
(210) M 08 00119 (220) 2008.01.17.
(731) Webvilág Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ribarits Tamás, Gyõri és Ribarits Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) WEBVILÁG
(511) 42 Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

(210) M 08 03406 (220) 2008.11.03.
(731) Brand How Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Botár Annamária, Dr. Botár Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

(210) M 08 03408 (220) 2008.11.03.
(731) Brand How Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Botár Annamária, Dr. Botár Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

(210) M 09 02144 (220) 2009.08.18.
(731) Bogdán Tamás, Budaörs (HU)

(541) MobSec
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, mozgóképi, optikai, súlymérõ,

egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktató-
berendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, to-
vábbítására szolgáló készülékek; automata szerkezetek; adatfel-
dolgozó berendezések és számítógépek.

42 Mûszaki szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoft-
ver tervezés és fejlesztés.

45 Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak vé-
delmére; mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott
személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; nyomozási és
felügyeleti szolgáltatások.

(210) M 09 02717 (220) 2009.09.23.
(731) Ubitz Gyula, Törökbálint (HU);

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

Budapest

(554)

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 09 02756 (220) 2009.09.28.
(731) ADVENIO Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Ajtony Csaba, Nagy Ajtony Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CLASS RÁDIÓ
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
oldalak készítése; on-line hirdetõi tevékenység számítógépes há-
lózaton; rádiós reklámozás; reklámidõ bérlete távközlési médi-
umban; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereske-
delmi célokból; reklámozás; reklámszövegek publikálása; rek-
lámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdetõ ügynök-
ségek.

38 Távközlés; hírügynökségek; rádióadás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; hangstúdiók szolgáltatásai; rádió- és televízió-
programok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatá-
sok; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-mûsorok szer-
vezése [impresszáriók szolgáltatásai]; zene összeállítása.

(210) M 09 02878 (220) 2009.10.06.
(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 áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
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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; acélgyapot; 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 ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(210) M 09 02879 (220) 2009.10.06.
(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 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.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarító eszközök; acélgyapot; 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 02880 (220) 2009.10.06.
(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 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.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarító eszközök; acélgyapot; 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 02885 (220) 2009.10.06.
(731) Beniker Kft., Patak (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
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(546)

(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 02888 (220) 2009.10.06.
(731) BERLIN-CHEMIE AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) TRETAX
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati

használatra.

(210) M 09 02990 (220) 2009.10.15.
(731) Haas György, Budapest (HU)
(740) dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Napkürt
(511) 16 Folyóiratok, hírlevelek, könyvek magazinok, újságok,

nyomtatott publikációk.
35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás.
38 Internetes szolgáltatások, közösségi portál fenntartása.
41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus
könyvek és folyóiratok online kiadása, konferenciaszervezés,
könyvkiadás és terjesztés, újság kiadása és terjesztése, kulturális
vagy nevelési célú kiállítások szervezése, oktatás, oktatási tárgyú
információk, online elérhetõ elektronikus publikációk, szabad-
idõs szolgáltatások nyújtása, szórakoztatás, versenyek szervezé-
se, mûvészeti tevékenységek, ismeretterjesztés.
44 Egészségügyi szolgáltatások, egészségvédelem, egészség-
fejlesztés, pszichológusok szolgáltatásai, életvezetési tanácsadás.
45 Közösségszervezés.

(210) M 09 03083 (220) 2009.10.26.
(731) Balaton.hu Zrt., Veszprém (HU)

(546)

(511) 16 Papíráruk, nyomtatoTt anyagok és kiadványok; prospektu-
sok, újságok; távközléssel kapcsolatos, szórakoztatással és inter-
aktív multimédiával kapcsolatos képeslapok és folyóiratok.
35 Reklámozás; reklám- és hirdetõügynökség; hirdetési szol-
gáltatások; interaktív multimédiás, interneten továbbított és kö-
zölt hirdetések; áruk és szolgáltatások felsorolása; hírközlési digi-
tális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése; online hirde-
tõ tevékenység; piackutatás; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba törté-
nõ szerkesztése.
38 Távközlési szolgáltatások, elektronikus levelezés, elektro-
nikus adatátvitel, híranyag továbbítása interneten keresztül, hír-
ügynökségi szolgáltatás- tartalomszolgáltatás; elektronikus hir-
detõtábla- szolgáltatás.
42 Adattárolás, adatbázis-szolgáltatás, adatkezelés, adatfeldol-
gozás, adatok adatbázisból történõ kikeresése, adatbázis- hozzá-
férés biztosítása elektronikus eszközön, elektronikus hálózaton,
interneten keresztül; hírügynökség, hírek, információ továbbítása

- tartalomszolgáltatás - terjesztése interneten keresztül; adatok
vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus
médiumba; weboldalak fenntartása és alkotása mások számára.

(210) M 09 03088 (220) 2009.10.26.
(731) Szép Ferenc, 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 elosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó készülékek.

(210) M 09 03153 (220) 2009.10.30.
(731) Pannon-Safe Biztosítási Alkusz Kft., Pécs (HU)

(546)

(511) 36 Alkuszi/ügynöki tevékenység, biztosítási tanácsadás, bizto-
sítási ügynöki tevékenység.

(210) M 09 03167 (220) 2009.11.02.
(731) Katona Melinda Zsuzsanna, Budapest (HU)
(740) dr. Balázs Gábor, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 03202 (220) 2009.11.03.
(731) 2Republic BTL Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lokodi Csaba, Budapest

(546)

(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.
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(210) M 09 03253 (220) 2009.11.09.
(731) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan állam 48265-3000 (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) ATS
(511) 12 Szárazföldi motoros jármûvek.

(210) M 09 03271 (220) 2009.11.10.
(731) Daria Golubenko, Budapest (HU)

(541) The Internet is our space
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; tanítási
és oktatási anyagok.

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 03280 (220) 2009.11.11.
(731) CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)
(740) Szepesi és Társai 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.

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

(210) M 09 03281 (220) 2009.11.11.
(731) CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)
(740) Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) rtlrandi.hu
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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 03283 (220) 2009.11.11.
(731) Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Petrovai György ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valuta ügyletek; ingatlan
ügyletek.

(210) M 09 03284 (220) 2009.11.11.
(731) Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Petrovai György ügyvéd, Budapest

(541) Itt voltunk, itt vagyunk, itt leszünk. MAGYAR
TAKARÉKOK

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valuta ügyletek; ingatlan
ügyletek.

(210) M 09 03285 (220) 2009.11.11.
(731) Credit Management System Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, adatkutatás számító-
gépes fájlokban mások számára, gazdasági információk számító-
gépes adatbázisokba való rendezése, kutatások ügyletekkel, piaci
tanulmányok, piackutatás, statisztikák.
36 Biztosítási statisztikai szolgáltatások, követelésbehajtási te-
vékenység, pénzügyi elemzések, pénzügyi információk fenntartá-
sa.
42 Számítógép szoftver fejlesztése, számítógépprogramok ki-
dolgozása, számítógép-szoftver fenntartása.

(210) M 09 03286 (220) 2009.11.11.
(731) Credit Management System Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, adatkutatás számító-
gép fájlokban mások számára, gazdasági információk számítógé-
pes adatbázisokba való rendezése, piaci tanulmányok, követelés-
behajtási tevékenység, piackutatás, önköltség-elemzés, sajtófi-
gyelés közremûködés vállalatok irányításában, segítségnyújtás
üzletvezetéshez, statisztikák, szakmai konzultációk üzleti ügyek-
ben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás, Outsourcing szolgáltatások.
36 Alkuszi/ügynöki tevékenység, biztosítási statisztikai szol-
gáltatások, biztosítási tanácsadás, faktorálási szolgáltatások, fel-
számolói szolgáltatások, pénzügyi finanszírozási szolgáltatások,
információk nyújtási biztosítási ügyekben, pénzügyi elemzések
pénzügyi igazgatás, pénzügyi információk nyújtása, finanszírozá-
si tanácsadás, követeléskezelés, követelésmenedzsment tanács-
adás, vállalati kockázatkezelési rendszerek felépítése, mûködte-
tése, cégértékelés, outsourcing szolgáltatások.

(210) M 09 03287 (220) 2009.11.11.
(731) TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt., Budaörs (HU)
(740) dr. Lévai András jogtanácsos, Budaörs

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

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 09 03288 (220) 2009.11.11.
(731) Szántó Emil, Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) NATURLAND
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(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, kivéve bébiételek; tapaszok, kötszer-
anyagok; fogtömõ anyagok; fertõtlenítõszerek;
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, fitness-, wellness szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; orvosi tanácsadás, életviteli tanácsadás, mezõgazdasági, kerté-
szeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 09 03289 (220) 2009.11.11.
(731) Németh Péter, Budapest (HU)

(541) TOURINNOV
(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; adatkutatás számító-

gépfájlokban mások számára; becslés kereskedelmi ügyletekben;
eladási propaganda mások számára; gazdasági elõrejelzések; in-
formációk számítógépes adatbázisokba való rendezése; informá-
cióknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; közvéle-
ménykutatás; piaci tanulmányok; piackutatás; sajtófigyelés; se-
gítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakmai
konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági
ügyekben; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások
kezelése; szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; üzleti felvi-
lágosítás; üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultá-
ció; üzletvezetési tanácsadó szolgáltatások.
41 Digitális képfelvételezés; elektronikus desktop kiadói tevé-
kenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fordítói
szolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kultu-
rális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; szemináriumok
rendezése és vezetése; üdülési tárgyú információ.
42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; hálózati kiszolgálók [web szerverek]
bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; kutatás és fejlesz-
tés mások részére; számítógép programok adatainak és adatoknak
az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép
programok sokszorosítása; számítógép szofvter tanácsadás; szá-
mítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása; szá-
mítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés;
számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprog-
ramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számí-
tógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számí-
tógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és fenntartása
mások számára.

(210) M 09 03352 (220) 2009.11.18.
(731) Twentieth Century Fox Film Corporation, Los Angeles,

California 90035 (US)
(740) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(541) FOX CRIME

(511) 9 Globális számítógép-hálózat és vezeték nélküli eszközök
útján letölthetõ csengõhangok, grafikák, háttérképek és zene;
mozgókép filmet és televíziós szórakoztatást tartalmazó letölthe-
tõ mozgóképek, televíziós programok és audiovizuális tartalom;
mozgókép filmet és televíziós szórakoztatást tartalmazó letölthe-
tõ audio és videó felvételek; számítógépes keresõmotor szoftver;
számítógépes képernyõvédõ szoftver; mozgókép filmet és televí-
ziós szórakoztatást tartalmazó mûsoros videoszalagok, DVD-k és
CD-k.

16 Magazinok, poszterek; levelezõlapok; cserélhetõ betétlapos
irattartók; noteszek; iratgyûjtõk; jegyzettömbök; üres naplófüze-
tek; emlékeztetõ jegyzettömbök; címjegyzékek; elõjegyzési nap-
tárak; könyvborítók; öntapadó címkék; matricák; matrica albu-
mok; asztali naptárak; fali naptárak; könyvjelzõk; gyûjtögetõs
kártyák; fényképalbumok; beragasztott és nem beragasztott fény-
képek; üdvözlõ kártyák; könyvek; képregények; humoros köny-
vek; tollak és ceruzák.

38 Televíziós közvetítési és mûsorszórási szolgáltatások.

41 Televíziós programok, mozgókép filmek és audiovizuális
szórakoztatás gyártása és forgalmazása; televíziós program jelle-
gû szórakoztató szolgáltatások; on-line információ nyújtása inter-
neten keresztül a szórakoztatás területén; televíziós, mozgókép
filmes és videós szórakoztatás nyújtása vezeték nélküli kommuni-
kációs eszközök útján; szórakoztatási szolgáltatások, nevezetesen
on-line számatógépes játékok nyújtása; on-line újságok, neveze-
tesen személyes információkat és véleményeket tartalmazó blo-
gok; szórakoztató és kulturális események szervezése; mérkõzés,
verseny és játék jellegû szórakoztatás; mobil kommunikációs
eszközök útján továbbított szórakoztató jellegû programok; elekt-
ronikus könyvek és újságok on-line publikációja.

(210) M 09 03366 (220) 2009.11.19.
(731) 4 Sweet Angels Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Dobrossy István, Dobrossy és Alexa Ügyvédi Iroda,

Debrecen

(546)

(511) 35 Reklámozás; televíziós reklámozás, kereskedelmi ügyletek;
kereskedelmi adminisztráció.

38 Távközlés, televíziós mûsor és csatorna sugárzása, mûsor-
készítés, televíziós programok összeállítása, televíziós mûsorszó-
rás.

41 Televíziós szórakoztatás, televízió-programok készítése,
show-mûsorok szervezése, szórakoztatás, oktatás.

(210) M 09 03367 (220) 2009.11.19.
(731) H & H „ÖNÉRT” Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Moravszki Mónika, Dr. Moravszki Mónika Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

43 Vendéglátás (élelmezés).
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(210) M 09 03405 (220) 2009.11.23.
(731) Al-Ma Gyógyszertár Mûködtetõ Kft., Budapest (HU)

(541) Mert kell az Egészség!
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

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

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

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

(210) M 09 03469 (220) 2009.11.27.
(731) Ábrahám Edit, Budapest (HU)
(740) dr. Olajos Szilvia ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 3 Illóolajok, illóolaj keverékek, éteres, illó eszenciák és ola-
jok, illatosítószerek, parfümök, illatszerek, illatosított szappanok,
kozmetikai és toalet piperekészítmények, hajápolási készítmé-
nyek.

