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Lajstromozott védjegyek I.

rafin; petroléterek; földgáz világításhoz; alacsony fûtõértékû
földgáz; szénhidrogéngázok; szilárd tüzelõanyag, gázkeverékek;
gáz hajtóanyagok, gáz üzemanyagok (keverékek) kenõzsírok; kenõanyagok; kenõolajok; fényezõ zsírok; fényezõ anyagok, fényezõ gázok; fényezõviaszk; zsírok gépszíjakhoz, kikészítõszerek
bõrökhöz; növényi olajok ipari célokra; olajok vágó és forgácsolószerszámok kenéséhez és hûtéséhez, folyékony motorüzemanyagok; olajok szerkezetekhez; motorolajok; formaleválasztó
olaj; viaszk; viaszk ipari célra.

(111) 198.691
(151) 2009.12.22.
(210) M 09 00425
(220) 2009.02.17.
(732) Organit Termelõ és Kereskedelmi Kft.,
Székesfehérvár (HU)
(541) IMMUNOBEE
(511) 31 Takarmány haszonállatok részére.
(111) 198.692
(151) 2009.12.22.
(210) M 09 00426
(220) 2009.02.17.
(732) Organit Termelõ és Kereskedelmi Kft.,
Székesfehérvár (HU)
(541) ORGANIT
(511) 31 Takarmány haszonállatok részére.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

5

Biocidek; termálvizek, petróleumzselé orvosi használatra.

19 Aszfalt; bitumen; gyanta (kátrány, szurok); nem fémbõl készült vízvezetékcsövek; nem fém csövek, préselvények, idomok.

198.815
(151) 2009.11.02.
M 09 00555
(220) 2009.03.04.
INA - Industrija Nafte d.d., 10000 Zagreb (HR)
Bándy Tamásné, PATENDER Kft., Budapest

