
(210) M 09 01628 (220) 2009.06.03.
(731) BRF-Brasil Foods S/A, Cidade de Itajai,

Estado de Santa Catarina (BR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Egész csirke; darabolt csirke/részek és máj, fagyasztott da-
rabolt csirke, egész pulyka, darabolt pulyka és máj, csirke aprólék,
csirkehúsból készült termékek, darabolt sertéshús, darabolt mar-
hahús lábak nélkül, marha belsõségek, marhahúsból készült ter-
mékek, marhahúsból készült fõtt termékek, fagyasztott készter-
mékek, rántott csirke, húsgolyók, virsli, füstölt szárnyas, fõtt hús,
szalámi (sertéshúsból készült termékek), szalonna, kolbász, nu-
gett, panirozott töltött tészta, panirozott zöldség, fõtt csirke/puly-
ka/hús, marhahús, mini hot-dog-ok.

30 „Kibbe” (gabonagolyók), pizza, ízesített tészták, édes tész-
ták, lasagna, sajtkenyér.

(210) M 09 01744 (220) 2009.06.17.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth - dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) CAMEA
(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).

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

(210) M 09 01867 (220) 2009.06.26.
(731) Eastway Media Kft., Budapest (HU)

(541) Színhelyes hitelesítés
(511) 40 Nyomdai szolgáltatások.

42 Mûszaki szakértõi tevékenység, szakvélemények adása
mérnöki munkákkal kapcsolatban.

(210) M 09 02011 (220) 2009.07.09.
(731) Szabó Tamás, Szeged (HU)
(740) IMRE és TÁRSAI Ügyvédi Iroda, dr. Imre András ügyvéd,

Szeged

(546)

(511) 14 Ötvös termékek: érmék, plakettek, kitûzõk, egyéb ékszerek
és ékszerutánzatok nemesfémbõl, nemesfém bevonattal, egyéb
színesfém ötvözetekbõl.

35 A fenti áruosztályhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek:
mások javára különbözõ áruféleségek összeállítása, amely lehetõ-
vé teszi az ügyfelek számára, hogy megvásárolhassák ezeket az
árukat.

(210) M 09 02216 (220) 2009.07.28.
(731) Márton Gergely, Budapest (HU)

(541) FORTUNA
(511) 5 Diagnosztikai készítmények; terhesség kimutatására szol-

gáló készítmények; petesejtérés kimutatására szolgáló készítmé-
nyek; terhességi gyorstesztek; terhességi hormon kimutatására
szolgáló készítmények; terhességi hormon kimutatására szolgáló
tesztek; terhesség megállapítására vegyi készítmények.

(210) M 09 02532 (220) 2009.09.04.
(731) Diageo North America, Inc., Norwalk, Connecticut (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 33 Vodka.

(210) M 09 02549 (220) 2009.09.08.
(731) Pápay Balázs, Budapest (HU)
(740) dr. Ágoston Alexandra, Budapest

(541) ilovewood
(511) 19 Építõanyagok fából, fából készült hordozható szerkezetek,

emlékmûvek fából.

20 Bútorok, tükrök, keretek fából és egyéb faalapú termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 09 02552 (220) 2009.09.08.
(731) CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft.,

Hódmezõvásárhely (HU)
(740) Kovári György ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) ÖMA
(511) 19 Beton; mélyépítési és magasépítési mûtárgyak; beton építõ-

elemek, ideértve mélyépítési és magasépítési mûtárgyakhoz al-
kalmazható beton lemezszerkezeteket; burkolatok nem fémbõl
építési célokra, különösen beton burkolólemezek látható felüle-
tek, így épület-homlokzatok, járdák, terek és padlók burkolásá-
hoz.

(210) M 09 02622 (220) 2009.09.16.
(731) Beniker Kft., Patak (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
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(541) NOMÁD
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-

kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.

(210) M 09 02650 (220) 2009.09.18.
(731) Kónya Tiborné, Pécs (HU)
(740) dr. Keresnyei Boglárka, Pécs

(541) ELIZABETH NARDO
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 02654 (220) 2009.09.18.
(731) Harmónia Wellness Kft., Budapest (HU);

ÁBÉSZ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 43 Szállodai szolgáltatások.

44 Egészségügyi szolgáltatások, szépségszalonok.

(210) M 09 02655 (220) 2009.09.18.
(731) Harmónia Wellness Kft., Budapest (HU);

ÁBÉSZ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 43 Szállodai szolgáltatások.

44 Egészségügyi szolgáltatások, szépségszalonok.

(210) M 09 02656 (220) 2009.09.18.
(731) Harmónia Wellness Kft., Budapest (HU);

ÁBÉSZ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 43 Szállodai szolgáltatások.

44 Egészségügyi szolgáltatások, szépségszalonok.

(210) M 09 02657 (220) 2009.09.18.
(731) Harmónia Wellness Kft., Budapest (HU);

ÁBÉSZ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen

(541) S.P.A. HOLDKÕ WELLNESS HÁZ
(511) 43 Szállodai szolgáltatások.

