(732) Debreceni Csoport Húsipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Szolnok (HU)

(111) 182.156
(732) Honett Szerviz Kft., Vecsés (HU)

(111) 183.079
(732) Debreceni Csoport Húsipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Szolnok (HU)

(111) 183.564
(732) DESA POLAND Sp.Z.oo, Gadki (PL)

(111) 184.240
(732) VSDC Tréning Központ Kft., Budapest (HU)

(111) 184.727
(732) HAJDU Hajdúsági Ipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Téglás (HU)

(111) 186.532
(732) Kraft Foods Deutschland Holding GmbH, Bremen (DE)

(111) 187.370
(732) NATURPRODUKT Kft., Törökbálint (HU)

(111) 187.949
(732) GSZ-BUILD Kft., Püski (HU)

(111) 193.008
(732) Middleton Enterprises Llc., Washington (US)

(111) 193.013
(732) Middleton Enterprises Llc., Washington (US)

(111) 194.098
(732) Getty Images (US), Inc. (a New York corporation), Seattle,

Washington (US)

(111) 196.791
(732) Kiss Csaba, Sopron (HU)

(111) 197.006
(732) PompAsia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Fót (HU)

A rovat 50 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás

(111) 116.858
(732) GLOBUS Konzervipari Zrt., Budapest (HU)
(740) Sédné dr. Vígh Márta ügyvéd, Budapest

(111) 121.804
(732) Sony Corporation, Tokyo (JP)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 133.259
(732) Atari Interactive, Inc., New York, New York (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 155.885
(732) GLOBUS Konzervipari Zrt., Budapest (HU)
(740) Sédné dr. Vígh Márta ügyvéd, Budapest

(111) 155.886
(732) GLOBUS Konzervipari Zrt., Budapest (HU)
(740) Sédné dr. Vígh Márta ügyvéd, Budapest

(111) 157.814
(732) Kolosi és Társa Befektetõ Kft., Budapest (HU)
(740) Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 159.919
(732) GLOBUS Konzervipari Zrt., Budapest (HU)
(740) Sédné dr. Vígh Márta ügyvéd, Budapest

(111) 159.921
(732) GLOBUS Konzervipari Zrt., Budapest (HU)
(740) Sédné dr. Vígh Márta ügyvéd, Budapest

(111) 160.103
(732) GLOBUS Konzervipari Zrt., Budapest (HU)
(740) Sédné dr. Vígh Márta ügyvéd, Budapest

(111) 160.659
(732) Magyar Autóklub, Budapest (HU)
(740) Gyulainé Tóth Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 160.777
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 161.802
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 162.953
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 163.070
(732) St. John Knits, Inc. (Kalifornia törvényei szerint mûködõ

vállalat), Irvine, Kalifornia (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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(111) 163.125
(732) Expressz Magyarország Média Zártkörûen Mûködõ Rt.,

Budapest (HU)
(740) Dr. Kádár Kata Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 164.679
(732) NBA Properties Inc., New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 165.030
(732) SK Chemicals Co., Ltd., Suwon-si, Kyungki-do (KR)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 165.522
(732) IMMOMILIARE Ingatlanbefektetõ és Vagyonkezelõ Kft.

„f.a.„, Budapest (HU)
(740) YPLON VAGYONKEZELÕ, FELSZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI

TANÁCSADÓ Kft., Török Csaba felszámoló, Budapest

(111) 167.082
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 174.621
(732) California Board Sports, Inc. (Kalifornia államban bejegyzett

cég), San Diego, Kalifornia (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 177.627
(732) California Board Sports, Inc. (Kalifornia államban bejegyzett

cég), San Diego, Kalifornia (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 179.090
(732) California Board Sports, Inc. (Kalifornia államban bejegyzett

cég), San Diego, Kalifornia (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

A rovat 22 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése

(111) 116.858
(732) GLOBUS Konzervipari Zrt., Budapest (HU)

(111) 118.509
(732) Dana Limited, Toledo, Ohio (US)

(111) 121.804
(732) Sony Corporation, Tokyo (JP)

(111) 133.259
(732) Atari Interactive, Inc., New York, New York (US)

(111) 134.426
(732) Dana Limited, Toledo, Ohio (US)

(111) 137.392
(732) Dana Limited, Toledo, Ohio (US)

(111) 144.302
(732) Dana Limited, Toledo, Ohio (US)

(111) 155.885
(732) GLOBUS Konzervipari Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.886
(732) GLOBUS Konzervipari Zrt., Budapest (HU)

(111) 157.814
(732) Kolosi és Társa Befektetõ Kft., Budapest (HU)

(111) 159.919
(732) GLOBUS Konzervipari Zrt., Budapest (HU)

(111) 159.921
(732) GLOBUS Konzervipari Zrt., Budapest (HU)

(111) 160.103
(732) GLOBUS Konzervipari Zrt., Budapest (HU)

(111) 160.659
(732) Magyar Autóklub, Budapest (HU)

(111) 160.777
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 161.802
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 162.953
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 163.070
(732) St. John Knits, Inc. (Kalifornia törvényei szerint mûködõ

vállalat), Irvine, Kalifornia (US)

(111) 163.125
(732) Expressz Magyarország Média Zártkörûen Mûködõ Rt.,

Budapest (HU)

(111) 164.679
(732) NBA Properties Inc., New York, New York (US)

(111) 165.030
(732) SK Chemicals Co., Ltd., Suwon-si, Kyungki-do (KR)

(111) 165.522
(732) IMMOMILIARE Ingatlanbefektetõ és Vagyonkezelõ Kft.

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 167.082
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)

(111) 168.059
(732) Interusz Külkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 174.621
(732) California Board Sports, Inc. (Kalifornia államban bejegyzett

cég), San Diego, Kalifornia (US)
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(111) 177.627
(732) California Board Sports, Inc. (Kalifornia államban bejegyzett

cég), San Diego, Kalifornia (US)

(111) 179.090
(732) California Board Sports, Inc. (Kalifornia államban bejegyzett

cég), San Diego, Kalifornia (US)

A rovat 27 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás

(111) 120.578
(732) Dresser, Inc., Addison, Texas (US)

(111) 133.259
(732) Atari Interactive, Inc., New York, New York (US)

(111) 160.496
(732) Teva Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 160.659
(732) Magyar Autóklub, Budapest (HU)

(111) 161.334
(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug (CH)

(111) 162.384
(732) Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(111) 163.413
(732) International Trademark Association, Inc. (New York állam

törvényei szerint mûködõ nonprofit vállalat), New York,
New York (US)

(111) 163.857
(732) Soós és Társa Hûtõtechnikai Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 165.522
(732) IMMOMILIARE Ingatlanbefektetõ és Vagyonkezelõ Kft.

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 165.829
(732) Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings, Tokio (JP)

(111) 166.653
(732) Kabushiki Kaisha Soft 99 Corporation, Osaka (JP)

(111) 168.565
(732) Agilent Technologies, Inc., Santa Clara, California (US)

(111) 168.566
(732) Agilent Technologies, Inc., Santa Clara, California (US)

(111) 170.711
(732) ATLASBX CO., LTD., Tedzson (KR)

(111) 190.923
(732) TOTAL SA, Courbevoie (FR)

A rovat 15 db közlést tartalmaz.
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