(511) 1
Adalékanyagok benzin finomításához; vegyi adalékok forgácsolókeverékekhez; keverékek forgácsoláshoz; desztillált víz;
mûtrágya; salétromsav; emulgeálószerek; etán; etilalkohol; etilén-, dietilén-éter; fenol ipari használatra; vegyi adalékok üzemanyagokhoz; folyadékok hidraulikai rendszerekhez; vegyszerek
ipari használatra; termékek öntvények leválasztásához; termékek
fémek hõkezeléséhez; vegyi adalékok forgácsolóoldatokhoz; vegyi adalékok folyékony motorüzemanyagokhoz; vegyi reagensek, melyek nem tartoznak az orvosi és állatgyógyászati reagensek közé; fékfolyadék; lakkhígítók; zsírdiszpergálók; zsírfehérítõ
szerek; metán; tûzoltószer-keverékek; vegyi termékek belsõ égésû motorok hengerében elõforduló lerakódások eltávolítására
(motor-korommentesítõ anyagok); ásványolaj-diszpergálók; termékek adhézió ellen; zsírtalanítóanyagok gyártási folyamatokhoz, ipari zsírtalanítók; lágyítók ipari használatra; oldószerek lakkokhoz; vegyi adalékanyagok forgácsolóoldatokhoz; oldatok forgácsolás könnyítésére; anyagok gõzkondenzáció megelõzéséhez;
aeroszoleltávolító gáz; földgáz ipari használatra; olajok tisztítószerekhez; víztisztító szerek; kopogásgátló anyagok belsõ égésû
motorokhoz; fagyásgátlók; pétisó; salétromsav és sói; kén; kénsav; üzemanyag-konzerváló anyagok; folyadékok automata hajtáshoz (hidraulikus tengelykapcsolókhoz); folyadékok hidraulikus folyamatokhoz; szervokormány-folyadékok; toluol; olajszétválasztó termékek; termékek diszpergáló olajokhoz; hidrogén;
viaszkok fehérítésére fehérítõszerek, réz.
2
Korróziógátló szerek; bitumenes lakkok; festékek, festékpatronok; rozsdagátló szerek; korróziógátló anyagok, korrózióvédelem rendszerek és berendezések mûködésének megkönnyítéséhez; termékek fémek védelmére; korrózióvédett szalag; rozsdagátló olajok; rozsdavédelem.
3
Üvegtisztító folyadékok.
4
Benzin üzemanyagok; benzol; gázolaj; dízel üzemanyagok;
nem kémiai adalékok folyékony motorüzemanyagokhoz; üzemanyagok; ipari olajok; ipari zsírok; kerozin; koksz; xilol; nehéz
olajok (folyékony üzemanyagok); nehéz olajok; ásványolajok;
olajok, kõolaj vagy finomított kõolaj; nyersolaj; petróleum zselatin ipari használatra; kenõanyagok fegyverekhez; oldószerek; pa-
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35 Termékköltség-kalkuláció készítése; gépírási szolgáltatások; piackutatás; kirakatrendezés; kiállítások szervezése promóciós és kereskedelmi céllal; hirdetési felületek kölcsönzése; közvélemény-kutatás (kérdõíves); központi adatgyûjtés; kereskedelmi ügyletek, élelmiszerek és nem élelmiszer-ipari termékek kisés nagykereskedelme és beszerzés ezen kereskedelmi egységek
részére; hirdetés; kereskedelmi promóció; üzleti levelezés; értesítések, levelezések üzleti ügyletekhez; nyomtatott hirdetések; szövegszerkesztés; PR-tevékenység; hirdetésterjesztés; promóciós
hirdetések; csoportos foglalkozások, továbbképzések rendezése
és szervezése; üzleti szervezés és tanácsadás; assisztencia kereskedelmi és ipari vállalatok részére; üzleti szervezés és vezetõi
konzultáció; fénymásolás; kereskedelmi promóciók és bemutató
harmadik személy részére; piackutatás marketing részére; könyvvizsgálás, folyószámlakontroll; hirdetési anyagok terjesztése
(röpiratok, katalógusok, publikációk és minták); minták terjesztése; hirdetési anyagok terjesztése (brosúrák, dokumentációk, publikációk; hirdetésterjesztés; hirdetési felület kölcsönzése; rádióhirdetések; tv-hirdetések; hirdetési anyagok szervezése; DM levelek; hirdetési anyagok kölcsönzése; hirdetési anyagok szállítása; hirdetõanyagok szállítása; hirdetési anyagok szervezése; hirdetések levél útján; kiállítások szervezése hirdetési és kereskedelmi célokra; professzionális és kereskedelmi hirdetések; statisztikák összeállítása; professzionális kereskedelmi ügyletek; adminisztrációs ügyletek; piacfeltárás, elemzés; élelmiszer-ipari és
nem élelmiszer-ipari termékek exportja és importja kivéve fegyverek, lõszerek, harcászati eszközök, mérgek és felszerelések
civilek védelemre és védekezésre; kiállítási felület biztosítása.
36 Okirat-ellenõrzés; hitelkártya-szolgáltatás; tõzsdei ügyletek
(a piaci spekulációs érték hivatalos kimutatása az árfolyamokról);
tanácsadás pénzügyi területeken; pénzügyi analizálás; pénzügyi
értesítés, pénzügyi becslések (biztosításokhoz, bankokhoz, ingatlanokhoz); pénzügyi ügyletek (átutalások); pénzügyi szervezés;
pénzügyi szolgáltatások; fiskális becslések; alapok (pénzügyi)
létrehozása; apartman bérlése; irodák, ingatlanok bérlése; privát
ingatlanok bérlése; utalványok kibocsátása; biztosítékok; kölcsönök nyújtása; hitelkártya-kibocsátás; kárrendezés; ingatlanlízing;
ingatlanok értékbecslése; ingatlanügyletek szervezése; biztosítási
ügyletek elõre nem látható eseményekkel kapcsolatban; elektronikus átutalás pénzügyi alapokba; biztosítások; biztosítási értesítés; biztosítási hirdetések; életbiztosítási szolgáltatások matematikai eszközökkel; tõkeberuházás; részletfizetési szolgáltatás;
biztonságos megtakarítások szolgáltatása; értékmegõrzõ megtakarítások; pénzügyi szponzori tevékenység; tõzsdei közvetítõi tevékenység; ingatlanügyletek, biztosítási ügyletek; esetleges kintlévõségek felvásárlása, kompenzációs ügyletek, faktorálás; ingatlanügyletek szerzõdésbõl vagy egyéb kötelezettségbõl; karitatív
tevékenységek, jótékony célú gyûjtések; beruházás alapok; vagyonigazgatás; ingatlanépítés szervezése; valutaváltás, valuta-
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ügyletek; kölcsönös alapon nyújtott szolgáltatások; kölcsönök
folyósítása; kiállítási helyek szervezése.
37 Segélynyújtás meghibásodott jármûveknek (javítás); jármûmosás; felügyelet konstrukciós munkákhoz; csõrendszerek szerelése és karbantartása; autómosás; jármûvek kenése; autószervizek; alkotóelemek és szerszámok kölcsönzése; jármûkarbantartás
és javítás; javítási szolgáltatások eredeti állapot eléréséhez, javítással kapcsolatos szolgáltatások; jármûtisztítás; jármû karbantartás; jármûfényezés; segélynyújtás meghibásodott jármûveknek
(javítás); jármûvek korrózióvédelme; vulkanizáció és gumijavítás; szegecselés; kerékcsere; tömítõolajokhoz kapcsolódó szolgáltatások; olajszint-ellenõrzés.
39 Termék címkézés; szállítás hajón; szállítás csõvezetéken;
kereskedelem (vízi szállítás); vízellátás; autókölcsönzés; raktározás; szállítás, áruelosztás; szállítás (kereskedelmi terjesztés); kirakodás; termékek nemzetközi szállítása vízen, vasúton és közúton, folyami és tengeri közlekedés; termékcsomagolás; fuvarozás; tranzit, szállítmányozás, termékcsomagolás és tárolás; szállítás teherjármûvekkel és tartálykocsikkal; kereskedelmi termékek
raktározása.
40 Tisztítás; fotófilmek elõhívása, kidolgozása; fotózás (fotók
nyomtatása); ofszetnyomtatás; hulladékkezelés, ömlesztett hulladék és folyékony hulladékok összepréselése; hulladékégetés; hulladék feldarabolása.
42 Laboratóriumi elemzések; címketervezés; elemzések készítése petróleumforrások elõnyeire vonatkozólag; elemzések késztése számítógépes rendszerekkel; vegyi elemzések; szerzõi jogi
szabályok; adatbázis létrehozása; grafikai rajzolószolgáltatások;
címketervezés; földrajzi helyek kutatás; földrajzi terület felmérése (földmérés) szakvélemény földméréshez, felméréshez; részletes és egyszerûsített bányászati munkák szárazföldi vagy tengeri
technikával -grafikus design tervezés; formatervezési minta tervezés; ipari összeállítás (számítógépes); mérnöki rajzok és munkák; mérnöki szakvélemények készítése; szabadalmaztatás;
anyagok tesztelése; bakteriológiai kutatás; jogi kutatás; tengeri
kutatás; geológiai kutatás és feltárás; új termékek kutatása és fejlesztés harmadik személyek részére olajkútkutatás; kémiai, kutatások; komputerkölcsönzés; személyes tanulmányok készítése;
vegyi kutatás; vegyészeti szolgáltatások; minõség-ellenõrzés;
petróleumkutak ellenõrzése; iparjogvédelmi jogok licencbe adása, átruházása; petróleum felkutatás; elemzések készítése petróleumforrások felhasználására; professzionális becslések, szakvélemények készítése a petróleumforrásokkal kapcsolatban; komputer-karbantartás; programszerkesztés számítógépes programok
létrehozása, számítógépes programok modernizációja, frissítése;
számítógépes programok, technikai projektek (tervek) tanulmányozása; gyártási rendszer tervezése felszínen és felszín alatt,
szárazföldön és tengeren; iparjogvédelmi területen segítség nyújtása; számítógépes segítségnyújtás; környezetvédelemmel kapcsolatos segítségnyújtás; olajkutak ellenõrzése; belsõépítészet;
szakértõi vélemények készítése, mérnöki munkák; földmérés.
43 Hotelszolgáltatás; tárgyalótermek bérbeadása; campingek
használata; kempingekkel kapcsolatos szolgáltatások nyáron; önkiszolgálók; szállásadás (hotelek, panziók).