44 Egészségügyi szolgáltatások, szépségszalonok.

(210) M 09 02658 (220) 2009.09.18.
(731) Õzdogan Hûsnû, Budapest (HU)

(541) ANTRACID
(511) 25 Ruházat, cipõ, kalapáru.

(210) M 09 02678 (220) 2009.09.21.
(731) Neutrogena Corporation (a Delaware corporation),

Los Angeles, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) NEUTROGENA MULTI-DEFENCE
(511) 3 A bõr ápolására szolgáló tisztítók, tisztító eszközök, hidratá-

lók és szérumok.
21 Elemmel mûködõ kézi eszközök a bõr tisztítására és hám-
lasztására.

(210) M 09 02680 (220) 2009.09.21.
(731) LSI Informatikai Oktatóközpont, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) LSI
(511) 16 Albumok; atlaszok; brosúrák; vékony kötözz füzetek; fény-

képek; hírlevelek; irodai felszerelések az irodabútorok kivételé-
vel; kézikönyvek; könyvecskék; könyvek; könyvkötészet; maga-
zinok; naplófõkönyvek; naptárak; nyomtatott publikációk; okta-
tási eszközök; prospektusok; sokszorosító készülékek és gépek;
tervrajzok; újságok.
35 Adatkutatások számítógépes fájlokban (mások számára);
információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; infor-
mációk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; adóbeval-
lások elkészítése; bérszámfejtés; könyvelés; könyvvizsgálat; kö-
zönségszolgálat; közvélemény-kutatás; számlakivonatok össze-
állítása , rádiós és televíziós reklámozás; gazdasági elõrejelzés;
piackutatás; árubemutatás; eladási propaganda (mások számára);
hirdetési oldalak készítése; hirdetési helyek kölcsönzése; árumin-
ták terjesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szerve-
zése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok terjesztése;
reklámozás; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzletvezetésben; üzleti
felvilágosítás tanácsadás; üzleti információk; üzletvezetési kon-
zultációk; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irá-
nyításában; statisztikai információ nyújtás; szakmai konzultáció
üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben, számí-
tógépes nyilvántartások kezelése, on-line hirdetõi tevékenység
számítógépes hálózaton; fénymásolás; iratmásolás; fénymásoló
gépek kölcsönzése; irodagépek és készülékek kölcsönzése; keres-
kedelmi információs ügynökségek; munkaerõ-toborzás; építke-
zések és javítások, ideértve különösen vízkezelési, elsõsorban
szennyvíztisztítási.
36 Ingatlanlízing, ingatlankezelés, ingatlanok értékbecslése,
bérházak kezelése; irodák bérlete, pénzügyi elemzések, pénzügyi
értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan), pénzügyi infor-
mációk nyújtása, pénzügyi tanácsadás, vagyonkezelés.
41 Akadémiák (oktatás), gyakorlati képzés; gyakorlati alkotó-
mûhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése és
vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; levelezõ
tanfolyamok; szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások; kon-
ferenciák és kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturá-
lis vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tár-
gyú információk; oktatási vizsgáztatás; oktatói vizsgáztató tevé-
kenység; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; versenyek szerve-
zése (oktatás vagy szórakoztatás); élõ elõadások bemutatása; di-
gitális képfelvételezés; elektronikus desktop kiadói tevékenység;
on-line elérhetõ elektronikus publikációk; elektronikus könyvek
és folyóiratok on-line kiadása; könyvkiadás; nem reklámcélú
szövegek kiadása; rádió- és televízió-programok készítése; film-
gyártás; videofilmgyártás; filmezés videoszalagra; videoszalagok
kölcsönzése; hangfelvételek kölcsönzése.
42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; hosting szolgáltatások web oldalakhoz;
web oldalak alkotása és fenntartása mások számára; internetes és
webes szolgáltatások; számítógép programok adatainak és ada-
toknak az átalakítása; számítógépprogramok kidolgozása és kor-
szerûsítése; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes
rendszerelemzés; számítógép programozás; számítógépprogra-
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mok kölcsönzése; számítógépek kölcsönzése; környezetvédelmi
tanácsadás; kutatás és fejlesztés mások számára; szakvélemények
adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban) mások számára; építési
tevékenység, építészeti konzultációk; minõségellenõrzés; mûsza-
ki kutatások, mûszaki szakértõi tevékenység; várostervezés.

(210) M 09 02681 (220) 2009.09.21.
(731) LSI Informatikai Oktatóközpont, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 16 Albumok; atlaszok; brosúrák; vékony kötözz füzetek; fény-
képek; hírlevelek; irodai felszerelések az irodabútorok kivételé-
vel; kézikönyvek; könyvecskék; könyvek; könyvkötészet; maga-
zinok; naplófõkönyvek; naptárak; nyomtatott publikációk; okta-
tási eszközök; prospektusok; sokszorosító készülékek és gépek;
tervrajzok; újságok.