(210) M 09 03471 (220) 2009.11.27.
(731) Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervezõ Nonprofit

Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Kocsondi Emese, Kocsondi Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 03472 (220) 2009.11.27.
(731) Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervezõ Nonprofit

Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Kocsondi Emese, Kocsondi Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 03474 (220) 2009.11.27.
(731) Corwell Kft., Dunakeszi (HU)

(541) VICTORIA BALANCE EVOLUTION
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagból 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); papíráruk, irodai papír, kom-
munikációs papír, fénymásoló papír.

(210) M 09 03487 (220) 2009.11.30.
(731) D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt., Budapest (HU)

(541) JOGTÁRS
(511) 36 Pénz- és valutaügyletek kapcsán nyújtott szolgáltatásokat,

valamint bármely biztosítási szerzõdéssel kapcsolatos szolgálta-
tások.

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

(210) M 09 03491 (220) 2009.09.30.
(731) Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt., Budapest (HU)

(541) GEO TARIFA
(511) 35 Reklámozás; marketing.

39 Elektromos áramelosztás, villamosenergia szállítása.

(210) M 09 03567 (220) 2009.12.08.
(731) Népszava Lapkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) Seres László, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok, könyvek, képes tájé-
koztatók, fényképek, papíripari cikkek, tanítási és oktatási eszkö-
zök.

35 Reklámozási ügyletek.

41 Lap-, folyóirat- és könyvterjesztés, rádió és televízió sugár-
zásra alkalmas mûsorkészítés, auditív és vizuális mûsorok szer-
kesztése.

(210) M 09 03683 (220) 2009.12.17.
(731) Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga ügyvéd, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ACIDA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények humán használatra.

(210) M 09 03688 (220) 2009.12.17.
(731) Irány Colorado Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) EMRI-PATENT KFT, Debrecen

(541) IGRICE Kemping és Csárda
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; bálok szervezése, fogadások tervezése (szórakoz-
tatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, szabadidõs szol-
gáltatások nyújtása, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú infor-
mációk, üdülési tárgyú információ.
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43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás; bár szolgál-
tatások, étkezdék, éttermek, gyorséttermek, helyfoglalás panzi-
ókban, helyfoglalás szállodákban, kantinok, büfék, étkezdék, ká-
váházak, motelek, önkiszolgáló éttermek, panziók, rendezvény-
hez termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése, szálláshely lefogla-
lása (idõleges-), szállodai szolgáltatások, táborhelyek hsznosítá-
sa, turistaházak, üdülõtáborok szolgáltatásai (szállásadás), ven-
déglátóipar, kempingszolgáltatás, éttermi vendéglátás.

(210) M 09 03690 (220) 2009.12.18.
(731) Viacom International Inc, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) AZÚRKÉK NYOMOK
(511) 18 Esernyõk, sportszatyrok, hátitáskák, övtáskák, válltáskák,

kézitáskák, pénztárcák és levéltárcák, sporttáskák, ruhatartó zsá-
kok utazáshoz, hátizsákok, aprópénz tartó pénztárcák, henger
alakú táskák, strandtáskák.

25 Fürdõruhák, fürdõköpenyek, strandruhák, övek, sortok,
dzsekik, kabátok, zoknik, lábbelik, selyemkendõk, szvetterek,
halloween jelmezek, karneváli jelmezek, egyéb jelmezek, színhá-
zi jelmezek, ruhák, kesztyûk, edzõ sortok, fülvédõk, sálak, pizsa-
mák nadrágok, ingek, melegítõ felsõk, síruhák, hosszúnadrágok,
napellenzõk, nadrágtartók, garbók, alsóruházat, mellények, mele-
gítõruhák, fejfedõk.

28 Játékok és játékszerek, nevezetesen, kártyajátékok, dobójá-
tékok; babák; felfújható játékok; plüssjátékok; akciófigurák és
ehhez tartozékok; CD-ROM-okat hasznosító egyedülálló video-
játék gépek, egyedülálló videó játék gépek, egyedülálló hangki-
menet gépek táblajátékok; sportcikkek, nevezetesen, golfütõk,
baseball labdák, futball labdák, vízilabdák, játéklabdák; baseball-
ütõk; karácsonyfadíszek.

41 Szórakoztató szolgáltatás vidámparki utazással és látvá-
nyosságokkal; szórakoztató-, sport- és kulturális szolgáltatások,
úgy mint rádió- és televízió mûsorok készítése; filmgyártás és élõ-
mûsoros szolgáltatás; animációs filmek, televíziós programok ké-
szítése; mozi- és TV stúdiók szolgáltatásai, mozifilm szórakozta-
tás, televíziós szórakoztatás, úgy mint élõ szórakoztató mûsorok
és bemutatók, könyvkiadás, magazinok és idõszakos kiadások;
információszolgáltatás különbözõ felhasználóknak a világhálón
az Interneten vagy egyéb on-line adatbázison keresztül; táncmû-
sorok, zenei mûsorok és videós díjátadó mûsorok; vígjátékok, já-
tékmûsorok és sportesemények egyenes adásban vagy felvételrõl
történõ közvetítése; élõ koncertek; televíziós hírmûsorok; tehet-
ségkutató vetélkedõk valamint zenei és televíziós díjátadó esemé-
nyek szervezése; divattal és stílussal kapcsolatos szórakoztató
bemutatók szervezése és lebonyolítása; szórakoztatással kapcso-
latos információszolgáltatás a világhálón keresztül.

(210) M 10 00072 (220) 2010.01.14.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) CURIOPHTAL
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 10 00073 (220) 2010.01.14.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) RICHTEAR
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 10 00074 (220) 2010.01.14.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) OPHYLOSA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 10 00127 (220) 2010.01.19.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) Jovital C Duo-Active
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 10 00128 (220) 2010.01.19.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 10 00129 (220) 2010.01.19.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 10 00130 (220) 2010.01.19.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 10 00131 (220) 2010.01.19.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 10 00132 (220) 2010.01.19.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 10 00133 (220) 2010.01.19.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

A rovat 52 db közlést tartalmaz.
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(111) 199.543 (151) 2010.03.01.
(210) M 09 03634 (220) 2009.12.14.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ

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

(541) FEM3
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
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.

(111) 199.544 (151) 2010.03.01.
(210) M 09 03635 (220) 2009.12.14.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

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

(111) 199.545 (151) 2010.03.01.
(210) M 09 03651 (220) 2009.12.15.
(732) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 199.546 (151) 2010.03.01.
(210) M 10 00112 (220) 2010.01.18.
(732) Finka Jevtic (Ms.), Neufahrn (DE)

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

(541) Ackermann
(511) 23 Fonalak, sodort fonalak, fonott és nem-fonott cérnák min-

den fenti termék természetes és szintetikus anyagból készül és
textilipari felhasználásra szolgál; egyárú fonalak.

(111) 199.547 (151) 2010.03.01.
(210) M 10 00114 (220) 2010.01.18.
(732) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) COLORBOX
(511) 1 Ipari vegyi termékek.

2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták.
4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok.
19 Nem fém építõanyagok.

(111) 199.553 (151) 2010.03.01.
(210) M 10 00076 (220) 2010.01.14.
(732) Hinora Marketing és Kommunikációs Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Reményi Bence, Dr. Reményi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(111) 199.554 (151) 2010.03.01.
(210) M 10 00115 (220) 2010.01.18.
(732) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) KOLORBOX
(511) 1 Ipari vegyi termékek.

2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanygok; maróanyagok; nyers természetes gyanták.
4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok.
19 Nem fém építõanyagok.

A rovat 7 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 199.543–199.547,
199.553, 199.554
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(111) 198.544 (151) 2009.09.30.

(210) M 07 03588 (220) 2007.10.25.
(732) Buda Forest Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Incze Tamás Álmos ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 6 Ajtókilincsek fémbõl, ajtókopogtatók, bútorszerelvények
(fémbõl), csapok, cövekek fémbõl, gombkilincsek, gombfogan-
tyúk fémbõl, harangok, levélszekrények fémbõl, madárkalitka
(szerkezetek) fémbõl, vasáruk.

11 Csapok, csillárok, kutak, mennyezetvilágítások, szökõkutak
(díszkutak), mosdókagylók, lámpák.

19 Burkolatok (építés), nem fémbõl, agyag, fa burkolatokhoz,
faburkolatok, falborítások, nem fémbõl, gerendák, tartóoszlopok,
nem fémbõl, kandallóburkolatok, kõ, kõfaragványok, megmun-
kált fa, mozaikok építési célokra, mûkõ, padlók, nem fémbõl, par-
ketták, párkányok, nem fémbõl, postaládák (kõmûvesmunkák),
terrakotta, terméskõ, terrakotta, tetõburkolatok, tetõhéjazatok,
nem fémbõl, téglák, tufa, zsaluk, spaletták nem fémbõl, építõ-
anyagok, nem fémbõl, építõkövek.

20 Aszatallapok, asztalok, asztalok fémbõl, bútorajtók, búto-
rok, bútorpolcok, edényszárítók (rácsok, állványok), esernyõtar-
tók, fali dísztáblák, nem textilbõl (bútorzat), fémbútorok, fogasok
(bútorok), folyóirattartók, fonott kosarak, fotelek, kar(os)székek,
függönyakasztók, függönyök ablakokba, belsõ, függönyrudak,
házszámok, nem világító (nem fémbõl), íróasztalok (bútorzat),
kampók, fogasok (nem fémbõl), karosszékek, sezlonok, komó-
dok, fiókos szekrények, könyvespolcok, könyvtartók [bútorzat],
kulcstartó táblák, ládák, dobozok, nem fémbõl, levélládák, nem
fémbõl, és/vagy falazatból, mosdóállványok (bútorzat), padok
(bútorok), palackállványok, párnák, fejpárnák, pohárszékek,
ebédlõszekrények, polcok (bútorok), pultok (asztalok), szekré-
nyek, székek (fémbõl), székek (ülések), törülközõadagolók, rög-
zített (nem fémbõl), tükrök, virágtartók, virágállványok (búto-
rok), zsúrkocsik (bútorok), ágyak, üvegszekrények, vitrinek (bú-
torzat).

21 Ajtókilincsek (porcelánból), asztaldíszek, nem nemesfém-
bõl, asztali olajtartók, nem nemesfémbõl, bögrék, serlegek, kely-
hek nem nemesfémbõl, cégtáblák porcelánból vagy üvegbõl, cu-
korkásdobozok, nem nemesfémbõl, cukortartók, nem nemesfém-
bõl, csészealjak nem nemesfémbõl, csészék nem nemesfémbõl,
dobozok üvegbõl, dugóhúzók, ecet-, olajtartók, nem nemesfém-
bõl, edények, egészségügyipapír-tartók, vécépapírtartók, fajansz-
edények, fazekasáruk, fajanszedények, fazekasáruk, fûszertartók,
gömbkilincsek, gömbfogantyúk porcelánból, grillállványok, gril-
lek, rostélyok (sütõeszközök), jegesvödrök, hûtõvödrök, kan-
csók, nem nemesfémbõl, karos gyertyatartók, nem nemesfémbõl,
kaspók (nem papírból), kávéskészletek, nem nemesfémbõl, ke-
nyérkosarak (háztartási), kenyérvágó deszkák, kerámiák háztartá-
si használatra, konyhai edénykészletek, lapos csészék, tálkák, le-
vesestálak, nem nemesfémbõl, likõröskészletek, madárfürdõk,
madárkalitkák, porcelánok, süteményestálcák, szappanadagolók,
szappantartók, szobrocskák porcelánból, terrakottából vagy
üvegbõl, tálak, nem nemesfémbõl, tányérok, nem nemesfémbõl,
teáskészletek, nem nemesfémbõl, vázák, nem nemesfémbõl, vi-

rágállványok (virágok elrendezésére), virágcserepek, vödrök,
üvegmozaikok, nem építési célra, üvegnyitók, palacknyitók,
üvegtáblák.
24 Abroszvédõ alátétek [nem papírból], ajtófüggönyök, arctör-
lõk, arctörülközõk (textilbõl), asztali futók, asztali vászonnemû
(textilanyagból), asztalkendõk textilbõl, asztalterítõk (nem papír-
ból), bútorhuzatok textilbõl, bútorszövetek, kárpitok, damaszt
(szövet), díszpárnahuzatok, szalvéták (textilbõl), szövetek, tá-
nyéralátétek textilbõl, textilanyagok, törülközõk textilanyagból,
ágytakarók, ágyterítõk.
27 Fürdõszobai kilépõk (szõnyegek), szõnyegek, lábtörlõk
(gyékények).

(111) 198.893 (151) 2009.11.10.
(210) M 08 02196 (220) 2008.07.03.
(732) KARAMELL-SNACK Élelmiszergyártó Kft., Kalocsa (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely, Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ZIZI-ROCK
(511) 30 Rizsbõl készült termékek; puffasztott rizs; puffasztott rizs

cukorbevonattal; rizspehely cukordrazsé.

(111) 198.957 (151) 2009.11.17.
(210) M 04 04154 (220) 2004.10.12.
(732) S.C. European Drinks S.A., Oradea (Nagyvárad) (RO)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús; hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõtt gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek); kompótok; tojás; tej- és tejtermék; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények; snackek; édesipari ter-
mékek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylal-
tok; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõporok; só; mustár; ecet;
fûszeres mártások; fûszerek, jég.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(111) 198.971 (151) 2009.11.23.
(210) M 08 02817 (220) 2008.09.05.
(732) Crown Worldwide Holdings limited, Hong Kong (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 39 Teheráruk ki- és bepakolása; csomagolás, beburkolás, rak-
tározás, áruk szállítása és kiszállítása; szállítási szolgáltatások;
szállítmányozás; bútorok és háztartási javak szállítása; õrzött ér-
tékszállítás; tengeri szállítás; csomagküldemények elosztása;
vasúti szállítás; költöztetõszolgáltatás; raktározás; raktárkölcsön-
zés; tárolótartályok bérlése; hajóraktározás; utazási foglalások;
minden, ami a 39. osztályba tartozik.
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(111) 199.195 (151) 2009.12.14.
(210) M 09 01680 (220) 2009.06.11.
(732) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Irodák, Budapest

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

ségügyi készítmények; diétás anyagok orvosi használatra, bébi-
ételek; ragtapaszok, sebkötözõanyagok; fogtömõ anyagok, fogor-
vosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények kártevõk pusztítá-
sára: fungicidek, herbicidek.