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

(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Szállodákkal, motelekkel és egyéb ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó
apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos marketing tevékenység, beleértve eme szolgáltatások interneten és egyéb globális számítógépes hálózatokon keresztül történõ reklámozását.
43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshelyek bérbeadása; vendéglátóipar (étel és ital); összejövetelekhez
helyiségek bérbeadása; éttermek, kávéházak; ideiglenes szálláshely foglalások; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szolgáltatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.292
(151) 2010.01.04.
M 09 01607
(220) 2009.06.02.
Cai Yuan Yuan, Budapest (HU)
dr. Sztrókay Eszter ügyvéd, Budapest

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.295
(151) 2010.01.04.
M 09 01405
(220) 2009.05.12.
Prima Maroni Kft., Budapest (HU)
Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest

199.229
(151) 2009.12.15.
M 09 01341
(220) 2009.05.06.
Protone Audio Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

PLIGHT
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
(511) 30

(111) 199.252
(151) 2009.12.15.
(210) M 09 01668
(220) 2009.06.09.
(732) Millennium & Copthorne International Limited,
Singapore (SG)

Cukrászkészítmény (gesztenyekonzerv).

(111) 199.298
(210) M 09 01692
(732) Hadászi Kft., Debrecen (HU)
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(151) 2010.01.04.
(220) 2009.06.12.
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(546)

(511) 30

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

(541) CSOKICSÕ
(511) 10 Barnító készülékek, UV lámpák és barnító lámpák orvosi
célokra és a barnító készülékek részei, beleértve szûrõk és reflektorok.
11 Barnító készülékek, UV lámpák és barnító lámpák nem orvosi célokra és a barnító készülékek részei, beleértve szûrõk és
reflektorok.

Rizs.

(111) 199.304
(210) M 08 03546
(732) TIFFÁN’S Bt., Villány (HU)
(546)

199.307
(151) 2010.01.04.
M 09 01498
(220) 2009.05.20.
Sun System Kft., Budapest (HU)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(151) 2010.01.04.
(220) 2008.11.14.