35 Adatkutatások számítógépes fájlokban (mások számára);
információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; infor-
mációk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; adóbeval-
lások elkészítése; bérszámfejtés; könyvelés; könyvvizsgálat; kö-
zönségszolgálat; közvélemény-kutatás; számlakivonatok össze-
állítása , rádiós és televíziós reklámozás; gazdasági elõrejelzés;
piackutatás; árubemutatás; eladási propaganda (mások számára);
hirdetési oldalak készítése; hirdetési helyek kölcsönzése; árumin-
ták terjesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szerve-
zése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok terjesztése;
reklámozás; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzletvezetésben; üzleti
felvilágosítás tanácsadás; üzleti információk; üzletvezetési kon-
zultációk; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irá-
nyításában; statisztikai információ nyújtás; szakmai konzultáció
üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben, számí-
tógépes nyilvántartások kezelése, on-line hirdetõi tevékenység
számítógépes hálózaton; fénymásolás; iratmásolás; fénymásoló
gépek kölcsönzése; irodagépek és készülékek kölcsönzése; keres-
kedelmi információs ügynökségek; munkaerõ-toborzás; építke-
zések és javítások, ideértve különösen vízkezelési, elsõsorban
szennyvíztisztítási.

36 Ingatlanlízing, ingatlankezelés, ingatlanok értékbecslése,
bérházak kezelése; irodák bérlete, pénzügyi elemzések, pénzügyi
értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan), pénzügyi infor-
mációk nyújtása, pénzügyi tanácsadás, vagyonkezelés.

41 Akadémiák (oktatás), gyakorlati képzés; gyakorlati alkotó-
mûhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése és
vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; levelezõ
tanfolyamok; szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások; kon-
ferenciák és kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturá-
lis vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tár-
gyú információk; oktatási vizsgáztatás; oktatói vizsgáztató tevé-
kenység; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; versenyek szerve-
zése (oktatás vagy szórakoztatás); élõ elõadások bemutatása; di-
gitális képfelvételezés; elektronikus desktop kiadói tevékenység;
on-line elérhetõ elektronikus publikációk; elektronikus könyvek
és folyóiratok on-line kiadása; könyvkiadás; nem reklámcélú
szövegek kiadása; rádió- és televízió-programok készítése; film-
gyártás; videofilmgyártás; filmezés videoszalagra; videoszalagok
kölcsönzése; hangfelvételek kölcsönzése.

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; hosting szolgáltatások web oldalakhoz;
web oldalak alkotása és fenntartása mások számára; internetes és
webes szolgáltatások; számítógép programok adatainak és ada-
toknak az átalakítása; számítógépprogramok kidolgozása és kor-
szerûsítése; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes
rendszerelemzés; számítógép programozás; számítógépprogra-

mok kölcsönzése; számítógépek kölcsönzése; környezetvédelmi
tanácsadás; kutatás és fejlesztés mások számára; szakvélemények
adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban) mások számára; építési
tevékenység, építészeti konzultációk; minõségellenõrzés; mûsza-
ki kutatások, mûszaki szakértõi tevékenység; várostervezés.

(210) M 09 02682 (220) 2009.09.21.
(731) LSI Informatikai Oktatóközpont, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 16 Albumok; atlaszok; brosúrák; vékony kötözz füzetek; fény-
képek; hírlevelek; irodai felszerelések az irodabútorok kivételé-
vel; kézikönyvek; könyvecskék; könyvek; könyvkötészet; maga-
zinok; naplófõkönyvek; naptárak; nyomtatott publikációk; okta-
tási eszközök; prospektusok; sokszorosító készülékek és gépek;
tervrajzok; újságok.

35 Adatkutatások számítógépes fájlokban (mások számára);
információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; infor-
mációk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; adóbeval-
lások elkészítése; bérszámfejtés; könyvelés; könyvvizsgálat; kö-
zönségszolgálat; közvélemény-kutatás; számlakivonatok össze-
állítása , rádiós és televíziós reklámozás; gazdasági elõrejelzés;
piackutatás; árubemutatás; eladási propaganda (mások számára);
hirdetési oldalak készítése; hirdetési helyek kölcsönzése; árumin-
ták terjesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szerve-
zése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok terjesztése;
reklámozás; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzletvezetésben; üzleti
felvilágosítás tanácsadás; üzleti információk; üzletvezetési kon-
zultációk; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irá-
nyításában; statisztikai információ nyújtás; szakmai konzultáció
üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben, számí-
tógépes nyilvántartások kezelése, on-line hirdetõi tevékenység
számítógépes hálózaton; fénymásolás; iratmásolás; fénymásoló
gépek kölcsönzése; irodagépek és készülékek kölcsönzése; keres-
kedelmi információs ügynökségek; munkaerõ-toborzás; építke-
zések és javítások, ideértve különösen vízkezelési, elsõsorban
szennyvíztisztítási.