(111) 199.196 (151) 2009.12.14.
(210) M 09 01281 (220) 2009.04.30.
(732) Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Kecskemét (HU)

(546)

(511) 32 Szörpök.

(111) 199.197 (151) 2009.12.14.
(210) M 09 01479 (220) 2009.05.19.
(732) Szép Ferenc Szilárd, Budapest (HU)

(546)

(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.

(111) 199.198 (151) 2009.12.14.
(210) M 09 01681 (220) 2009.06.11.
(732) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Irodák, Budapest

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

ségügyi készítmények; diétás anyagok orvosi használatra, bébi-
ételek; ragtapaszok, sebkötözõanyagok; fogtömõ anyagok, fogor-
vosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények kártevõk pusztítá-
sára: fungicidek, herbicidek.

(111) 199.199 (151) 2009.12.14.
(210) M 09 00735 (220) 2009.03.20.
(732) HEMOFARM A.D. farmaceutsko - hemijska industrija

Vrsac, Vrsac (SR)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) SILDENA
(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).

(111) 199.200 (151) 2009.12.14.
(210) M 09 01682 (220) 2009.06.11.
(732) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Irodák, Budapest

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

ségügyi készítmények; diétás anyagok orvosi használatra, bébi-
ételek; ragtapaszok, sebkötözõanyagok; fogtömõ anyagok, fogor-
vosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények kártevõk
pusztítására: fungicidek, herbicidek.

(111) 199.201 (151) 2009.12.14.
(210) M 05 00012 (220) 2005.01.04.
(732) Antalovics János, Budapest (HU)

(541) MISS 3 Miss of EUROPE-WORLD
MODELL-TÁNC-FITNESS

(511) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 199.202 (151) 2009.12.14.
(210) M 09 01334 (220) 2009.05.05.
(732) B. & I. Lux Kft., Kaposvár (HU)
(740) LÁRHEN Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser,

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) Favorit
(511) 1 Fagyálló anyagok; víztisztító termékek, ioncserélõk, üzem-

anyagmegtakarító készítmények, olajtisztító szerek.

3 Tisztítószerek.

4 Ipari olaj; kenõanyagok, kenõolajok, kenõzsírok, motorola-
jok.

(111) 199.203 (151) 2009.12.14.
(210) M 09 01287 (220) 2009.04.30.
(732) CHIMA Vállakozási Kft., Tápiószele (HU)
(740) dr. Fazekas István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 12 Csomagtartók jármûvekhez, dísztárcsák (kerekekre), elekt-
romos jármûvek, fékek jármûvekhez, fékek kerékpárokhoz, fék-
garnitúrák jármûvekhez, fogaskerekek kerékpárokhoz, jármû gu-
miabroncsok, jármû karosszériák, jármûablakok, jármûajtók, jár-
mûalvázak jármûkerekek, jármû-kerékküllõ rögzítõk, jármûlép-
csõk, hágcsók, jármûülések, jármûvek belsõ kárpitjai, jármûvek
kerékküllõi, jármûvek löghárítói, kerékagyak jármûvekhez, ke-
rékpár hajtókarok, kerékpár kerékabroncsok, kerékpár kerék-
agyak, kerékpár kerékküllõk, kerékpár kitámasztók, kerékpár sár-
védõk, kerékpárcsengõk, kerékpárkerekek, kerékpárkormányok,
kerékpárnyergek, kerékpárok, kerékpárpedálok, kerékpárpum-
pák, kerékpártámaszok, kerékpártömlõk, kerékpárvázak, láncok
kerékpárokhoz, lopásgátló szerkezetek jármûvekhez, mopedek,
motorkerékpárok, motorok kerékpárokhoz, nyeregtartók kerék-
párokhoz vagy motorkerékpárokhoz, robogók (jármûvek), rugók
jármûvek felfüggesztéséhez, sárhányók, sebességváltók, fogas-
kerekes hajtómûvek szárazföldi jármûvekhez, sebességváltók
szárazföldi jármûvekhez, szelepek jármûabroncsokhoz, tanksap-
kák jármûvekhez, tengelyek (jármûvekhez), tengelyvégek.
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(111) 199.204 (151) 2009.12.14.
(210) M 09 01456 (220) 2009.05.18.
(732) Somogyi Péter, Leányfalu (HU)
(740) dr. Staub Tímea, ügyvéd, Budapest

(541) lélekszerelés
(511) 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.

(111) 199.205 (151) 2009.12.14.
(210) M 09 01295 (220) 2009.04.30.
(732) PROJETCLUB, Villeneuve D’Ascq (FR)
(740) dr. Polyák Szilvia, Budaörs

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek, piperecikkek, tusfürdõk, samponok,
bõrápoló termékek, védõkrémek.

24 Más áruosztályokban nem szereplõ textilanyagok, elaszti-
kus anyagok, fürdõanyagok (kivéve ruházat), cipõkészítéshez
szükséges szövetanyagok, csizma és cipõkészítéshez szükséges
anyagok, pamutanyagok, utazószõnyegek, zászlók, ruhacímkék.

25 Ruházati cikkek, lábbelik, sportcipõk, kalapáruk, sportolási
célra készített alsónemûk, csúszásgátló eszközök csizmához, ci-
põhöz, fürdõsapkák, fürdõruhák, úszómezek, fürdõpapucsok, fej-
pántok, sapkák, bokacsizmák, csizmák, zoknik, pulóverek, papu-
csok futballcipõk, síbakancsok, ingek, harisnyanadrágok, vízisíe-
léshez neoprén ruhák, futballcipõhöz stoplik, lábszárvédõk,
sportszár rögzítõk, kesztyûk, esõkabátok, kabátok, kapucnis ka-
bát, horgászköpeny, cipõtalpak, nadrágok, vadászruhák, rövid-
nadrágok pólók.

29 Tartósított, szárított és fõtt zöldségek és gyümölcsök, zse-
lék, lekvárok, gyümölcskompótok, hús-, gyümölcs- és tejtartalmú
(nem gyógyászati célú) táplálék-kiegészítõk, gyümölcstartalmú
szárított élelmiszer, gyümölcs és tejtartalmú energiaszelet fehér-
jetartalmú húspótlók, emberi fogyasztásra szánt lipidek és fehér-
jék.

30 Gabonakészítmények, pékáru, sütemények, gabonatartalmú
energiaszeletek, méz, sütõpor, folyékony, kapszula vagy por for-
májú glükóz készítmény, emberi fogyasztásra szánt szénhidrátok.

35 Kozmetikai és ápoló termékek, szövetek, textilanyagok és
lakberendezési anyagok, ruházat, ideértve sportruházatot, lábbe-
lik, kalapáru, élelmiszer és italáru, fûszertermékek, félkész ételek,
rágcsálnivalók, fõzõ- és sütõ termékek, sütemények, zöldség
gyümölcs, tej és tejtermékek kiskereskedelme.

(111) 199.206 (151) 2009.12.14.
(210) M 09 01478 (220) 2009.05.19.
(732) Szép Ferenc Szilárd, 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.

(111) 199.207 (151) 2009.12.14.
(210) M 09 01458 (220) 2009.05.18.
(732) Contour Systeme Egészségügyi Szolgáltató Kft.,

Kalocsa (HU)
(740) dr. Tamás Zita, Kovács Réti Szegheõ Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re.

(111) 199.208 (151) 2009.12.14.
(210) M 09 01895 (220) 2009.06.29.
(732) Ng Sio Peng, Budapest (HU)
(740) dr. Magasházy Katalin, Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 199.209 (151) 2009.12.14.
(210) M 09 01896 (220) 2009.06.29.
(732) Lin Xinran, Budapest (HU)
(740) dr. Magasházy Katalin, Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 199.210 (151) 2009.12.14.
(210) M 09 01522 (220) 2009.05.22.
(732) Auto Video Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Leé Tamás, Leé Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(111) 199.211 (151) 2009.12.14.
(210) M 09 01685 (220) 2009.06.12.
(732) BANK OF CHINA LIMITED, Beijing (CN)
(740) dr. Ujfalussy Zsolt, Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(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.

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

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

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.

(111) 199.212 (151) 2009.12.14.
(210) M 09 01687 (220) 2009.06.12.
(732) BANK OF CHINA LIMITED, Beijing (CN)
(740) dr. Ujfalussy Zsolt, Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi Iroda,

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.

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

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

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.

(111) 199.213 (151) 2009.12.14.
(210) M 09 01733 (220) 2009.06.17.
(732) IK Hotels Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

Budapest

(541) ARIA HOTEL
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); szállodai szolgáltatások; idõleges

szállásadás.

(111) 199.214 (151) 2009.12.14.
(210) M 09 01690 (220) 2009.06.12.
(732) BANK OF CHINA LIMITED, Beijing (CN)
(740) dr. Ujfalussy Zsolt, Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(111) 199.215 (151) 2009.12.14.
(210) M 09 01070 (220) 2009.04.16.
(732) Conrad Electronic SE, Hirschau (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) CONRAD Tele ötlettel
(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (kivéve szárazföldi jár-

mû motorok); tengelykapcsolók és erõátviteli eszközök (kivéve
szárazföldi jármûvekhez); nem kézzel vezérelt mezõgazdasági
eszközök; tojáskeltetõ gépek; kis teljesítményû elektromos meg-
hajtású szivattyúk; motorral mûködtetett vagy elektromos szer-
számok, elsõsorban motorral vagy elektromosan mûködtetett kézi
szerszámok, elektromos fúrógépek, elektromos csavarhúzók,
elektromos fûrészek, asztali- és dekopírfûrészek is, valamint ki-
egészítõk a fent említett szerszámokhoz, nevezetesen fúróállvá-

M140

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 2. szám II. kötet, 2010.03.01.

Nemzeti lajstromozott védjegyek II.



nyok, fúrólábazatok, hajlékony tengelyek, áramellátó eszközök
fúrógépekhez, elsõsorban kisméretû fúrógépekhez, akkumulátor-
töltõk akkumulátorral mûködtetett szerszámokhoz.

9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére kap-
csolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányí-
tására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; au-
tomata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mû-
ködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülé-
kek; elektromos és elektronikus berendezések, valamint ezekbõl
összeállított eszközök, nevezetesen televíziók, mûholdas vevõké-
szülékek, rádiók, tunerek, elektromos erõsítõk, komplex erõsítõk,
térhangzó berendezések, keverõpultok, kiegyenlítõk, lemezját-
szók, lemezváltók és lemezjátszó vázak, audio- és/vagy videó-
CD-lejátszók; berendezések hangok és/vagy képek rögzítésére to-
vábbítására és lejátszására; kazettás magnók, szalagos magnók,
mikrofonok, fejhallgatók, hangszóródobozok, hangszóróvázak,
hangszórók, frekvenciaváltók, videoberendezések, videofelve-
võk, videotext berendezések, felvevõk mozgóképekhez és egyes
képekhez úgymint videokamerák, elektronikus kamerák, film-ka-
merák vagy fényképezõgépek; lézer és lézeres berendezések
fényhatások létrehozására is; berendezések és fényforrások, vala-
mint pásztázó fényhatások létrehozására alkalmas fényforrás,
elektronikus vezérlõberendezések és ellenõrzõk a berendezések
és a fényforrások irányítására, valamint pásztázó lámpák fényha-
tásokhoz; CB-rádiók (kézi és hordozható berendezések, valamint
rádióállomások), amatõr rádióadó- és -vevõberendezések, pro-
fesszionális adó- és vevõberendezések, rádióerõsítõk; elektro-
mos, elektronikus és opto-elektronikus alkatrészek, elsõsorban el-
lenállások, potenciométerek, beállító- és laposszabályzók, kon-
denzátorok, forgó kondenzátorok, fényszabályzók, orsók és orsó-
tokok elektromos és elektronikus áramkörökhöz, ferrit- és vasma-
gok; diódák; tranzisztorok, tirisztorok és triac-ok, integrált kap-
csolások és áramkörök, hõmérséklet- és fényfüggõ ellenállások,
foto- és fénydiódák, fotótranzisztorok, áramirányítók, hûtõtestek
elektromos elektronikus és opto-elektronikus alkatrészekhez,
kapcsolók, nyomógombok, relék, transzformátorok, biztosítékok,
aljzatok és tartók elektromos és elektronikus és opto-elektronikus
alkatrészekhez, dugók, dugóaljzatok és csatlakozócsoportok
elektromos és elektronikus áramkörökhöz és berendezésekhez;
szolártechnika és lézertechnika elektromos és elektronikus alkat-
részei (amennyiben a 9. osztályba tartoznak); modellkészítõ
elektronika, nevezetesen adó- és vevõberendezések rádió-távve-
zérlõkhöz és ezek alkatrészeihez, modellek kapcsoló- és vezérlõ-
áramkörei, modellek irányjelzõ lámpáinak elektronikus kapcso-
lóáramkörei, elektronikus zaj generátorok; elektronikus szóra-
koztató berendezések és kiegészítõ berendezések televíziókhoz;
gyengeáramú berendezések és mûszerek, nevezetesen híradás-
technikai, nagyfrekvenciás, számítógép és/vagy szabályzó tech-
nikai berendezések, elektromos, elektronikus és elektromechani-
kus mérõberendezések, elsõsorban beépített mérõmûszerek és
multimérõméterek, multimérõméterek digitális kijelzõvel, oszcil-
lográfok, jelkövetõk, frekvenciaszámlálók, szabályozható és
nem-szabályozható tápegységek, elsõsorban alacsonyfeszültségû
tápegységek, akkumulátortöltõk, televíziós hangátalakítók
és/vagy -adapterek, elektromos és elektronikus riasztóeszközök,
-berendezések és tartozékaik, nevezetesen optikai és akusztkus
jeladók, akusztikus érzékelõk (ultrahangos mozgásérzékelõk),
optikai érzékelõk, úgymint fénysorompók, elektro-mechanikus
érzékelõk (érzékelõk ajtókhoz és ablakokhoz, rezgõ érintkezõk
ajtókhoz és ablakokhoz), mikroszámítógépek, alkatrészek és
készletek minden fent említett berendezéshez (amennyiben a 9.
osztályba tartoznak); rádió- és televízióantennák, szobaantennák,
autóantennák, amatõr rádióantennák és CB-rádióantennák vala-
mint mobilantennák és állomások antennái, elektromos és elekt-
ronikus antenna tartozékok, nevezetesen antenna erõsítõk, anten-
na frekvenciaváltók, antenna kábelek, antenna szintmérõ egysé-