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

199.308
(151) 2010.01.04.
M 09 01505
(220) 2009.05.21.
Senoble Holding Sas, Jouy (FR)
dr. Perlaki Dezsõ, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 33 Villány-Siklós eredetmegjelölés területérõl származó borok.
(111) 199.305
(151) 2010.01.04.
(210) M 09 00874
(220) 2009.04.01.
(732) Wyeth Holdings Corporation (a Maine corporation),
Madison, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 29 Zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; jég; méz,
melaszszirup.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.310
(151) 2010.01.04.
M 09 01512
(220) 2009.05.21.
Aimsbury Investments L.t.d., Victoria, Mahe 025611 (SC)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(546)

(511) 34
(511) 5

Étkezési és táplálék kiegészítõk.

(111) 199.306
(210) M 09 01304
(732) Anik Kft., Budapest (HU)
(546)

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

(111) 199.311
(151) 2010.01.04.
(210) M 09 01516
(220) 2009.05.22.
(732) Euro Noliker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Kistelek (HU)
(740) dr. Hajdú István, Hajdú Ügyvédi Iroda, Szeged
(541) PGT-PITON GUARD TECHNOLOGY
(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(151) 2010.01.04.
(220) 2009.05.04.

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

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

M208

199.350
(151) 2010.01.08.
M 09 01585
(220) 2009.05.28.
Bunge Zrt., Budapest (HU)
dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) FLORIOL TRIO
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok, étkezési olajok és zsírok készítésére szolgáló
zsírtartalmú agyagok, margarin, vaj, vajkrém, mogyoróvaj, kakaóvaj, kókuszvaj, kókuszzsír, kókusz olaj, étkezési repce olaj,
pálmamag olaj (étkezéshez), étkezési csontolaj, szezámolaj, étkezési napraforgóolaj, kenyérszeletek zsírtartalmú keveréke.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

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

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

199.351
(151) 2010.01.08.
M 09 01783
(220) 2009.06.18.
CONFORG Oktató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
Solt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

CONFORG
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztriáció, irodai munkák.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
199.353
(151) 2010.01.08.
M 09 01586
(220) 2009.05.28.
Bunge Zrt., Budapest (HU)
dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

199.356
(151) 2010.01.08.
M 09 01793
(220) 2009.06.19.
Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

RelaxNet
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
38 Távközlés.
199.358
(151) 2010.01.08.
M 09 02186
(220) 2009.07.23.
British American Tobacco Italia S.p.A., Roma (IT)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Iroda, Budapest

(546)

(511) 34 Cigaretták, dohány, dohánytermékek, öngyújtók, gyufák,
dohányzási cikkek.
(111) 199.359
(151) 2010.01.08.
(210) M 09 01590
(220) 2009.05.29.
(732) Varga Attila, Szentgotthárd (HU)
(546)

FLORIOL FRITOPLUS
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok, étkezési olajok és zsírok készítésére szolgáló
zsírtartalmú agyagok, margarin, vaj, vajkrém, mogyoróvaj, kakaóvaj, kókuszvaj, kókuszzsír, kókusz olaj, étkezési repce olaj,
pálmamag olaj (étkezéshez), étkezési csontolaj, szezámolaj, étkezési napraforgóolaj, kenyérszeletek zsírtartalmú keveréke.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(511) 39
43

Szállítás.
Vendéglátás (pizzéria).

(111) 199.360
(151) 2010.01.08.
(210) M 09 01591
(220) 2009.05.29.
(732) Severinus Vagyonkezelõ és Eü-i. Szolgáltató Kft.,
Veszprém (HU)
(546)

199.354
(151) 2010.01.08.
M 09 01991
(220) 2009.07.07.
Hagemann László, Budapest (HU)

NAUTIC TRAINING CENTER HUNGARY
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
199.355
(151) 2010.01.08.
M 09 01990
(220) 2009.07.07.
Hagemann László, Budapest (HU)

NAUTIC.HU
41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sporttevékenység.

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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(111) 199.370
(151) 2010.01.11.
(210) M 08 01421
(220) 2008.04.24.
(732) Natur Agro Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Pomáz (HU)
(740) dr. Tiber Péter ügyvéd, Budapest
(541) NATUR PLASMA
(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

199.380
(151) 2010.01.13.
M 09 01863
(220) 2009.06.26.
PHARMAFORTE Kft., Budapest (HU)

CRAN-C
5

Gyümölcskivonat tartalmú táplálékkiegészítõ készítmény.

(111) 199.381
(151) 2010.01.13.
(210) M 09 01773
(220) 2009.06.18.
(732) Szamosközi Antal, Szentes (HU)
(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, kézimunka alap gyártás, reprodukció gyártás saját festmények alapján.
24 Textíliák és textiláruk.
26 Hímzések.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

199.382
M 09 01771
Pál Rita, Budapest (HU)

(151) 2010.01.13.
(220) 2009.06.18.