36 Ingatlanlízing, ingatlankezelés, ingatlanok értékbecslése,
bérházak kezelése; irodák bérlete, pénzügyi elemzések, pénzügyi
értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan), pénzügyi infor-
mációk nyújtása, pénzügyi tanácsadás, vagyonkezelés.

41 Akadémiák (oktatás), gyakorlati képzés; gyakorlati alkotó-
mûhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése és
vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; levelezõ
tanfolyamok; szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások; kon-
ferenciák és kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturá-
lis vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tár-
gyú információk; oktatási vizsgáztatás; oktatói vizsgáztató tevé-
kenység; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; versenyek szerve-
zése (oktatás vagy szórakoztatás); élõ elõadások bemutatása; di-
gitális képfelvételezés; elektronikus desktop kiadói tevékenység;
on-line elérhetõ elektronikus publikációk; elektronikus könyvek
és folyóiratok on-line kiadása; könyvkiadás; nem reklámcélú
szövegek kiadása; rádió- és televízió-programok készítése; film-
gyártás; videofilmgyártás; filmezés videoszalagra; videoszalagok
kölcsönzése; hangfelvételek kölcsönzése.

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; hosting szolgáltatások web oldalakhoz;
web oldalak alkotása és fenntartása mások számára; internetes és
webes szolgáltatások; számítógép programok adatainak és ada-
toknak az átalakítása; számítógépprogramok kidolgozása és kor-
szerûsítése; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes
rendszerelemzés; számítógép programozás; számítógépprogra-
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mok kölcsönzése; számítógépek kölcsönzése; környezetvédelmi
tanácsadás; kutatás és fejlesztés mások számára; szakvélemények
adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban) mások számára; építési
tevékenység, építészeti konzultációk; minõségellenõrzés; mûsza-
ki kutatások, mûszaki szakértõi tevékenység; várostervezés.

(210) M 09 02753 (220) 2009.09.25.
(731) Zatik József, Budapest (HU)
(740) dr. Zatik Zsuzsanna, Dr. Zatik Zsuzsanna Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás; állatpanzi-
ók; átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások; étkezdék; étter-
mek; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szál-
lodákban; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; nyug-
díjas otthonok; óvodák; önkiszolgáló éttermek; panziók; rendez-
vényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely le-
foglalása (idõleges); szállásügynökségek (szállodák, panziók);
szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítõk, üvegáruk
kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása; turistaházak; üdülõtábo-
rok szolgáltatásai (szállásadás); vendéglátóipar.

(210) M 09 02826 (220) 2009.10.01.
(731) Kanizsa Trend Kft., Nagykanizsa (HU)
(740) dr. Gál Zsuzsanna, Csiby és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok termékek, bútorhuzatok bõrbõl, kiké-
szített bõrök, mûbõr.

20 Bútorok, asztalok, ágyak, bútorajtók, bútorpolcok, bútor-
szerelvények, díványok, kerevetek, fémbútorok, fiókok, fogasok,
folyóirattartók, fotelek, karosszékek, íróasztalok, irodabútorok,
kanapék, kerevetek, pamlagok, könyvespolcok, matracok, mun-
kapadok munkaasztalok, paravánok, pohárszékek, ebédlõszekré-
nyek, pultok, tárolópolcok, zsámolyok, zsúrkocsik.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, árubemutatás, árumin-
ták terjesztése, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szerve-
zése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, piacku-
tatás, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, televíziós reklámo-
zás.

(210) M 09 02849 (220) 2009.10.05.
(731) ATV Elsõ Magyar Magántelevíziós 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 áruelosztóberendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

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

38 Távközlés.

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

(210) M 09 02850 (220) 2009.10.05.
(731) Kokas Sándor, Gödöllõ (HU)

(546)

(511) 16 Papír-írószer, irodaszer.

17 Gumiból készült ajándéktárgyak, mûanyagból készült aján-
déktárgyak.

28 Játékok, játékszerek.

(210) M 09 02855 (220) 2009.10.05.
(731) Chen Huai Feng, Budapest (HU)
(740) dr. Capdebo Gergely egyéni ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; utazótáskák és bõ-
röndök; esernyõk, napernyõk.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 02869 (220) 2009.10.06.
(731) Andrássy Gazdasági Majorságok Vagyonkezelõ Zrt.,

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

Budapest

(541) RIBEKA
(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 02870 (220) 2009.10.06.
(731) Andrássy Gazdasági Majorságok Vagyonkezelõ Zrt.,

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

Budapest

(541) ANDRÁSSY PÁLINKA
(511) 33 Pálinka.

(210) M 09 02871 (220) 2009.10.06.
(731) Cheng Renai, Budapest (HU)
(740) dr. Varga Marietta ügyvéd, Budapest

(541) D & C
(511) 3 Illatszerek, kozmetikai cikkek.