gek és megosztók, antenna dugaljzatok, antennavezeték végellen-
állások, dugóaljzatok, antenna csatlakozók és adapterek, antenna
szimmetria transzformátorok, koax-kapcsolók és koax-relék, an-
tennaerõsítõ tápegységek, valamint antenna forgórészek; mecha-
nikus tartozékok antennákhoz, nevezetesen antennaoszlopok tá-
maszok forgatható antennákhoz, mechanikus rögzítõelemek an-
tennákhoz és antennaoszlopokhoz, elsõdlegesen gépjármûvek
mobilantennáinak rögzítõelemei, antennaerõsítõk és frekvencia-
váltók rögzítésére szolgáló oszlopbilincsek és oszloptámaszok;
elektromos felszerelési anyagok, világításszabályzók és fényerõ-
szabályzók szobák elektromos megvilágításához, hálózati csatla-
kozók, elsõsorban konnektorok és dugók, elektromos vezetékek,
drótok és huzalok, elemek és akkumulátorok, kapcsolóórák, házi
telefonok belsõ és külsõ beszélõállomással, valamint adott eset-
ben átkapcsolóegységgel, hálózati berendezéssel, erõsítõvel és vi-
deoberendezéssel; elektromos és elektronikus kísérleti dobozok,
amelyek elektromos és elektronikus eszközökbõl állnak; elektro-
mos és elektronikus asztali számológépek és zsebszámológépek;
elektromos és mechanikus feszültségmérõk, elektronikus fémde-
tektorok, elektromos forrasztópákák és forrasztópákákból és for-
rasztópákákhoz áramellátó és szabályzó berendezésekbõl álló
elektronikus forrasztóállomások; távközlõ berendezések, elsõsor-
ban telefonok, üzenetrögzítõk, fax-berendezések, telexgépek,
modemek, mobiltelefonok, telefontartozékok, nevezetesen ké-
szülékek házi telefonvonalakhoz, kihangosítható telefonkészülé-
kek telefonegyenleg-számlálók, fali aljzatok telefonhoz, kézi és
elektronikus hívásátkapcsolók, telefonkonnektorok és telefonalj-
zatok, telefonvezetékek; számítógépek, PC-k, nyomtatók, szken-
nerek, monitorok, merevlemezek, CD meghajtók, CD írók flop-
pymeghajtók, billentyûzetek, egerek, számítógépkártyák, elsõ-
sorban grafikai kártyák és interfészek, memóriakártyák, mode-
mek és ezekbõl összeállított számítógép egységek, számítógépes
hálózatok; számítógép szoftverek (mentett); számítógépprogra-
mok (letölthetõk); számítógépprogramok (adathordozóra ment-
ve), valamint lézer- és fényforrások ellenõrzésére szolgáló eszkö-
zök; szoftvereszközök, adatátviteli szoftver elektronikus adatcse-
rére, elsõsorban számítógépek, számítógéprendszerek és interfé-
szek között, valamint az internet és/vagy intranet felhasználásá-
val, és más számítógép-alapú funkciók elvégzésére; elektromos
vagy elektronikus berendezések fémbõl vagy mûanyagból készült
háza.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; mindennemû nagy- és/vagy kiskeres-
kedelmi szolgáltatások a következõ területeken: vegyi áruk, bevo-
nóanyagok, drogériákban kapható termékek, kozmetikumok és
háztartási termékek tüzelõanyagok és fûtõanyagok, egészségügyi
termékek, gépek, szerszámkészletek és fémáruk, építési termé-
kek, termékek barkácsoláshoz és kertészeti termékek, termékek
hobbitevékenységekhez és kézmûveskellékek, elektromos és
elektronikus áruk, számítógépek és alkatrészeik, hanghordozók
és adathordozók, egészségügyi készülékek, gépjármûvek és gép-
jármûvek tartozékai, tûzijátékok, karórák és ékszerek, hangsze-
rek, nyomdai termékek, papíripari cikkek, irodai termékek, ter-
mékek táskakészítéshez és szíjgyártáshoz, bútorok és dekorációs
kellékek, sátrak, vászontakarók, ruházati cikkek, cipõk és texti-
lek, játékok, sportruházat, ételek és italok, mezõgazdasági termé-
kek, kertészeti termékek és erdészeti termékek, dohányáruk és
más luxus ételek; import-export ügynökség igazgatása, kommu-
nikációval kapcsolatos termékek bemutatása kiskereskedelem
céljából.

(111) 199.216 (151) 2009.12.14.
(210) M 09 01696 (220) 2009.06.12.
(732) Intersnack Group GmbH & Co. KG, Düsseldorf

D-40468 (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

(541) Chio Földimogyoró. A mókusok is ezt választják.
(511) 29 Extrudálással és pellet gyártási eljárással készült, valamint

más módon gyártott vagy elõállított ropogtatni való burgonya ké-
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szítmények; pörkölt, szárított, sózott, fûszerezett és feldolgozott
mogyorók, bevonattal is; tartósított, szárított és fõzött gyümölcs.

30 Extrudálással és pellet gyártási eljárással készült, valamint
más módon gyártott vagy elõállított ropogtatni való tápióka, ma-
nióka, rizs, kukorica, búza vagy egyéb gabona termékek: lúgos és
sós sütemények; fõleg magvakból és szárított gyümölcsbõl álló
müzli szeletek, feldolgozott gabona magvak; csokoládé, csokolá-
déáruk; szószok.

(111) 199.217 (151) 2009.12.14.
(210) M 09 01684 (220) 2009.06.11.
(732) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Irodák, Budapest

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

ségügyi készítmények; diétás anyagok orvosi használatra, bébi-
ételek; ragtapaszok, sebkötözõanyagok; fogtömõ anyagok, fogor-
vosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények kártevõk pusztítá-
sára: fungicidek, herbicidek.

(111) 199.218 (151) 2009.12.14.
(210) M 05 01919 (220) 2005.06.01.
(732) Kucsora Zoltán, Kunszentmiklós (HU)
(740) dr. Horváth Ádám Gergely ügyvéd, Budapest

(541) ErotikaShow.hu
(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.

38 Távközlés.

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; jogi szolgáltatások

(111) 199.219 (151) 2009.12.14.
(210) M 09 01732 (220) 2009.06.17.
(732) IK Hotels Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

Budapest

(541) RISTORANTE GRUPPETTO
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés).

(111) 199.220 (151) 2009.12.14.
(210) M 09 00704 (220) 2009.03.18.
(732) WebDream Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Réka ügyvéd, Budakeszi

(541) WebDream
(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
fejlesztés.

(111) 199.221 (151) 2009.12.14.
(210) M 09 01276 (220) 2009.04.29.
(732) Zybe System Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Kecskés Krisztián, Kecskés Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ZYBE SYSTEM
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 199.222 (151) 2009.12.14.
(210) M 09 01920 (220) 2009.07.01.
(732) European Business Connect Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 199.224 (151) 2009.12.14.
(210) M 09 01526 (220) 2009.05.22.
(732) CODIGIS Fejlesztõ és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi adminisztráció.

42 Tanácsadás és informatikai támogatás a reklámozás terüle-
tén, számítás-technikai hardver- és szoftver tervezés és fejlesztés.

(111) 199.225 (151) 2009.12.14.
(210) M 09 01517 (220) 2009.05.22.
(732) Gere Tamásné, Villány (HU)

(546)

(511) 33 Villány-Siklós eredetmegjelölés területérõl származó bor.

(111) 199.237 (151) 2009.12.15.
(210) M 09 01460 (220) 2009.05.18.
(732) Két Tégla Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Pálinkó Ilona, Pálinkó és Csontos Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 18 Bõr, bõrutánzatok, állatbõrök, utazótáskák, bõröndök, eser-
nyõk, napernyõk.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 199.238 (151) 2009.12.15.
(210) M 09 01457 (220) 2009.05.18.
(732) dr. Pintér Ferenc, Budapest (HU)
(740) dr. Pintér Edit ügyvéd, Budapest
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(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 199.239 (151) 2009.12.15.
(210) M 08 03853 (220) 2008.12.16.
(732) B-NET INVEST Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Imrehegy (HU)
(740) dr. Bajorfi Ákos, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével).

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

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

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.

(111) 199.240 (151) 2009.12.15.
(210) M 09 01994 (220) 2009.07.08.
(732) Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Kecskemét (HU)

(541) NAGYI
(511) 29 Lekvárok (dzsemek).

(111) 199.241 (151) 2009.12.15.
(210) M 09 01658 (220) 2009.06.08.
(732) Gróf Buttler Borászati Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Eger (HU)
(740) dr. Zalavári György, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) GRÓF BUTTLER
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

42 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 199.242 (151) 2009.12.15.
(210) M 08 02610 (220) 2008.08.14.
(732) VIRÁGMAG Kft., Szentgál (HU)
(740) Kunvári Antal, Budapest

(591)

(511) 31 Vetõmag/ok/.

(111) 199.243 (151) 2009.12.15.
(210) M 09 01799 (220) 2009.06.19.
(732) ASA Építõipari Kft., Budapest (HU)
(740) Félné dr. Gulyás Andrea ügyvéd, Budapest

(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.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 199.244 (151) 2009.12.15.
(210) M 09 01660 (220) 2009.06.08.
(732) Ye Wen Wei, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 199.245 (151) 2009.12.15.
(210) M 09 01474 (220) 2009.05.19.
(732) Surányi Attila, Budapest (HU);

Kéri Andrea, Budapest (HU)
(740) dr. Gabos Szilvia ügyvéd, Budapest

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

zés.

(111) 199.246 (151) 2009.12.15.
(210) M 09 01657 (220) 2009.06.08.
(732) CHIMA Vállalkozási Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Tápiószele (HU)
(740) dr. Fazekas István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 11 Fénycsövek, fénycsövek világításra, fényszórók gépkocsik-
hoz, fénytompító szerkezetek jármûvekhez (lámpakészletek), ív-
lámpák, izzószálak elektromos izzókba, izzószálas égõk, jármû
reflektorok, jármûfényszórók, kerékpár-fényszórók, kerékpár-
lámpák lámpaüvegek, lámpák, lámpák csõfoglalatai, elektromos,
lámpák gépkocsik irányjelzõihez, lámpák gépkocsikhoz, lámpák
jármûvekhez, lámpák világításra, magnézium izzószálak (világí-
tás), napkemencék, napkollektorok, (fûtés), világító berendezé-
sek és készülékek, világítótestek jármûvekhez, villanykörték, vil-
lanykörték elektromos, vízforralók, autógejzírek, vízmelegítõk
(készülékek), égõfejek lámpákhoz, égõk, zseblámpák, elektro-
mos.

(111) 199.247 (151) 2009.12.15.
(210) M 09 01989 (220) 2009.07.07.
(732) Szabó Tamás, Sopron (HU)
(740) dr. Czeglédy Attila, Dr. Czeglédy Ügyvédi Iroda, Sopron

(546)
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(511) 25 Bodyk (alsóruházat); bõrruházat; cipõk; díszzsebkendõk
(ruházat); fejfedõk (kalapáruk); felsõruházat; harisnyanadrágok;
hurkolt/kötöttáruk; ingek; kabátok; kalapok; kesztyûk (ruházat);
készruhák; kosztümök; lábbelik; mûbõr ruházat; nadrágok; nõi
ruhák; nyakkendõk; pólók; ruházat, ruhanemûk; sapkák; sálak;
szandálok; szoknyák; vállkendõk, nagykendõk; zoknik; övek (ru-
házat).

(111) 199.248 (151) 2009.12.15.
(210) M 09 01578 (220) 2009.05.28.
(732) FIT-FOOD Kereskedelmi Kft., Nyíregyháza-Oros (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított, fagyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és
zöldségek.

(111) 199.249 (151) 2009.12.15.
(210) M 09 01589 (220) 2009.05.29.
(732) „Company-Success” Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Veszprém (HU)
(740) dr. Sárkány György, Kaposvár

(546)

(511) 41 Szakmai képzés, emberek szellemi képességeinek fejleszté-
sével kapcsolatban nyújtott szolgáltatás.

(111) 199.250 (151) 2009.12.15.
(210) M 09 01789 (220) 2009.06.19.
(732) GRAPH-ART Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Gulyás Ildikó, Debrecen

(541) OKÉ
(511) 16 Csomagolópapír, fedelek, kötések, borítók (papíráruk), fo-

lyóiratok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások, isko-
laszerek (papírból), képregények, könyvecskék, füzetek, köny-
vek, könyvjelzõk, levelezõlapok, levélpapír, magazinok, revük
(idõszaki lapok), naptárak, naptárak letéphetõ lapokkal, efemeri-
dák, noteszok, oktatási eszközök (a készülékek kivételével), pla-
kátok, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek, transzpa-
rensek (papíráruk), újságok, üdvözlõlapok/kártyák.