ARANYBABA

199.384
M 09 00938
Cosmed Kft., Sóskút (HU)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

199.386
(151) 2010.01.13.
M 09 01674
(220) 2009.06.10.
EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

AFRODIZIL
5

(151) 2010.01.13.
(220) 2009.04.07.

Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 199.387
(151) 2010.01.13.
(210) M 09 01673
(220) 2009.06.10.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

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) 199.383
(151) 2010.01.13.
(210) M 09 01149
(220) 2009.04.21.
(732) Cardo Bútor- és Matracgyártó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Kiss Ottilia, Gyõr
(541) Az alvás szakértõje.
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111) 199.385
(151) 2010.01.13.
(210) M 09 01676
(220) 2009.06.10.
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai
Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

Humán gyógyszerészeti készítmények.

199.388
(151) 2010.01.13.
M 09 01672
(220) 2009.06.10.
EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

RIPIFREN
5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

199.389
(151) 2010.01.13.
M 09 01671
(220) 2009.06.10.
EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

LIPOROSA
5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

199.390
(151) 2010.01.13.
M 09 01670
(220) 2009.06.10.
Ujvári Kft., Piliscsaba (HU)
dr. Hegyvári Sándor, Dornbach és Hegyvári Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) KOPÁR CSÁRDA
(511) 43 Vendéglátás, élelmezés, idõleges szállásadás.

SWEET & EASY
3
Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.
44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

(111)
(210)
(732)
(740)
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199.391
(151) 2010.01.13.
M 09 01564
(220) 2009.05.27.
Magyar Gépjármûimportõrök Egyesülete, Budapest (HU)
Bihary, Balassa és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) Európai Autós Nagykoalíció
(511) 45 Gépjármûipar és kereskedelem érdekeinek képviselete, védelem érvényesítése.
(111) 199.392
(151) 2010.01.13.
(210) M 09 01675
(220) 2009.06.10.
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai
Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

37 Gépjármûvek karbantartása és javítása; jármûvek mosása;
jármûvek kenése; fényezés (jármûvek); jármûfényezés; jármûvek
rozsda elleni kezelése; jármûjavító mûhelyek, jármûvek tisztítása; jármûjavítás; jármûkarbantartás.
199.396
(151) 2010.01.13.
M 09 01560
(220) 2009.05.27.
XL Energy Marketing Sp. z o.o., Warszawa (PL)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
(111)
(210)
(732)
(740)

199.397
(151) 2010.01.13.
M 09 02172
(220) 2009.07.22.
HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt., Téglás (HU)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

199.393
(151) 2010.01.13.
M 09 01565
(220) 2009.05.27.
Magyar Gépjármûimportõrök Egyesülete, Budapest (HU)
Bihary, Balassa és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

Autós Nagykoalíció

(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

45 Gépjármûipar és kereskedelem érdekeinek képviselete, védelem érvényesítése.
199.394
M 09 01977
Papdi Erika, Budapest (HU)

(151) 2010.01.13.
(220) 2009.07.07.

Nem adom a párom
9
Mágneses adathordozók, hanglemezek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényképek, papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés, sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 199.398
(151) 2010.01.13.
(210) M 09 01866
(220) 2009.06.26.
(732) LABSYSTEM Kft., Budapest (HU)
(546)

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

(111) 199.395
(151) 2010.01.13.
(210) M 09 01960
(220) 2009.07.03.
(732) HIGER BUS COMPANY LIMITED, Suzhou, Jiangsu
Province (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(111) 199.399
(151) 2010.01.13.
(210) M 08 03882
(220) 2008.12.17.
(732) Fõvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht.,
Budapest (HU)
(546)

(511) 12 Személygépkocsik, gépkocsi alvázak, jármû kerekek, kerékagyak jármûvekhez, gépkocsi karosszériák, jármûvek belsõ
kárpitjai, jármû irányjelzõk, elektromos jármûvek, autók, távolsági autóbuszok, betonkeverõ jármûvek.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

199.400
(151) 2010.01.13.
M 09 01964
(220) 2009.07.06.
Marquard Media Magyarország Kft., Budapest (HU)

(546)