9 Napszemüvegek.

14 Ékszerek.

M86

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 2. szám I. kötet, 2010.02.15.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.



(210) M 09 02874 (220) 2009.10.06.
(731) Zaklady Piwowarskie „Glubczyce” S.A., Glubczyce (PL)

(554)

(511) 32 Sör.

(210) M 09 02875 (220) 2009.10.06.
(731) Zaklady Piwowarskie „Glubczyce” S.A., Glubczyce (PL)

(554)

(511) 32 Sör.

(210) M 09 02884 (220) 2009.10.06.
(731) Rajna András, Budapest (HU)
(740) dr. Lázár Zoltán, Lázár Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Divatblogok Éjszakája
(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.

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

(210) M 09 02955 (220) 2009.10.12.
(731) Hegyközi Manufaktúra Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Alkoholban tartósított gyümölcsök, angolszalonna, dió fel-
dolgozott, disznóhús, dzsemek, fagyasztott gyümölcsök, gomba
tartósított, gyümölcskocsonya zselé, gyümölcskonzervek, gyü-
mölcsök fõtt, gyümölcsök tartósított, gyümölcspép, hal nem élõ,
hús, hús tartósított, kolbász, lekvár, mandula darált, mazsola, máj-
pástétom, olajok étkezési, sajtok, sonka, szalonna, szarvasgomba
tartósított, tejtermékek, vadhús, zsírok étkezési, zsírtartalmú ter-
mékek kenyérre.

30 Bonbonok (cukorkák), csokoládé, fûszerek, fûszerek ízesí-
tõk, fûszerkeverékek, méz, ételízesítõ (fûszer).

32 Ásványvizek, ásványvizek (italok), gyümölcslevek, gyü-
mölcsnektárok-alkoholmentes, szénsavas italok, szörpök italok-
hoz, szörpök limonádékhoz.

33 Alkoholos italok a sörök kivételével, borok, emésztést elõ-
segítõ italok (tömény italok és likõrök), gyümölcstartalmú alko-
holos italok, likõrök, pálinkák, brandyk, szeszes italok.

(210) M 09 02959 (220) 2009.10.12.
(731) Kia Motors Corporation, Szöul (KR)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Személygépkocsik, tehergépjármûvek, autóbuszok, mini-
és mikrobuszok, négykerékmeghajtású gépjármûvek, ponyvás és
zárt rakterû tehergépjármûvek, zárt rakterû kisméretû teherszállí-
tó gépjármûvek (furgonok).

(210) M 09 02961 (220) 2009.10.13.
(731) 2Republic BTL Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lokodi Csaba ügyvéd, Budapest

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

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

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 02966 (220) 2009.10.13.
(731) BIOFAKTURA Feldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

Tiszanagyfalu-Virányos (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák és Társa

Ügyvédi és Szabadalmi 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.

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 02968 (220) 2009.10.13.
(731) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)
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(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

41 Nevelés és szórakoztatás, sport- és kulturális rendezvények,
különösen zenei rendezvények, fesztiválok; televízió és rádió
mûsorok.

(210) M 09 02999 (220) 2009.10.15.
(731) Folax Hitel Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Krzyzewsky Miklós, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

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

letek.

(210) M 09 03012 (220) 2009.10.15.
(731) Pingálók Kreatív Mûhely Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

40 Anyagmegmunkálás.

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

(210) M 09 03013 (220) 2009.10.15.
(731) Pingálók Kreatív Mûhely Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Debrecen

(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.

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

40 Anyagmegmunkálás.

(210) M 09 03014 (220) 2009.10.15.
(731) Budavári Labirintus Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rónai László, Dr. Rónai László Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; fényképészet, filmgyártás, fogadások tervezése
(szórakoztatás), klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás),

kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, múzeumi
szolgáltatások (bemutatók, kiállítások), szórakoztatás, videofil-
mezés, videofilmgyártás.

(210) M 09 03020 (220) 2009.10.16.
(731) Axel Springer-Budapest Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) „Kiskegyed Nõiesen sokoldalú”
(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.

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

(210) M 09 03027 (220) 2009.10.19.
(731) Rendezvényparádé Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Gellért Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Szakmai képzés, oktatási szolgáltatások, ezzel kapcsolato-
san kongresszusok, konferenciák, szemináriumok szervezése.

(210) M 09 03051 (220) 1999.09.06.
(731) Union Bancaire Privée, UBP, Genéve 1 (CH)
(740) S.B.G & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Banki tevékenység, pénzügyek és monetáris ügyek.

(210) M 09 03055 (220) 2009.10.21.
(731) Lin Guangming, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Cipõk.
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(210) M 09 03056 (220) 2009.10.21.
(731) Cao Zhen Xiang, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Cipõk, ruházati cikkek, kalapáruk.

(210) M 09 03058 (220) 2009.10.22.
(731) Fodor György, Balatonlelle (HU)
(740) dr. Szabó Attila Szilveszter ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 44 Egészségügyi szolgáltatások; masszázs; hátgerincmasszázs-
zsal gyógyítás.