35 Reklámozás.

(111) 199.251 (151) 2009.12.15.
(210) M 09 01662 (220) 2009.06.08.
(732) Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc.,

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

Budapest

(541) KFC KRUSHERS
(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.

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

(111) 199.253 (151) 2009.12.15.
(210) M 09 01987 (220) 2009.07.07.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 199.254 (151) 2009.12.15.
(210) M 09 01592 (220) 2009.05.29.
(732) Verb Ágoston, Budapest (HU)
(740) dr. Pécsváradi János ügyvéd, Dr. Pécsváradi János Ügyvédi

Iroda, Budapest

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

tevékenységek.

(111) 199.255 (151) 2009.12.15.
(210) M 09 01667 (220) 2009.06.09.
(732) Óvártej Kereskedelmi Zrt., Mosonmagyaróvár (HU)

(546)

(511) 29 Sajt.

(111) 199.271 (151) 2009.12.23.
(210) M 08 03946 (220) 2008.12.23.
(732) Saint-Gobain Glass France, Courbevoie (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; építkezési üveg; nyomtatott üveg
építkezési célokra; üvegezés; nem fém ablakok és ajtók; táblák,
lapok, panelek, falak és üvegek építkezési, berendezési, külsõ és
belsõ dekorációs célokra; üvegfalak és közfalak építkezési célok-
ra.
21 Más osztályba nem tartozó üvegáru, nyers és félig feldolgo-
zott üveg, kivéve építkezési üveg; nyomtatott üveg (nem építke-
zési célokra); nem átlátszó és áttetszõ zománcozott üveg (nem
építkezési célokra); lakkozott üveg (nem építkezési célokra); sze-
rigrafikus üveg (nem építkezési célokra); festett üveg (nem épít-
kezési célokra); nyers és félig feldogozott üveg táblák, lapok for-
májában szaniteráruk, zuhanyfülkék, üvegajtók zuhanyhoz, zu-
hanyfalak, hûtõszekrény polcok, üvegezés, falak, közfalak ajtók
szekrény és bútor ajtók gyártásához; háztartási vagy konyhai
eszközök és tartályok (nem nemesfémbõl vagy nemesfémmel
bevonva).

(111) 199.272 (151) 2009.12.23.
(210) M 08 03945 (220) 2008.12.23.
(732) Saint-Gobain Glass France, Courbevoie (FR)
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(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; építkezési üveg; nyomtatott üveg
építkezési célokra; üvegezés; nem fém ablakok és ajtók; táblák,
lapok, panelek, falak és üvegek építkezési, berendezési, külsõ és
belsõ dekorációs célokra; üvegfalak és közfalak építkezési célok-
ra.
21 Más osztályba nem tartozó üvegáru, nyers és félig feldolgo-
zott üveg, kivéve építkezési üveg; nyomtatott üveg (nem építke-
zési célokra); nem átlátszó és áttetszõ zománcozott üveg (nem
építkezési célokra); lakkozott üveg (nem építkezési célokra); sze-
rigrafikus üveg (nem építkezési célokra); festett üveg (nem épít-
kezési célokra); nyers és félig feldogozott üveg táblák, lapok for-
májában szaniteráruk, zuhanyfülkék, üvegajtók zuhanyhoz, zu-
hanyfalak, hûtõszekrény polcok, üvegezés, falak, közfalak ajtók
szekrény és bútor ajtók gyártásához; háztartási vagy konyhai
eszközök és tartályok (nem nemesfémbõl vagy nemesfémmel
bevonva).

(111) 199.299 (151) 2010.01.04.
(210) M 09 01416 (220) 2009.05.13.
(732) Nyomda- és Papíripari Szövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Buglos Katalin, 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, nyomdaipari termékek, nyomtatványok, okmányok,
kiadványok papíripari cikkek, papíráruk, könyvkötészeti anya-
gok, csomagolóanyagok, tanítási és oktatási anyagok, csomago-
lásra szolgáló anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba), egyéb nyomdai termékek, szórólapok, újságok, plakátok, kli-
sék, papír-karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, sablonok (papíráruk), anyagok
mûvészek részére.
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, különféle nyomdaipari szolgáltatások, kiadványok terve-
zése nyomtatás, nyomdaipar.

(111) 199.300 (151) 2010.01.04.
(210) M 09 01428 (220) 2009.05.14.
(732) Autoshop 2004 Kft., Kiskunlacháza (HU)

(546)

(511) 3 Szélvédõmosó, tisztítószerek, autóápolási termékek, ablak-
tisztítók.

4 Motorolaj.

12 Autófelszerelések, kiegészítõk.

(111) 199.301 (151) 2010.01.04.
(210) M 09 01838 (220) 2009.06.23.
(732) K1A Ingatalankezelõ Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Ingatlankezelés, ingatlanlízing, irodák [ingatlanok] bérlete.

37 Építkezések felügyelete [irányítás].

(111) 199.302 (151) 2010.01.04.
(210) M 09 01419 (220) 2009.05.13.
(732) Bonycom Bonyhádi Közüzemi Kft., Bonyhád (HU)

(546)

(511) 39 Vízelosztás, vízszolgáltatás, hulladék szállítása.

40 Szennyvíz gyûjtés, kezelés.

(111) 199.303 (151) 2010.01.04.
(210) M 09 00155 (220) 2009.01.21.
(732) INTER-SULI Oktatásszervezõ és Tanácsadó Korlátolt

Felelõsségû Társaság 50%, Budapest (HU);
Dr. Molnár Miklós 50%, Budapest (HU)

(541) AFTER WORK
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 199.331 (151) 2010.01.07.
(210) M 09 01643 (220) 2009.06.04.
(732) Mogyi Kft., Csávoly (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Puszedlik.
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(111) 199.332 (151) 2010.01.07.
(210) M 09 01856 (220) 2009.06.25.
(732) Orlai Balázs 33%, Leányfalu (HU);

Kele Sára 34%, Budapest (HU);
Kukorelli Péter 33%, Budapest (HU)

(546)

(511) 12 Jármû, kerékpár, kerékpár kiegészítõk.
35 Reklámozás, kerékpár kölcsönzõ szolgáltatással kapcsola-
tos marketing tevékenység.
39 Jármû kölcsönzés, kerékpár kölcsönzés.

(111) 199.333 (151) 2010.01.07.
(210) M 09 01266 (220) 2009.04.28.
(732) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

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

(541) OTS-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.

(111) 199.334 (151) 2010.01.07.
(210) M 09 01244 (220) 2009.04.27.
(732) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(111) 199.335 (151) 2010.01.07.
(210) M 09 01245 (220) 2009.04.27.
(732) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(111) 199.336 (151) 2010.01.07.
(210) M 09 01246 (220) 2009.04.27.
(732) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(111) 199.337 (151) 2010.01.07.
(210) M 09 01247 (220) 2009.04.27.
(732) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(111) 199.338 (151) 2010.01.07.
(210) M 09 01264 (220) 2009.04.28.
(732) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

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

(541) ÖS
(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.

(111) 199.339 (151) 2010.01.07.
(210) M 09 01454 (220) 2009.05.18.
(732) Somogyi Péter, Leányfalu (HU)
(740) dr. Staub Timea ügyvéd, Budapest

(541) lélekszerelõ
(511) 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.

(111) 199.340 (151) 2010.01.07.
(210) M 09 01648 (220) 2009.06.05.
(732) BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)
(740) Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

(511) 32 Energiaitalok.

(111) 199.341 (151) 2010.01.07.
(210) M 09 01855 (220) 2009.06.25.
(732) Millennium & Copthorne International Limited,

Szingapúr (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Szállodákkal, motelekkel és egyéb ideiglenes szálláshe-
lyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apart-
manszállodákat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshe-
lyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó
apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos közönségszol-
gálat; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, mote-
leket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodá-
kat, kapcsolatos marketing tevékenység, beleértve eme szolgálta-
tások interneten és egyéb globális számítógépes hálózatokon
keresztül történõ hirdetését és reklámozását.

36 Ingatlanokkal és lízinggel kapcsolatos szolgáltatások, bele-
értve az apartmanházak üzemeltetését, apartmanok és lakások
bérbeadását, valamint szolgáltatásokkal járó apartmanok bérbe-
adását; bérbeadott szálláshelyek üzemeltetése; szolgáltatásokkal
járó apartmanok üzemeltetése; hosszú távú lakhatási lehetõség
biztosítása.
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43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshe-
lyek bérbeadása; vendéglátóipar (étel és ital); összejövetelekhez
helyiségek bérbeadása; éttermek, kávéházak; ideiglenes szállás-
hely foglalások; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szolgál-
tatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.

(111) 199.342 (151) 2010.01.07.
(210) M 09 01040 (220) 2009.04.16.
(732) Jónás Kereskedelmi Hálózat Kft., Budapest (HU)

(541) PEDIBUS
(511) 3 Cipõkrémek, cipõviaszok, felújító készítmények krémek

bõrökhöz, krémek cipészeknek.

10 Lúdtalpbetétek, lúdtalpbetétek cipõkbe, csizmákba, ortopé-
diai eszközök, ortopédiai cikkek.

21 Cipõkanalak, cipõkefék, sámfák.

25 Cipõk, papucsok, szandálok, cipõsarkak, cipõtalpbetétek,
fürdõpapucsok, fürdõcipõk, harisnyanadrágok, zoknik, betétek
cipõkbe, harántemelõk, sarokemelõk, sarokfogók.

(111) 199.343 (151) 2010.01.07.
(210) M 09 01041 (220) 2009.04.16.
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd,

Wilmington, Delaware (US)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) McFRESH
(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.

(111) 199.344 (151) 2010.01.07.
(210) M 09 01039 (220) 2009.04.16.
(732) Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt., Budapest (HU)

(546)

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

38 Távközlés.

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

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.

(111) 199.345 (151) 2010.01.07.
(210) M 09 00471 (220) 2009.02.20.
(732) CADBURY IRELAND LIMITED, Dublin (IE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) HALLS BREEZ
(511) 30 Cukrászsütemények nem gyógyászati célra, cukrászáruk

beleértve a rágógumikat.

(111) 199.346 (151) 2010.01.07.
(210) M 09 02031 (220) 2009.07.10.
(732) LEO PHARMA A/S, 2750 Ballerup (DK)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) XAMAOL
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 199.349 (151) 2010.01.08.
(210) M 09 01846 (220) 2009.06.24.
(732) Kraft Foods Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi

irodák, Budapest

(541) SPORT TUNING
(511) 30 Kakaó, csokoládé, kakaós italok, csokoládés italok és ezek

elkészítéséhez szükséges készítmények; péksütemények, kek-
szek, tészták és cukrásztermékek különösen cukros és csokoládés
cukrászsütemények, tésztafélék, gabonákból készült termékek.

(111) 199.361 (151) 2010.01.11.
(210) M 09 01447 (220) 2009.05.15.
(732) Kocsis Frigyes, Budapest (HU);

Tóth László Imre, Budapest (HU)
(740) dr. Forczek Erika ügyvéd, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 199.362 (151) 2010.01.11.
(210) M 09 01436 (220) 2009.05.14.
(732) SzemPont Szemészeti Lézerközpont Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások, optikusok szolgáltatásai.

(111) 199.363 (151) 2010.01.11.
(210) M 09 01242 (220) 2009.04.27.
(732) Dondi-Dent Bt., Dunakeszi (HU)

(546)

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

(111) 199.364 (151) 2010.01.11.
(210) M 09 01218 (220) 2009.04.27.
(732) Mixtrade Kereskedelmi Kft., Pécs (HU)

(591)
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(511) 29 Zsírok, étkezési; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

(111) 199.365 (151) 2010.01.11.
(210) M 09 01653 (220) 2009.06.08.
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Zrt.,

Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Hús-, baromfihús-, és zöldség (fõzött) ételkonzerv.

(111) 199.366 (151) 2010.01.11.
(210) M 09 00697 (220) 2009.03.17.
(732) Sundance Deli Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Török Zoltán György, Németh-Szalay-Török Társas

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.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 199.367 (151) 2010.01.11.
(210) M 09 02052 (220) 2009.07.14.
(732) Nagy Gergely, Budapest (HU)

(541) OPCIOGURU
(511) 41 Pénzügyi, tõzsdei, opciós oktatás, képzés; pénzügyi, tõzs-

dei, opciós tanácsadás; befektetési oktatás.

(111) 199.368 (151) 2010.01.11.
(210) M 09 02257 (220) 2009.08.01.
(732) Hornschuch Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(546)

(511) 17 Félkész termékek mûanyag és/vagy szintetikus anyagból;
mûanyag fóliák a csomagolókon kívül, mûanyag profilok; mû-
anyag csíkok dekorációs célokra; öntapadó fóliák mûanyagból a
home decor minden felületére, ajtókra, ablakokra, bútorokra; nap-
árnyékoló fóliák, PVC fóliák; habosított mûanyag elemek.
27 Padló- és mennyezetburkolatok; tapéták textil tapéták kivé-
telével; szegélyek; mûanyag falburkolatok; szõnyegek, lábtörlõk,
linoleum és más padlóburkolók; öntapadós habosított mûanyag
elemek; öntapadós fóliák dekorációs célokra; más falburkolatok
és fali tárgyak öntapadós és nem öntapadós formában belsõ
díszítési célokra; élõ kiegészítõk; dekorációs tárgyak.
35 Különbözõ beltéri- és kültéri áruk szétválogatása és össze-
rendezése figyelemfelkeltés és a vásárlás elõsegítése céljából a
végfelhasználó számára; különbözõ beltéri- és kültéri áruk szét-
válogatása és összerendezése prezentációs és eladási célokból a

kívülálló 3. fél számára; termékek bemutatása a kommunikációs
médiában, promóciós anyagok közzététele, eladás ösztönzés har-
madik fél számára is, reklámszövegek készítése, reklámok, hirde-
tések a nyilvánosság számára, minták terjesztése, reklámanyagok
terjesztése eladás árverési szolgáltatással, termékbemutatás el-
adási szolgáltatási.