IMÁDOK FÕZNI
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

(111) 199.401
(151) 2010.01.13.
(210) M 09 01573
(220) 2009.05.28.
(732) Klinkó György, Budapest (HU);
L. Laki László, Szentendre (HU)
(740) dr. Mátrai Mihály, Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) VÍZI MOZI
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, bálok szervezése, diszkók szolgáltatásai, elõadómûvészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése
és lebonyolítása, fényképészet, filmgyártás, filmstúdiók filmszínházak üzemeltetése, filmvetítõk és tartozékaik kölcsönzése, fogadások tervezése (szórakoztatás), hangfelvételek kölcsönzése,
hangstúdiók szolgáltatásai, helyfoglalás show-mûsorokra, karaoke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások (szórakoztatás
vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy nevelési
célú kiállítások szervezése, mozifilmek kölcsönzése, oktatás,
on-line elérhetõ elektronikus publikációk, nem letölthetõk, on-line játékok szolgáltatása (számítógépes hálózatból), rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, show-mûsorok,
show-mûsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai), sportversenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, színházi produkciók, színpadi díszletek kölcsönzése, szórakoztatás,
szórakoztatási tárgyú információk, televíziós szórakoztatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), vidámparkok, videofelvevõ készülékek kölcsönzése videofilmgyártás, videokamerák kölcsönzése, videoszalagok kölcsönzése, videoszalagok
vágása, video(szalagra) filmezés, világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére, zene összeállítása, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék varieték, éjszakai klubok, élõ
elõadások bemutatása.
(111) 199.402
(151) 2010.01.13.
(210) M 09 01571
(220) 2009.05.28.
(732) Universitas Vállalkozási Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Újlengyel (HU)
(740) dr. Fiák István, Fiák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.403
(151) 2010.01.13.
M 09 01561
(220) 2009.05.27.
XL Energy Marketing Sp. z o.o., Warszawa (PL)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

199.404
(151) 2010.01.13.
M 09 01559
(220) 2009.05.27.
XL Energy Marketing Sp. z o.o., Warszawa (PL)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

XL Cranberry Energy
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(111) 199.406
(151) 2010.01.15.
(210) M 09 02334
(220) 2009.07.03.
(732) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati,
Ohio 45202 (US)
(300) 122027
2009.05.05. LB
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 3
Készítmények a száj, fogak, torok, íny és a szájüreg ápolására és higiéniás céljaira; öblítõ-készítmények, fogkõ és szuvasodás
megelõzésére; fogtisztító készítmények, fogápoló szerek, fog-
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paszták, szájvizek, szájöblítõ spray termékek, fogzselék fluorzselék, fluor szájvizek, tisztító porok, fogkõ színezõ tabletták.
20 Bútorzat, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, fûzfavesszõbõl, csontból, elefántcsontból, bálnacsontból, kagylóból,
borostyánból, gyöngyházból, habkõbõl és azok pótanyagaiból
vagy mûanyagokból készült termékek.
21 Fogkefék; elektromos fogkefék; kefekészítésre szolgáló
anyagok; nem elektromos üzemeltetésû készítmények és anyagok
tisztítási célokra, ezek részei és szerelvényei, fogselyem, fogselyem-tartók, fogpiszkálók, fogpiszkáló-tartók, kefék, tartó eszközök és adagoló készülékek; fogazat ápoló kefék és fogköz-ápoló
kefék.
(111) 199.407
(151) 2010.01.15.
(210) M 09 02336
(220) 2009.07.03.
(732) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati,
Ohio 45202 (US)
(300) 122027
2009.05.05. LB
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

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

(541) BAMBARA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(554)

(511) 3
Készítmények a száj, fogak, torok, íny és a szájüreg ápolására és higiéniás céljaira; öblítõ-készítmények, fogkõ és szuvasodás
megelõzésére; fogtisztító készítmények, fogápoló szerek, fogpaszták, szájvizek, szájöblítõ spray termékek, fogzselék fluorzselék, fluor szájvizek, tisztító porok, fogkõ színezõ tabletták.
20 Bútorzat, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, fûzfavesszõbõl, csontból, elefántcsontból, bálnacsontból, kagylóból,
borostyánból, gyöngyházból, habkõbõl és azok pótanyagaiból
vagy mûanyagokból készült termékek.
21 Fogkefék; elektromos fogkefék; kefekészítésre szolgáló
anyagok; nem elektromos üzemeltetésû készítmények és anyagok
tisztítási célokra, ezek részei és szerelvényei, fogselyem, fogselyem-tartók, fogpiszkálók, fogpiszkáló-tartók, kefék, tartó eszközök és adagoló készülékek; fogazat ápoló kefék és fogköz-ápoló
kefék.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

199.410
(151) 2010.01.15.
M 09 01879
(220) 2009.06.26.
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány, dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek,
snus (snüsz), dohánypótlék és -helyettesítõk (nem orvosi célra)
dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák,
zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók, gyufák.
(111)
(210)
(732)
(740)
(554)

(111) 199.408
(151) 2010.01.15.
(210) M 09 01943
(220) 2009.07.02.
(732) Hotel Egerszalók Turisztikai Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Péter Pál, Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

199.409
(151) 2010.01.15.
M 09 01942
(220) 2009.07.02.
Témahotel Beruházó Kft., Budapest (HU)
dr. Horváth Péter Pál, Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda,
Budapest