(210) M 09 03069 (220) 2009.10.26.
(731) ELECTRO-COORD Magyarország Háztartási Gép-

és Elektronikai Hulladék Hasznosítást Koordináló Nonprofit
Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Völgyesi András, Dr. Völgyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktató berendezések és felszerelé-
sek; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; au-
tomata áruelosztó berendezések és szerkezetek, érmebedobással
mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológé-
pek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó ké-
szülékek.

11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

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

(210) M 09 03070 (220) 2009.10.26.
(731) Starcross Kft., Budapest (HU)
(740) Zentai László, Z & Z Orient Kft., Budapest

(541) Lancastlife
(511) 16 Irodaszer, papír, karton és ezen anyagokból készült termé-

kek.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalap és sapka.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

(210) M 09 03071 (220) 2009.10.26.
(731) Starcross Kft., Budapest (HU)
(740) Zentai László, Z & Z Orient Kft., Budapest

(546)

(511) 16 Irodaszer, papír, karton és ezen anyagokból készült termé-
kek.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalap és sapka.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

(210) M 09 03072 (220) 2009.10.26.
(731) Starcross Kft., Budapest (HU)
(740) Zentai László, Z & Z Orient Kft., Budapest

(546)

(511) 16 Irodaszer, papír, karton és ezen anyagokból készült termé-
kek.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalap és sapka.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

(210) M 09 03075 (220) 2009.10.22.
(731) Simon Klio, Budakeszi (HU)

(541) Lager König
(511) 32 Sörök.

(210) M 09 03077 (220) 2009.10.22.
(731) Simon Klio, Budakeszi (HU)

(541) König Lager
(511) 32 Sörök.

(210) M 09 03081 (220) 2009.10.26.
(731) Tettye Forrásház Zrt., Pécs (HU)
(740) dr. Szabó Iván, Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
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39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
40 Anyagmegmunkálás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(210) M 09 03082 (220) 2009.10.26.
(731) IMS Höllinger GmbH, Pressbaum (AT)
(300) 008524431 2009.09.03. EU
(740) dr. Katona Géza, Katona és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DELIO
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmen-

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 09 03085 (220) 2009.10.26.
(731) BikeFun Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Eszik Imre, Eszik Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) 720°
(511) 12 Kerékpár.

(210) M 09 03087 (220) 2009.10.26.
(731) Johanna Kft., Lajosmizse (HU)

(541) BOTANIQ
(511) 29 Szárított és párolt gyümölcsök és zöldségfélék, zselék, jam-

mok, lekvárok, pácok.
30 Csokoládé, kakaó, csokoládé és kakaó termékek; édességek,
sütemények, jégkrémek, cukor, cukrászkészítmények, méz, szó-
szok, fûszerek.
33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 09 03164 (220) 2009.10.30.
(731) MONSTER WORLDWIDE, INC., New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 On-line információ készítése az egyes állásokhoz szükséges
munkavállalókról, alkalmazási lehetõségekrõl, állásokról és a
szükséges alkalmazottakról; on-line információ biztosítása és ta-
nácsadás a szakmai önéletrajz elkészítéséhez, valamint az önélet-
rajz kiírásával és az egyes állásra jelentkezõk önéletrajzának
elbírálásával kapcsolatos szolgáltatások.

(210) M 09 03168 (220) 2009.11.02.
(731) Víghné dr. Vadász Ágnes, Budapest (HU)
(740) dr. Balázs Gábor, Budapest

(541) AKNESOL
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmé-

nyek gyógyászati használatra; fertõtlenítõszerek.

(210) M 09 03207 (220) 2009.11.04.
(731) UNILEVER N.V., AL ROTTERDAM (NL)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FULL CONTROLL
(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok; kölnivi-

zek, toalettvizek, illatszert tartalmazó testápoló spray; olajok, kré-
mek, és oldatok testápoláshoz; borotvahabok, borotválkozó gé-

lek, borotválkozás elõtti és utáni oldatok; hintõpor; fürdõhöz és
zuhanyzáshoz használható készítmények; hajoldatok; fogkré-
mek; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó szájvizek; dezodorok,
izzadásgátló szerek személyi használatra; gyógyhatású anyagot
nem tartalmazó toalett készítmények.

(210) M 09 03265 (220) 2009.11.10.
(731) Pro Nutrition Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Inárcs (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás
anyagok gyógyászati használatra; ásványi élelmiszer-kiegészí-
tõk; aminosavak humángyógyászati használatra; vitaminkészít-
mények.

29 Fehérje emberi fogyasztásra.

32 Készítmények italok elõállítására.

(210) M 09 03272 (220) 2009.11.10.
(731) Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Whisky.