(111) 199.369 (151) 2010.01.11.
(210) M 07 01994 (220) 2007.05.29.
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH &amp;

Co. KG, Düsseldorf (DE)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) makro
(511) 35 Kiskereskedelmi szolgáltatások élelmiszer és általános áru-

cikkek terén; nagykereskedelmi szolgáltatások élelmiszer és álta-
lános árucikkek terén; árucikkek választékának összeállítása má-
sok javára, lehetõvé téve a vevõknek árucikkek kényelmes átte-
kintését és megvételét nagykereskedelmi árusító helyen vagy szu-
permarketben vagy hipermarketben vagy minimarketben, vagy
általános árucikkeket tartalmazó katalógusból postai rendelés út-
ján, vagy telekommunikációs eszközökkel vagy általános keres-
kedelmi internetes weboldalról; árucikkek választékának összeál-
lítása mások javára, lehetõvé téve a vevõknek élelmiszer, ital és
más, emberi fogyasztásra szolgáló árucikkek vagy emberi fo-
gyasztásra szolgáló áruk elõállítására szolgáló áruk, egészségügyi
és szépségápolási termékek, javításához és karbantartásához
szükséges termékek, személyes ápoláshoz szükséges termékek,
tisztítószerek, háztartási cikkek, kertészeti termékek, kisállattar-
táshoz szükséges termékek, irodaeszközök, barkácsoláshoz szük-
séges termékek, ruházati termékek, tisztítás vagy védelem céljára
szolgáló termékek, jármûvekhez - beleértve a kerékpárt - szolgáló
termékek, házi áruk, háztartási áruk, konyhai eszközök, irodai
eszközök, szabadidõs és szórakoztató áruk, kép és hang rögzítésé-
re, visszaadására vagy módosítására szolgáló áruk, lehetõvé téve
a vevõknek ezen árucikkek kényelmes áttekintését és megvételét
nagykereskedelmi árusító helyen vagy szupermarketben vagy hi-
permarketben vagy minimarketben, vagy általános árucikkeket
tartalmazó katalógusból postai rendelés útján, vagy telekommu-
nikációs eszközökkel vagy általános kereskedelmi internetes
weboldalról; árucikkek választékának összeállítása mások javára,
lehetõvé téve a vevõknek fehérnemûk, háztartási elektromos be-
rendezések, háztartási elektronikai berendezések, elektromos fo-
gyasztási cikkek, elektronikai fogyasztási cikkek, bõráruk, textíli-
ák, ajándékok, ajándék összeállítások, emléktárgyak, újdonsá-
gok, gyûjthetõ cikkek, újdonságok, iskolai felszerelések kényel-
mes áttekintését és megvételét nagykereskedelmi árusító helyen
vagy szupermarketben vagy hipermarketben vagy minimarket-
ben, vagy általános árucikkeket tartalmazó katalógusból postai
rendelés útján, vagy telekommunikációs eszközökkel vagy általá-
nos kereskedelmi internetes weboldalról; árucikkek választéká-
nak összeállítása mások javára, lehetõvé téve a vevõknek olyan
termékek kényelmes áttekintését és megvételét, amelynek otthon-
nal, jármûvel, kerttel, személlyel, kisállatokkal, irodával vagy
szórakoztatással kapcsolatosak nagykereskedelmi árusító helyen
vagy szupermarketben vagy hipermarketben vagy minimarket-
ben, vagy általános árucikkeket tartalmazó katalógusból postai
rendelés újtán, vagy telekommunikációs eszközökkel vagy általá-
nos kereskedelmi internetes weboldalról; reklámozás; promóciós
szolgáltatás; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; árubemu-
tató; DM reklámozás; piackutatás; marketing; termékminta ter-
jesztése; promóciós és ösztönzõ tervek szervezése és lebonyolítá-
sa; információtárolás és visszanyerés kis- és nagykereskedelmi
értékesítésben; leltározás és irattározás, leltárellenõrzés, árucso-
magolás tervezés, termékértékesítés.

(111) 199.371 (151) 2010.01.11.
(210) M 09 01469 (220) 2009.07.06.
(732) Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt., Sopron (HU)
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(541) Társ az utazásban
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

(111) 199.372 (151) 2010.01.11.
(210) M 09 01472 (220) 2009.05.19.
(732) Közép-Európai Tõkebefektetési Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tárczy György, Törökbálint

(541) DATANEUM
(511) 38 Távközlés.

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.

(111) 199.373 (151) 2010.01.11.
(210) M 09 01534 (220) 2009.05.25.
(732) Biotil Trade Kft., Debrecen (HU)

(541) BIOTIL
(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; tész-
tafélék; cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére; kenyér ko-
vász nélkül, macesz; piskóták; kétszersültek, kekszek; malátás
kekszek; aprósütemények; bonbonok (cukorkák); amerikai pala-
csinták; briós; kakaó; kakaós termékek; cukrászsütemények; ka-
ramellák (cukorkák); gabonakészítmények; rágógumi, nem gyó-
gyászati használatra; csokoládé; kukoricapehely; pattogatott ku-
korica; palacsinták; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek süté-
séhez, fõzéséhez; mézeskalács; fûszerkeverék; lisztek, étkezési;
babliszt; kukoricaliszt; árpaliszt; szójaliszt; búzaliszt; liszttartal-
mú ételek; élesztõ ételekhez; aprósütemény, teasütemény; süte-
ménypor; süteménytészta (pép, formázható); kakaó tejesital;
mandulás cukrászsütemény; makaróni; kukorica, darált; kukorica
sült; kenyér; malomipari termékek; árpa, hántolt; metélt tészta,
nudli, galuska; gyümölcsös süteménytorták; szendvicsek; süte-
mények; kekszek; zsemlék; pizzák; burgonyaliszt étkezésre; ravi-
oli; szószok (ízesítõszerek, fûszeres mártások); búzadara; spaget-
ti; lepények (gyümölcs); mandulás cukrászkészítmények; zabpe-
hely; zabliszt; chips (gabonakészítmény); ételízesítõ (fûszer); sós
kekszek; müzli; taco; tortilla; salátaöntetek; zsemlemorzsa; snack
ételek (gabona alapú); snack ételek (rizs alapú); kukoricadara.

(111) 199.374 (151) 2010.01.11.
(210) M 08 03852 (220) 2008.12.16.
(732) B-NET INVEST Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Imrehegy (HU)
(740) dr. Bajorfi Ákos, Budapest

(541) TENDER-NET
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás;pénzügyiügyletek;valutaügyletek; ingatlanügyletek.
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.

(111) 199.375 (151) 2010.01.12.
(210) M 09 02007 (220) 2009.07.07.
(732) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)

(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, dr. László Áron Márk ügyvéd,
Budapest

(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.

6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.

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.

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

(111) 199.376 (151) 2010.01.12.

(210) M 09 01403 (220) 2009.05.12.
(732) Credigen Bank Zrt., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 199.377 (151) 2010.01.12.

(210) M 09 01407 (220) 2009.05.12.
(732) Õsi Gabriella, Budapest (HU)

(546)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra.

(111) 199.378 (151) 2010.01.12.

(210) M 07 02021 (220) 2007.05.30.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Isépy Ügyvédi Iroda, Mydloné Dr. Isépy Eszter, Budapest

(541) 180 perc
(511) 35 Reklámozás.

38 Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 199.379 (151) 2010.01.13.
(210) M 09 00228 (220) 2009.01.28.
(732) Südwind Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU);
Kiss Bence Ádám, Miskolc (HU);
Thespis-Art Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

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

tevékenységek; szabadidõs szolgáltatások nyújtása.

(111) 199.470 (151) 2010.01.19.
(210) M 09 02109 (220) 2009.07.16.
(732) Mária Út Közhasznú Egyesület, Veszprém (HU)
(740) dr. Szabó Tamás, Balatonalmádi

(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.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

A rovat 95 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 198.544, 198.893,
198.957, 198.971, 199.195–199.222, 199.224, 199.225, 199.237–
199.251, 199.253–199.255, 199.271, 199.272, 199.299–199.303,
199.331–199.346, 199.349, 199.361–199.369, 199.371–199.379,
199.470

M150

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 2. szám II. kötet, 2010.03.01.

Nemzeti lajstromozott védjegyek II.



Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt

(111) 121.901
(210) M 79 00608
(180) 2009.05.14

(111) 160.532
(210) M 99 02401
(180) 2009.05.20

(111) 160.533
(210) M 99 02405
(180) 2009.05.21

(111) 160.534
(210) M 99 02407
(180) 2009.05.21

(111) 160.535
(210) M 99 02420
(180) 2009.05.25

(111) 160.536
(210) M 99 02281
(180) 2009.05.13

(111) 160.537
(210) M 99 02277
(180) 2009.05.13

(111) 160.538
(210) M 99 02276
(180) 2009.05.13

(111) 160.539
(210) M 99 02299
(180) 2009.05.14

(111) 160.543
(210) M 99 02233
(180) 2009.05.10

(111) 160.545
(210) M 99 02236
(180) 2009.05.11

(111) 160.904
(210) M 99 02561
(180) 2009.05.31

(111) 160.907
(210) M 99 02560
(180) 2009.05.31

(111) 160.923
(210) M 99 02322
(180) 2009.05.18

(111) 161.275
(210) M 99 02508
(180) 2009.05.28

(111) 161.277
(210) M 99 02520
(180) 2009.05.28

(111) 161.278
(210) M 99 02514
(180) 2009.05.28

(111) 161.304
(210) M 99 02442
(180) 2009.05.25

(111) 161.305
(210) M 99 02443
(180) 2009.05.25

(111) 161.306
(210) M 99 02448
(180) 2009.05.26

(111) 161.307
(210) M 99 02449
(180) 2009.05.26

(111) 161.308
(210) M 99 02247
(180) 2009.05.11

(111) 161.309
(210) M 99 02150
(180) 2009.05.05

(111) 161.313
(210) M 99 02152
(180) 2009.05.05

(111) 161.315
(210) M 99 02441
(180) 2009.05.25
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(111) 161.317
(210) M 99 02469
(180) 2009.05.26

(111) 161.319
(210) M 99 02467
(180) 2009.05.26

(111) 161.320
(210) M 99 02466
(180) 2009.05.26

(111) 161.321
(210) M 99 02465
(180) 2009.05.26

(111) 161.322
(210) M 99 02440
(180) 2009.05.25

(111) 161.326
(210) M 99 02447
(180) 2009.05.26

(111) 161.327
(210) M 99 02151
(180) 2009.05.05

(111) 161.328
(210) M 99 02158
(180) 2009.05.05

(111) 161.330
(210) M 99 02164
(180) 2009.05.06

(111) 161.331
(210) M 99 02167
(180) 2009.05.06

(111) 161.337
(210) M 99 02154
(180) 2009.05.05

(111) 161.338
(210) M 99 02153
(180) 2009.05.05

(111) 161.341
(210) M 99 02464
(180) 2009.05.26

(111) 161.409
(210) M 99 02515
(180) 2009.05.28

(111) 161.657
(210) M 99 02499
(180) 2009.05.28

(111) 161.817
(210) M 99 02568
(180) 2009.05.31

(111) 162.100
(210) M 99 02412
(180) 2009.05.21

(111) 162.102
(210) M 99 02231
(180) 2009.05.10

(111) 162.115
(210) M 99 02199
(180) 2009.05.07

(111) 162.116
(210) M 99 02421
(180) 2009.05.25

(111) 162.117
(210) M 99 02286
(180) 2009.05.13

(111) 162.120
(210) M 99 02190
(180) 2009.05.07

(111) 162.122
(210) M 99 02476
(180) 2009.05.27

(111) 162.123
(210) M 99 02470
(180) 2009.05.26

(111) 162.125
(210) M 99 02171
(180) 2009.05.06

(111) 162.127
(210) M 99 02433
(180) 2009.05.25

(111) 162.128
(210) M 99 02416
(180) 2009.05.21

(111) 162.129
(210) M 99 02184
(180) 2009.05.06

(111) 162.130
(210) M 99 02185
(180) 2009.05.06

(111) 162.131
(210) M 99 02186
(180) 2009.05.07
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(111) 162.132
(210) M 99 02475
(180) 2009.05.27