199.411
(151) 2010.01.15.
M 09 01876
(220) 2009.06.26.
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány, dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek,
snus (snüsz), dohánypótlék és -helyettesítõk (nem orvosi célra)
dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák,
zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók, gyufák.
(111) 199.412
(151) 2010.01.15.
(210) M 09 01877
(220) 2009.06.26.
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
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(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(554)

(111)
(210)
(732)
(740)
(554)

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány, dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek,
snus (snüsz), dohánypótlék és -helyettesítõk (nem orvosi célra)
dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák,
zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók, gyufák.
(111)
(210)
(732)
(740)
(554)

199.413
(151) 2010.01.15.
M 09 01878
(220) 2009.06.26.
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111)
(210)
(732)
(740)
(554)

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány, dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek,
snus (snüsz), dohánypótlék és -helyettesítõk (nem orvosi célra)
dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák,
zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók, gyufák.
(111)
(210)
(732)
(740)
(554)

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány, dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek,
snus (snüsz), dohánypótlék és -helyettesítõk (nem orvosi célra)
dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák,
zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók, gyufák.
199.414
(151) 2010.01.15.
M 09 01872
(220) 2009.06.26.
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

199.416
(151) 2010.01.15.
M 09 01874
(220) 2009.06.26.
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány, dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek,
snus (snüsz), dohánypótlék és -helyettesítõk (nem orvosi célra)
dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák,
zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók, gyufák.
(111)
(210)
(732)
(740)
(554)

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány, dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek,
snus (snüsz), dohánypótlék és -helyettesítõk (nem orvosi célra)
dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák,
zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók, gyufák.

199.415
(151) 2010.01.15.
M 09 01873
(220) 2009.06.26.
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

199.417
(151) 2010.01.15.
M 09 01875
(220) 2009.06.26.
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány, dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek,
snus (snüsz), dohánypótlék és -helyettesítõk (nem orvosi célra)
dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák,
zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók, gyufák.

M214

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 3. szám I. kötet, 2010.03.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek I.
(111) 199.418
(151) 2010.01.15.
(210) M 04 04572
(220) 2004.10.21.
(732) United Parcel Service of America, Inc., Atlanta,
Georgia (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(511) 9
Számítógép szoftverek; számítógép szoftver rakományok
szállításához, beleértve e-mail továbbítást és légi teherszállítást
(ilyen rakományok és postai küldemények esetleges szállítása kizárólag kamionnal, amikor a szállítást igénybe vevõ légi fuvarozó
szolgáltatásával együtt biztosítják a szállítást).
39 Futárszolgálat, rakományok szállítása, beleértve postai küldemények szállítását, légi teherszállítást (így ilyen rakományok
és postai küldemények esetleges szállítása kizárólag kamionnal,
amikor a szállítást igénybe vevõ légi fuvarozó szolgáltatásával
együtt biztosítják a szállítást), levelek, okmányok, közlemények,
nyomtatott anyagok, és egyéb áruk és értékek többféle szállítóeszközzel történõ szállítása, raktározása és tárolása, valamint csomagolási szolgáltatások.

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 199.423
(151) 2010.01.15.
(210) M 09 01894
(220) 2009.06.29.
(732) Sichuan-Közép-Európai Sinológiai Bázisok Alapítvány,
Nyíregyháza (HU)
(546)

(111) 199.419
(151) 2010.01.15.
(210) M 09 01693
(220) 2009.06.12.
(732) Bérczy Gyula, Kecskemét (HU);
Csikai Imréné, Kecskemét (HU)
(546)

(511) 41
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

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

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, alkuszi/ügynöki tevékenység, bankügyletek, biztosítási tanácsadás, biztosítási ügynöki tevékenységek, faktorálási szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatások, hitelirodák, információk nyújtása biztosítási ügyekben ingatlanlízing, kölcsön (finanszírozás), pénzügyi elemzések, pénzügyi értékbecslés, pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi tanácsadás.

Lovasiskola.

199.420
(151) 2010.01.15.
M 09 01885
(220) 2009.06.26.
K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

K&H, az okos döntések segítõje
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
199.421
(151) 2010.01.15.
M 09 01887
(220) 2009.06.26.
K&H Bank Zrt., Budapest (HU)
Ternyik Etelka, Kõmíves Judit, Budapest

K&H, tanácsadó az okos döntésekhez
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(111) 199.422
(210) M 09 01891
(732) Szilvio Kft., Pécs (HU)
(541) HAMERLI

199.424
(151) 2010.01.15.
M 09 02081
(220) 2009.07.15.
HC Központ Pénzügyi Közvetítõ Kft., Budapest (HU)
dr. Kádas Angelika, Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

(151) 2010.01.15.
(220) 2009.06.24.