(210) M 09 03273 (220) 2009.11.10.
(731) Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Vodka.
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(210) M 09 03274 (220) 2009.11.10.
(731) GastroNet a.s., Bratislava (SK)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, 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; értesítések (papíráruk); jegyek; kártyák; ragasztósza-
lagok papíripari vagy háztartási használatra; öntapadó címkék
(papíripari); öntapadó szalagok papíripari vagy háztartási haszná-
latra; címerpajzsok (pecsétek papírból); zacskók csomagolásra
(papírból vagy mûanyagból); matricák, lehúzóképek; mûanyag
buboréklemezek (csomagoláshoz vagy kiszereléshez); dobozok
kartonból vagy papírból; csomagolópapír; palackcsomagoló
anyagok (kartonból vagy papírból); mûanyag fóliák csomagolás-
ra; szalvéták papírból; tányéralátétek papírból; asztalterítõk pa-
pírból; papírtörülközõk; palackalátétek (papírból); söröskorsó
alátétek; elõkék (csecsemõknek) papírból; poszterek; plakátok,
falragaszok papírból vagy kartonból; hirdetõtáblák papírból vagy
kartonból; zászlók (papírból).

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; papírruházat.

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 ter-
mészetes vagy mesterséges; jég, ehetõ; jégkrémek; zsemlék; cu-
korkaáruk; kovász; bors; szószok (ízesítõszerek, fûszeres mártá-
sok); ízesítõszerek; ízesítõk (a pizza elõállításához); pizza tészta;
(megszórt vagy meghintett töltött) pizzák; paradicsomszósz; kek-
szek; malátás kekszek; gyümölcsös sütemények/torták; süte-
ménytészta (pép, formázható); tésztafélék; zsemlemorzsa; saláta-
öntetek; liszttartalmú ételek; kávé alapú italok; csokoládéalapú
italok; pótkávé; snack ételek (gabona alapú); nádcukor szirup.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás üzletvezetéshez; má-
sok árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi admi-
nisztrációja; üzletszervezési tanácsadás; szakmai konzultációk
üzleti ügyekben; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti infor-
mációk; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;
kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; információ és
tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; reklámanya-
gok terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyom-
tatványok, áruminták] terjesztése; franchising szolgáltatások.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; levélben megrendelt áruk szállítása; áruszállítás.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás; éttermek;
önkiszolgáló éttermek; bár szolgáltatások; gyorséttermek; kávé-
házak; szállodai szolgáltatások; szállásügynökségek [szállodák,
panziók]; panziók; vendéglátóipar; online ételrendelések vissza-
igazolása és teljesítése; házhozszállítás megrendelés alapján.

(210) M 09 03275 (220) 2009.11.10.
(731) GastroNet a.s., Bratislava (SK)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, 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; értesítések (papíráruk); jegyek; kártyák; ragasztósza-
lagok papíripari vagy háztartási használatra; öntapadó címkék
(papíripari); öntapadó szalagok papíripari vagy háztartási haszná-
latra; címerpajzsok (pecsétek papírból); zacskók csomagolásra
(papírból vagy mûanyagból); matricák, lehúzóképek; mûanyag
buboréklemezek (csomagoláshoz vagy kiszereléshez); dobozok
kartonból vagy papírból; csomagolópapír; palackcsomagoló
anyagok (kartonból vagy papírból); mûanyag fóliák csomagolás-
ra; szalvéták papírból; tányéralátétek papírból; asztalterítõk pa-
pírból; papírtörülközõk; palackalátétek (papírból); söröskorsó
alátétek; elõkék (csecsemõknek) papírból; poszterek; plakátok,
falragaszok papírból vagy kartonból; hirdetõtáblák papírból vagy
kartonból; zászlók (papírból).

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; papírruházat.

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 ter-
mészetes vagy mesterséges; jég, ehetõ; jégkrémek; zsemlék; cu-
korkaáruk; kovász; bors; szószok (ízesítõszerek, fûszeres mártá-
sok); ízesítõszerek; ízesítõk (a pizza elõállításához); pizza tészta;
(megszórt vagy meghintett töltött) pizzák; paradicsomszósz; kek-
szek; malátás kekszek; gyümölcsös sütemények/torták; süte-
ménytészta (pép, formázható); tésztafélék; zsemlemorzsa; saláta-
öntetek; liszttartalmú ételek; kávé alapú italok; csokoládéalapú
italok; pótkávé; snack ételek (gabona alapú); nádcukor szirup.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás üzletvezetéshez; má-
sok árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi admi-
nisztrációja; üzletszervezési tanácsadás; szakmai konzultációk
üzleti ügyekben; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti infor-
mációk; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;
kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; információ és
tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; reklámanya-
gok terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyom-
tatványok, áruminták] terjesztése; franchising szolgáltatások.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; levélben megrendelt áruk szállítása; áruszállítás.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás; éttermek;
önkiszolgáló éttermek; bár szolgáltatások; gyorséttermek; kávé-
házak; szállodai szolgáltatások; szállásügynökségek [szállodák,
panziók]; panziók; vendéglátóipar; online ételrendelések vissza-
igazolása és teljesítése; házhozszállítás megrendelés alapján.