(111) 162.133
(210) M 99 02474
(180) 2009.05.27

(111) 162.136
(210) M 99 02191
(180) 2009.05.07

(111) 162.413
(210) M 99 02517
(180) 2009.05.28

(111) 162.476
(210) M 99 02240
(180) 2009.05.11

(111) 162.561
(210) M 99 02210
(180) 2009.05.10

(111) 162.562
(210) M 99 02211
(180) 2009.05.10

(111) 162.563
(210) M 99 02212
(180) 2009.05.10

(111) 162.564
(210) M 99 02213
(180) 2009.05.10

(111) 162.569
(210) M 99 02265
(180) 2009.05.12

(111) 162.573
(210) M 99 02146
(180) 2009.05.05

(111) 162.574
(210) M 99 02145
(180) 2009.05.05

(111) 162.576
(210) M 99 02209
(180) 2009.05.10

(111) 162.577
(210) M 99 02201
(180) 2009.05.07

(111) 162.578
(210) M 99 02226
(180) 2009.05.10

(111) 162.581
(210) M 99 02263
(180) 2009.05.12

(111) 162.584
(210) M 99 02273
(180) 2009.05.12

(111) 162.588
(210) M 99 02204
(180) 2009.05.10

(111) 162.590
(210) M 99 02208
(180) 2009.05.10

(111) 162.592
(210) M 99 02342
(180) 2009.05.18

(111) 162.594
(210) M 99 02335
(180) 2009.05.18

(111) 162.596
(210) M 99 02333
(180) 2009.05.18

(111) 162.597
(210) M 99 02331
(180) 2009.05.18

(111) 162.598
(210) M 99 02303
(180) 2009.05.17

(111) 162.599
(210) M 99 02332
(180) 2009.05.18

(111) 162.600
(210) M 99 02316
(180) 2009.05.17

(111) 162.601
(210) M 99 02348
(180) 2009.05.18

(111) 162.602
(210) M 99 02351
(180) 2009.05.18

(111) 162.603
(210) M 99 02330
(180) 2009.05.18

(111) 162.604
(210) M 99 02340
(180) 2009.05.18
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(111) 162.606
(210) M 99 02345
(180) 2009.05.18

(111) 162.612
(210) M 99 02564
(180) 2009.05.31

(111) 162.715
(210) M 99 02374
(180) 2009.05.20

(111) 162.716
(210) M 99 02364
(180) 2009.05.19

(111) 162.720
(210) M 99 02393
(180) 2009.05.20

(111) 162.721
(210) M 99 02395
(180) 2009.05.20

(111) 162.722
(210) M 99 02396
(180) 2009.05.20

(111) 162.723
(210) M 99 02398
(180) 2009.05.20

(111) 162.724
(210) M 99 02397
(180) 2009.05.20

(111) 162.725
(210) M 99 02399
(180) 2009.05.20

(111) 162.728
(210) M 99 02379
(180) 2009.05.20

(111) 162.729
(210) M 99 02380
(180) 2009.05.20

(111) 162.730
(210) M 99 02381
(180) 2009.05.20

(111) 162.731
(210) M 99 02362
(180) 2009.05.19

(111) 162.732
(210) M 99 02382
(180) 2009.05.20

(111) 162.734
(210) M 99 02392
(180) 2009.05.20

(111) 162.735
(210) M 99 02361
(180) 2009.05.19

(111) 162.799
(210) M 99 02400
(180) 2009.05.20

(111) 162.801
(210) M 99 02169
(180) 2009.05.06

(111) 162.802
(210) M 99 02203
(180) 2009.05.10

(111) 162.892
(210) M 99 02309
(180) 2009.05.17

(111) 163.181
(210) M 99 02426
(180) 2009.05.25

(111) 163.182
(210) M 99 02425
(180) 2009.05.25

(111) 163.183
(210) M 99 02424
(180) 2009.05.25

(111) 163.184
(210) M 99 02423
(180) 2009.05.25

(111) 163.185
(210) M 99 02422
(180) 2009.05.25

(111) 163.189
(210) M 99 02079
(180) 2009.05.03

(111) 163.190
(210) M 99 02133
(180) 2009.05.04

(111) 163.194
(210) M 99 02427
(180) 2009.05.25

(111) 163.195
(210) M 99 02450
(180) 2009.05.26
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(111) 163.196
(210) M 99 02458
(180) 2009.05.26

(111) 163.197
(210) M 99 02459
(180) 2009.05.26

(111) 163.198
(210) M 99 02461
(180) 2009.05.26

(111) 163.199
(210) M 99 02462
(180) 2009.05.26

(111) 163.200
(210) M 99 02463
(180) 2009.05.26

(111) 163.201
(210) M 99 02489
(180) 2009.05.27

(111) 163.202
(210) M 99 02492
(180) 2009.05.27

(111) 163.204
(210) M 99 02498
(180) 2009.05.27

(111) 163.295
(210) M 99 02258
(180) 2009.05.12

(111) 163.320
(210) M 99 02494
(180) 2009.05.27

(111) 163.321
(210) M 99 02084
(180) 2009.05.03

(111) 164.520
(210) M 99 02360
(180) 2009.05.19

(111) 164.530
(210) M 99 02206
(180) 2009.05.10

(111) 165.075
(210) M 99 02216
(180) 2009.05.10

(111) 165.467
(210) M 99 02238
(180) 2009.05.11

(111) 165.468
(210) M 99 02366
(180) 2009.05.19

(111) 165.610
(210) M 99 02353
(180) 2009.05.19

(111) 165.940
(210) M 99 02195
(180) 2009.05.07

(111) 166.766
(210) M 99 02496
(180) 2009.05.27

(111) 167.254
(210) M 99 02257
(180) 2009.05.12

(111) 167.938
(210) M 99 02350
(180) 2009.05.18

(111) 170.100
(210) M 99 02229
(180) 2009.05.10

(111) 170.258
(210) M 99 02074
(180) 2009.05.03

(111) 170.313
(210) M 99 02075
(180) 2009.05.03

(111) 175.395
(210) M 99 02300
(180) 2009.05.14

(111) 176.264
(210) M 99 02070
(180) 2009.05.03

(111) 176.593
(210) M 99 02176
(180) 2009.05.06

(111) 177.863
(210) M 99 02101
(180) 2009.05.03

(111) 188.343
(210) M 99 02434
(180) 2009.05.25

A rovat 144 db közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megszûnése
lemondás miatt

(111) 198.723
(732) File László, Budapest (HU)
(740) Szabadi Péter, Budapest

(111) 199.010
(732) I.D.C. Holding a.s., Bratislava (Pozsony) (SK)
(740) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

A rovat 2 db közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszûnése
használat hiánya miatt

(111) 137.440
(732) BUDALAKK ÉTA Festékgyártó és Forgalmazó Rt.,

Pusztavám (HU)

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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(111) 113.344
(732) CORPORACION HABANOS, S.A., Vieja, Habana (CU)

(111) 113.345
(732) CORPORACION HABANOS, S.A., Vieja, Habana (CU)

(111) 113.347
(732) CORPORACION HABANOS, S.A., Vieja, Habana (CU)

(111) 113.348
(732) CORPORACION HABANOS, S.A., Vieja, Habana (CU)

(111) 113.350
(732) CORPORACION HABANOS, S.A., Vieja, Habana (CU)

(111) 113.352
(732) CORPORACION HABANOS, S.A., Vieja, Habana (CU)

(111) 113.355
(732) CORPORACION HABANOS, S.A., Vieja, Habana (CU)

(111) 113.356
(732) CORPORACION HABANOS, S.A., Vieja, Habana (CU)

(111) 113.361
(732) CORPORACION HABANOS, S.A., Vieja, Habana (CU)

(111) 113.362
(732) CORPORACION HABANOS, S.A., Municipio Playa,

Ciudad de La Habana (CU)

(111) 113.766
(732) Fr. Kaiser GmbH., Waiblingen-Stuttgart (DE)

(111) 113.931
(732) Revlon Consumer Products Corporation, New York,

New York (US)

(111) 113.933
(732) Revlon Consumer Products Corporation, New York,

New York (US)

(111) 114.165
(732) Revlon Consumer Products Corp., New York, New York (US)

(111) 121.868
(732) Corning Incorporated, Corning, New York (US)

(111) 121.930
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 121.931
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 121.932
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 121.933
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 121.934
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 121.938
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 122.004
(732) BUTTRESS B.V., Utrecht (NL)

(111) 122.169
(732) Sumitomo Chemical Company, Ltd, Tokyo (JP)

(111) 122.171
(732) Sumitomo Chemical Company, Ltd, Tokyo (JP)

(111) 122.172
(732) Sumitomo Chemical Company, Ltd, Tokyo (JP)

(111) 122.180
(732) Chromalox, Inc. (Delaware állam törvényei szerint bejegyzett

cég), Pittsburgh, Pennsylvania (US)

(111) 122.252
(732) Masonite Corporation, Tampa, Florida (US)

(111) 122.291
(732) Honeywell International Inc., Morristown, New Jersey (US)

(111) 122.621
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 122.779
(732) Revlon (Suisse) S.A., Schlieren (CH)

(111) 128.440
(732) Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas (HU)

(111) 129.095
(732) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
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(111) 129.402
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 129.403
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 129.404
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 129.405
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 129.406
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 129.518
(732) HENKEL MAGYARORSZÁG Termelési és Kereskedelmi

Kft., Budapest (HU)

(111) 129.735
(732) Cumberland Packing Corp., Brooklyn, New York (US)

(111) 129.868
(732) TAKEDA PHARMACEUTICAL Company Limited,

Osaka (JP)

(111) 129.869
(732) TAKEDA PHARMACEUTICAL Company Limited,

Osaka (JP)

(111) 129.904
(732) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.),

Yokohama-shi, Kanagawa-ken (JP)

(111) 129.906
(732) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.),

Yokohama-shi, Kanagawa-ken (JP)

(111) 130.225
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Groton, Connecticut (US)

(111) 130.280
(732) Sunstar Inc., Osaka-fu (JP)

(111) 130.433
(732) ExxonMobil Oil Corporation, Irving, Texas (US)

(111) 130.516
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Groton, Connecticut (US)

(111) 130.539
(732) Kovács Ádám, Pilisborosjenõ (HU)

(111) 130.655
(732) NÖM AG, Baden bei Wien (AT)

(111) 130.683
(732) ExxonMobil Oil Corporation, Irving, Texas (US)

(111) 130.685
(732) ExxonMobil Oil Corporation, Irving, Texas (US)

(111) 130.884
(732) CORPORACION HABANOS, S.A., Vieja, Habana (CU)

(111) 131.123
(732) S.C. JOHNSON & SON, INC. (Wisconsin állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Racine, Wisconsin (US)

(111) 131.132
(732) Apple Inc., Cupertino, California (US)

(111) 131.133
(732) Apple Inc., Cupertino, California (US)

(111) 131.222
(732) Apple Inc., Cupertino, California (US)

(111) 131.223
(732) Apple Inc., Cupertino, California (US)

(111) 131.224
(732) Apple Inc., Cupertino, California (US)

(111) 131.753
(732) S.C. Johnson & Son Inc., Racine, Wisconsin (US)

(111) 132.182
(732) Galderma S.A., CHAM (CH)

(111) 133.566
(732) S.C. Johnson & Son Inc., Racine, Wisconsin (US)

(111) 138.503
(732) Apple Inc., Cupertino, California (US)

(111) 140.048
(732) Jamo International ApS, Glyngore,Roslev (DK)

(111) 157.833
(732) METABOND Magyarország Kereskedelmi Kft., Gyõr (HU)

(111) 159.208
(732) BETA-PLUS Kft., Budapest (HU)

(111) 159.498
(732) Magyar Posta Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 159.790
(732) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelõ és Forgalmazó Kft.,

Budapest (HU)

(111) 160.130
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
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(111) 160.139
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 160.142
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 160.146
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 160.275
(732) EVM Zrt., Budapest (HU)

(111) 160.586
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 160.596
(732) JEANS CLUB Ruházati és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 160.814
(732) Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)

(111) 160.951
(732) EUROTEX Kft., Komádi (HU)

(111) 160.962
(732) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelõ és Forgalmazó Kft.,

Budapest (HU)

(111) 160.974
(732) Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs (HU)

(111) 161.025
(732) BP p.l.c., London (GB)

(111) 161.494
(732) SYNGENTA LIMITED , Guildford, Surrey (GB)

(111) 161.556
(732) THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)

(111) 161.608
(732) JAGUAR CARS LIMITED, Coventry, Warwickshire (GB)

(111) 161.661
(732) Scripps Howard Broadcasting Company d/b/a Home & Garden

Television (Ohio államban bejegyzett cég), Knoxville,
Tennessee (US)

(111) 161.667
(732) FLY HORSE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 161.668
(732) FLY HORSE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 161.713
(732) Törley Pezsgõpincészet Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 161.777
(732) Törley Pezsgõpincészet Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 162.160
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 162.167
(732) Gála Eseményszervezõ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Sülysáp (HU)

(111) 162.268
(732) JAGUAR CARS LIMITED, Coventry, Warwickshire (GB)

(111) 162.269
(732) JAGUAR CARS LIMITED, Coventry, Warwickshire (GB)

(111) 162.270
(732) JAGUAR CARS LIMITED, Coventry, Warwickshire (GB)

(111) 162.286
(732) INVISTA Technologies S.á.r.l., St. Gallen (CH)

(111) 162.313
(732) Gyulai Húskombinát Zrt., Gyula (HU)

(111) 162.567
(732) JTI Hungary Dohányértékesítõ Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 162.648
(732) Somogyi Péter, Budapest (HU)

(111) 162.848
(732) TAKEDA PHARMACEUTICAL Company Limited,

Osaka (JP)

(111) 162.849
(732) TAKEDA PHARMACEUTICAL Company Limited,

Osaka (JP)

(111) 163.038
(732) Tahitian Noni International Inc., Provo (US)

(111) 163.250
(732) FLY HORSE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 163.373
(732) CASLOT Nyerõautomata és Játékterem Üzemeltetõ Kft.,

Szombathely (HU)

(111) 163.473
(732) Hevér János, Noszvaj (HU)

(111) 163.628
(732) Crown Cork & Seal Technologies Corporation (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Alsip, Illinois (US)
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(111) 163.910
(732) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

(111) 164.302
(732) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 164.306
(732) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 164.307
(732) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 164.692
(732) Pannon GSM Távközlési Zrt., Törökbálint (HU)

(111) 164.693
(732) Pannon GSM Távközlési Zrt., Törökbálint (HU)

(111) 164.694
(732) Pannon GSM Távközlési Zrt., Törökbálint (HU)