(210) M 09 03277 (220) 2009.11.10.
(731) Pelcom Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Gócza és Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Gyõr

(546)
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(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

(210) M 09 03278 (220) 2009.11.10.
(731) dr. Schmideg László György, Budapest (HU)
(740) dr. Boglutz István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások.

(210) M 09 03279 (220) 2009.11.10.
(731) Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona,

Tordas (HU)

(546)

(511) 35 Szociális foglalkoztatás- reklámozás, kereskedelmi ügyle-
tek.

(210) M 09 03282 (220) 2009.11.11.
(731) KT-ELEKTRONIK Távközléstechnikai Berendezéseket Gyártó

és Forgalmazó Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Járai Gábor, Dr. Járai Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) teletronik
(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.

11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(210) M 09 03290 (220) 2009.11.11.
(731) Ranbaxy Laboratories Limited, Gurgaon (Haryana) (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

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

állatgyógyászati használatra.

(210) M 09 03351 (220) 2009.11.18.
(731) Közép Európai Egyetem, Budapest (HU)
(740) dr. Kende Tamás, Kende Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CEU-CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY
(511) 16 Oktatási anyagok, katalógusok, brossúrák, közlemények,

oktatási instrukciók egyetemi szinten.

25 Ruházati cikkek, T-sortok, sapkák, kalapok.

41 Nevelés, szórakozatás, oktatási és szórakoztatási szolgálta-
tás, tanfolyamok egyetemi szinten, oktatási kutatás, atlétikai ren-
dezvények és tornaversenyek, kulturális vagy nevelési célú kiállí-
tások szervezése, konferencia, elõadás, elõadás és fesztivál-ren-
dezés, újságok és folyóiratok kiadása.

(210) M 09 03355 (220) 2009.11.18.
(731) Nikecell Hõszigetelõanyag-gyártó és Forgalmazó Kft.,

Fûzfõgyártelep (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi Menedzser,

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) NIKECELL-dryvit
(511) 1 Építõipari rendeltetésû ragsztóanyagok; mûanyag diszper-

ziók; nedvesség elleni szigetelõanyagok.

2 Festékek, valamint festõanyagok; színezõanyagok; porfes-
tékek; pigmentek; higítóanyagok festékekhez.

17 Szigetelõanyagok, valamint habosított polisztirolból ké-
szült termékek; üveggyapot szigetelési célokra; nedvesség elleni
szigetelõanyagok épületekhez; szigetelõlemezek; továbbá lapok,
lemezek és tömbök, továbbá hõszigetelõ anyagok.

19 Építõanyagok nem fémbõl; építõpanelek nem fémbõl; to-
vábbá bevonatok; habarcsok építési célokra.

35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása, reklámozás és marke-
ting, kereskedelmi hálózatok, valamint franchise rendszerek mû-
ködtetése.

37 Építkezések, javítások és szakipari kivitelezések, különös-
képpen hang- és hõszigetelések vonatkozásában.

(210) M 09 03360 (220) 2009.11.18.
(731) KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL

HOLDINGS, INC., Louisville, Kentucky (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) iTWIST
(511) 29 Hús, hal, baromfi, húskivonatok, tartósított, szárított és fõ-

zött zöldségek, sajtok.

30 Pita kenyérbe vagy tortillába becsomagolt hozzávalók, amik
fõként a következõket tartalmazzák - csirke, hús (fõzött vagy pá-
colt), hal, és/vagy mártások (fûszerek).

(210) M 09 03364 (220) 2009.11.19.
(731) S.P.I.N. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Debreceni Róbert ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

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
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és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 03368 (220) 2009.11.19.
(731) C & C Franchise Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Burger László, Burger Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
43 Vendéglátás(élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 03449 (220) 2009.11.24.
(731) ETOL Aromaház Kft, Mezõfalva (HU)

(546)

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

(210) M 09 03473 (220) 2009.11.27.
(731) Grõb János, Harta (HU)

(546)

(511) 32 Ásványvizek (italok), vizek, italok, szódavizek

(210) M 09 03561 (220) 2009.12.07.
(731) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)
(740) dr. László Áron Márk, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) Difoil-S
(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-

anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.

(210) M 09 03568 (220) 2009.12.08.
(731) EsoTV Magyarország Kft., Újlengyel (HU)
(740) dr. Hazai Kinga, Dr. Kéri - dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 03569 (220) 2009.12.08.
(731) EsoTV Magyarország Kft., Újlengyel (HU)
(740) dr. Hazai Kinga, Dr. Kéri - dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 03570 (220) 2009.12.08.
(731) EsoTV Magyarország Kft., Újlengyel (HU)
(740) dr. Hazai Kinga, Dr. Kéri - dr. Hazai Ügyvédi Iroda, 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.

A rovat 79 db közlést tartalmaz.
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