(111) 164.695
(732) Pannon GSM Távközlési Zrt., Törökbálint (HU)

(111) 164.810
(732) 3 SCHMIDT Kft., Pécs (HU)

(111) 164.835
(732) S & E Bõrfeldolgozóipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 164.855
(732) Fenyõ Márta, Szentendre (HU)

(111) 165.310
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 165.412
(732) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

(111) 165.650
(732) I.T.C. LIMITED, Calcutta, West Bengal (IN)

(111) 165.706
(732) Pfizer Caribe Limited, St. Peter Port, Guernsey,

Channel Islands (GB)

(111) 165.710
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

(111) 165.996
(732) WYBOROWA S.A., Poznan (PL)

(111) 166.118
(732) Tahitian Noni International Inc., Provo (US)

(111) 166.181
(732) The Procter & Gamble Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

(111) 166.182
(732) The Procter & Gamble Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

(111) 166.315
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

(111) 166.379
(732) WTT, Inc. (d/b/a RADIUS the Global Travel Company),

Bethesda, Maryland (US)

(111) 166.380
(732) MICROSOFT CORPORATION (Washington állam törvényei

szerint bejegyzett cég), Redmond, Washington (US)

(111) 166.454
(732) AgroFresh Inc., Philadelphia, Pennsylvania (US)

(111) 166.644
(732) MICROSOFT CORPORATION (Washington állam törvényei

szerint bejegyzett cég), Redmond, Washington (US)

(111) 166.869
(732) Törley Pezsgõpincészet Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 166.870
(732) Törley Pezsgõpincészet Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 167.248
(732) The Boston Consulting Group, Inc. (Massachusetts állam

törvényei szerint bejegyzett cég), Boston, Massachusetts (US)

(111) 167.265
(732) Viacom International Inc. ( Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat ), New York, New York (US)

(111) 167.288
(732) MATTEL INC. (Delaware állam törvényei szerint alapított

cég), El Segundo, Kalifornia (US)

(111) 167.293
(732) ACER Incorporated, Taiwan (CN)

(111) 167.480
(732) GRANIT Csiszolószerszámgyártó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(111) 167.622
(732) OMNICARE, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Covington, Kentucky (US)

(111) 167.737
(732) Pfizer Caribe Limited, St. Peter Port, Guernsey,

Channel Islands (GB)

(111) 167.799
(732) ROHM AND HAAS COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), Philadelphia, Pennsylvania (US)

(111) 167.884
(732) Vágány József Csaba, Budapest (HU)
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(111) 167.990
(732) Cooper Power Tools GmbH & Co., Westhausen (DE)

(111) 168.633
(732) Darabos János, Hajdúsámson (HU)

(111) 168.872
(732) OMNICARE, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Covington, Kentucky (US)

(111) 168.873
(732) OMNICARE, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Covington, Kentucky (US)

(111) 169.198
(732) Bridgestone Licensing Services, Inc. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Nashville, Tennessee (US)

(111) 169.468
(732) IPR Pharmaceuticals Inc., Carolina, Puerto Rico (US)

(111) 169.557
(732) Sumitomo Chemical Co., Ltd., Tokyo (JP)

(111) 170.242
(732) Personal Care Group, Inc., Westport, Connecticut (US)

(111) 171.130
(732) Pfizer Caribe Limited, St. Peter Port, Guernsey, Channel

Islands (GB)

(111) 171.145
(732) Perfetti Van Melle S.p.A., Lainate (Milano) (IT)

(111) 171.511
(732) Trilogy Communications, Inc. (Delaware államban bejegyzett

cég), Pearl, Mississippi (US)

(111) 171.877
(732) S.C. JOHNSON & SON, INC., Racine, Wisconsin (US)

(111) 172.007
(732) S.C. JOHNSON & SON, INC., Racine, Wisconsin (US)

(111) 172.728
(732) Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Burbank, Kalifornia (US)

(111) 172.850
(732) Geoffrey, LLC ( a Delaware corporation ), Wayne,

New Jersey (US)

(111) 172.855
(732) Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Burbank, Kalifornia (US)

(111) 174.074
(732) Bock József, Villány (HU)

(111) 174.075
(732) Bock József, Villány (HU)

(111) 174.076
(732) Bock József, Villány (HU)

(111) 174.160
(732) InFocus Corporation, Wilsonville, Oregon állam (US)

(111) 175.599
(732) Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Burbank, Kalifornia (US)

(111) 175.600
(732) Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Burbank, Kalifornia (US)

(111) 180.270
(732) ACER Incorporated, Hsin Chu (TW)

(111) 198.943
(732) Focus Magazin Verlag GmbH, München (DE)

A rovat 163 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás

(111) 122.548
(732) PMPI LLC, Richmond, Virginia (US)

(111) 122.654
(732) PMPI LLC, Richmond, Virginia (US)

(111) 122.655
(732) PMPI LLC, Richmond, Virginia (US)

(111) 130.751
(732) Tyco Electronics Services GmbH, Schaffhausen (CH)

(111) 132.867
(732) CareFusion 2200, Inc., San Diego (US)

(111) 135.102
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 146.732
(732) Chr. Hansen A/S, Horsholm (DK)

(111) 151.081
(732) GMAC Inc., Detroit, MI (US)

(111) 152.130
(732) Morgan Stanley Smith Barney Holdings LLC, Purchase,

New York (US)

(111) 153.186
(732) GMAC Inc., Detroit, MI (US)

(111) 153.924
(732) GMAC Inc., Detroit, MI (US)

(111) 153.930
(732) GMAC Inc., Detroit, MI (US)

(111) 154.697
(732) GMAC Inc., Detroit, MI (US)

(111) 154.698
(732) GMAC Inc., Detroit, MI (US)

(111) 156.699
(732) Chr. Hansen A/S, Horsholm (DK)

(111) 162.167
(732) Gála Eseményszervezõ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Sülysáp (HU)

(111) 163.599
(732) Corporativo de Marcas GJB, S.A. DE C.V., Colonia Granjas

Mexico, Mexico (MX)

(111) 166.869
(732) Törley Pezsgõpincészet Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 166.870
(732) Törley Pezsgõpincészet Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 167.135
(732) Morgan Stanley Smith Barney Holdings LLC, Purchase,

New York (US)

(111) 168.240
(732) JOHNSON & JOHNSON, New Brunswick, New Jersey (US)

(111) 169.905
(732) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 170.788
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 172.788
(732) Rácz Gergely, Eger (HU);

Rácz József, Eger (HU);
Rácz Kinga, Eger (HU);
Rácz Krisztián, Eger (HU)

(111) 175.485
(732) Abbott Biotechnology Ltd., Hamilton (BM)

(111) 175.485
(732) Abbott Biotechnology Ltd., Hamilton (BM)

(111) 177.981
(732) Rácz Gergely, Eger (HU);

Rácz József, Eger (HU);
Rácz Kinga, Eger (HU);
Rácz Krisztián, Eger (HU)

(111) 182.720
(732) Ecorys Magyarország Kft., Budapest (HU)

(111) 183.023
(732) ACCELL Hunland Kerékpárgyártó és Értékesítõ Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Tószeg (HU)
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(111) 186.024
(732) TELETÁL ÉTELFUTÁR Kft., Dunakeszi (HU)

(111) 188.596
(732) Budapesti Piac Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

(111) 190.584
(732) Isidor Kft., Szombathely (HU)

(111) 191.720
(732) TELETÁL ÉTELFUTÁR Kft., Dunakeszi (HU)

(111) 191.777
(732) TELETÁL ÉTELFUTÁR Kft., Dunakeszi (HU)

(111) 193.109
(732) Aquisitor Kft., Budapest (HU)

(111) 193.729
(732) Aquisitor Kft., Budapest (HU)

(111) 195.209
(732) Bravo-Lila Kft., Budapest (HU)

(111) 198.646
(732) Környei Vagyonkezelõ és Szolgáltató Kft., Környe (HU)

A rovat 38 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás

(111) 113.931
(732) Revlon Consumer Products Corporation, New York,

New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 113.933
(732) Revlon Consumer Products Corporation, New York,

New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 114.165
(732) Revlon Consumer Products Corp., New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 120.178
(732) H. Stern Comercio e Industria Sociedade Anonima,

Rio de Janeiro (BR)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 122.779
(732) Revlon (Suisse) S.A., Schlieren (CH)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 129.093
(732) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 129.095
(732) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 143.627
(732) Sandvik Tamrock Oy, Tampere (FI)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 160.275
(732) EVM Zrt., Budapest (HU)
(740) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft.,

Budapest

(111) 162.160
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt., dr. Sütõ Ágota,

Budapest

(111) 163.038
(732) Tahitian Noni International Inc., Provo (US)
(740) Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 163.331
(732) TARKETT AB, Ronneby (SE)
(740) Dr. Asbóth, Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi és Szabadalmi

Iroda, Budapest

(111) 165.310
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)
(740) MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt., dr. Sütõ Ágota,

Budapest

(111) 166.013
(732) Motorola, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Schaumburg, Illinois (US)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 166.118
(732) Tahitian Noni International Inc., Provo (US)
(740) Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 167.288
(732) MATTEL INC. (Delaware állam törvényei szerint alapított

cég), El Segundo, Kalifornia (US)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 16 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése

(111) 113.931
(732) Revlon Consumer Products Corporation, New York,

New York (US)

(111) 113.933
(732) Revlon Consumer Products Corporation, New York,

New York (US)
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(111) 114.165
(732) Revlon Consumer Products Corp., New York, New York (US)

(111) 120.178
(732) H. Stern Comercio e Industria Sociedade Anonima,

Rio de Janeiro (BR)

(111) 122.779
(732) Revlon (Suisse) S.A., Schlieren (CH)

(111) 129.093
(732) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 129.095
(732) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)

(111) 143.627
(732) Sandvik Tamrock Oy, Tampere (FI)

(111) 162.160
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.„, Budapest (HU)

(111) 163.038
(732) Tahitian Noni International Inc., Provo (US)

(111) 163.331
(732) TARKETT AB, Ronneby (SE)

(111) 165.310
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

„f.a.”, Budapest (HU)

(111) 166.013
(732) Motorola, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Schaumburg, Illinois (US)

(111) 166.118
(732) Tahitian Noni International Inc., Provo (US)

(111) 167.288
(732) MATTEL INC. (Delaware állam törvényei szerint alapított

cég), El Segundo, Kalifornia (US)

(111) 167.567
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 169.107
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 170.422
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 188.676
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 188.685
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 192.399
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 193.799
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(111) 193.800
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(111) 193.806
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(111) 193.807
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(111) 193.812
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(111) 193.815
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(111) 193.820
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(111) 193.827
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(111) 193.837
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(111) 193.839
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(111) 193.845
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(111) 193.938
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 194.065
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 194.066
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(111) 194.076
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(111) 194.082
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
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(111) 194.230
(732) Danubius Kereskedõház Vagyonkezelõ Zrt., Budapest (HU)

(111) 194.311
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 194.617
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(111) 194.619
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 194.783
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

(111) 195.329
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 195.338
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Részvénytársaság,

Budapest (HU)

A rovat 44 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás

(111) 113.931
(732) Revlon Consumer Products Corporation, New York,

New York (US)

(111) 113.933
(732) Revlon Consumer Products Corporation, New York,

New York (US)

(111) 114.165
(732) Revlon Consumer Products Corp., New York, New York (US)

(111) 122.169
(732) Sumitomo Chemical Company, Ltd, Tokyo (JP)

(111) 122.171
(732) Sumitomo Chemical Company, Ltd, Tokyo (JP)

(111) 122.172
(732) Sumitomo Chemical Company, Ltd, Tokyo (JP)

(111) 122.252
(732) Masonite Corporation, Tampa, Florida (US)

(111) 122.265
(732) EGIS Nyrt., Budapest (HU)

(111) 128.440
(732) Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas (HU)

(111) 130.295
(732) Ilcsi SZÉPÍTÕ FÜVEK Biokozmetikai Kft., Budapest (HU)

(111) 131.133
(732) Apple Inc., Cupertino, California (US)

(111) 131.222
(732) Apple Inc., Cupertino, California (US)

(111) 131.223
(732) Apple Inc., Cupertino, California (US)

(111) 131.224
(732) Apple Inc., Cupertino, California (US)

(111) 138.503
(732) Apple Inc., Cupertino, California (US)

(111) 159.208
(732) BETA-PLUS Kft., Budapest (HU)

(111) 160.596
(732) JEANS CLUB Ruházati és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 161.045
(732) URBÁN és URBÁN Kft., Dunakeszi (HU)

(111) 162.286
(732) INVISTA Technologies S.á.r.l., St. Gallen (CH)

(111) 162.313
(732) Gyulai Húskombinát Zrt., Gyula (HU)

(111) 163.039
(732) EGIS Nyrt., Budapest (HU)

(111) 163.041
(732) EGIS Nyrt., Budapest (HU)

(111) 163.272
(732) EGIS Nyrt., Budapest (HU)

(111) 163.273
(732) EGIS Nyrt., Budapest (HU)

(111) 163.283
(732) Galambos Lajos, Mocsa (HU)

(111) 163.331
(732) TARKETT AB, Ronneby (SE)

(111) 163.473
(732) Hevér János, Noszvaj (HU)

(111) 165.829
(732) Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also trading as Square

Enix Holdings Co.,Ltd., Tokio (JP)
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(111) 166.460
(732) E-Build Információs és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

(111) 167.884
(732) Vágány József Csaba, Budapest (HU)

(111) 168.232
(732) EGIS Nyrt., Budapest (HU)

(111) 168.233
(732) EGIS Nyrt., Budapest (HU)

(111) 169.557
(732) Sumitomo Chemical Co., Ltd., Tokyo (JP)

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

A rovat 34 db közlést tartalmaz.
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