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

199.426
(151) 2010.01.15.
M 09 02099
(220) 2009.07.16.
dr. Kopácsi László, Nagyszentjános (HU)
Török Antal, Gyõr

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; brosúrák, újságok, folyóiratok, hírlevelek, kártyák, képregények, kézikönyvek, könyvek, magazinok, naptárak, poszterek, plakátok.
41 Információs szolgáltatások és online újság, -fórum, nevezetesen webes naplók (blogok), mindezek orvosi pszichiátriai, pszichológiai témákkal kapcsolatban; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása.
42 Humán egészségügyi szakorvosi gyógyítási szolgáltatás, a
test-lélek és szellem segítésére és gyógyítására, járóbeteg és bent
fekvõ betegek számára, akut és krónikus stressz által okozott
betegségekben.
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(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

K&H, a megtakarítások szakértõje
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
199.428
(151) 2010.01.15.
M 09 02286
(220) 2009.08.05.
Ye Zhenyong, Budapest (HU)
dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest

(511) 25

Ruha, cipõ, kalapáru.

(111) 199.429
(210) M 09 01277
(732) Rosta András, Budapest (HU)
(546)

(511) 32
(111)
(210)
(732)
(740)

emelõgépek; emelõszerkezetek [gépek]; felvonók, liftek, felvonóláncok [géprészek]; fogasléces emelõk; ipari manipulátorok,
rakodó manipulátorok [gépek]; jármûemelõk, önjáró rakodó manipulátorhoz való emelõk és felvonók; konvejorok [gépek]; liftszalagok, lifthevederek; robotok [gépek]; vezérlések gépekhez.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, különösen: építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; raktárak építése és javítása; felvonók szerelése és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; különösen; raktározási és szállítási szolgáltatások, gyorsszolgálat áruk továbbítására; csomagküldemények elosztása; levélben, telefonon, elektronikus úton megrendelt áruk szállítása; áruk csomagolása raktározása, szállítása; raktárbérlet, raktár bérbeadása; raktározás, tárolás.

199.427
(151) 2010.01.15.
M 09 01882
(220) 2009.06.26.
K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

(111) 199.431
(151) 2010.01.15.
(210) M 09 01694
(220) 2009.06.12.
(732) ILocking Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Siófok (HU)
(740) dr. Pallos István, Dr. Pallos István Ügyvédi Iroda,
Székesfehérvár
(546)

(151) 2010.01.15.
(220) 2009.04.29.

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

Ásványvizek és szénsavas vizek.

199.430
(151) 2010.01.15.
M 09 01496
(220) 2009.05.20.
Unix Auto Kft., Budapest (HU)
Kovács Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(111)
(210)
(732)
(740)
(554)

(546)

(511) 6
Fém építõanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és
csõvezetékek, különösen: szerkezeti elemek rakodó berendezésekhez raktározó és logisztikai létesítményekhez, rekodólapok
fémbõl; drótkötelek, sodronykötelek; fémoszlopok, fémrudak;
fémláncok, függõszerkezetek; hurkok fémbõl tehermozgatáshoz;
rakodólapok anyagmozgatáshoz fémbõl; sínek és fogaslécek fémbõl; váltó- és kitérõ szerkezetek kötöttpályás rakodóberendezésekhez; szállítótálcák fémbõl; szerszámos dobozok fémbõl; szerszámosládák fémbõl; építmények, különösen raktári építmények,
rámpák, közlekedõk, szállítópályák acélból.
7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); különösen: rakodó berendezések raktározó és logisztikai létesítményekhez anyagmozgató gépek [berakodáshoz és kirakodáshoz]; címkézõgépek,
elektronikus címkéket felhelyezõ eszközök; csörlõk [emelésre];
daruk [emelõgépek]; emelõ készülékek; emelõberendezések;

199.432
(151) 2010.01.15.
M 09 01880
(220) 2009.06.26.
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány, dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek,
snus (snüsz), dohánypótlék és -helyettesítõk (nem orvosi célra)
dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák,
zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók, gyufák.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

199.433
(151) 2010.01.15.
M 09 01883
(220) 2009.06.26.
K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

K&H, a vállalatok okos döntéseinek támogatója
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(111) 199.434
(151) 2010.01.15.
(210) M 09 01886
(220) 2009.06.26.
(732) K&H Bank Zrt., Budapest (HU)
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(541) K&H, az okos döntések támogatója
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111) 199.435
(151) 2010.01.15.
(210) M 09 01884
(220) 2009.06.26.
(732) K&H Bank Zrt., Budapest (HU)
(541) K&H, a vállalkozások okos döntéseinek

támogatója
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111) 199.436
(151) 2010.01.15.
(210) M 06 02174
(220) 2006.06.22.
(732) Professional Publishing Hungary Kiadó Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) ORVOSTOVÁBBKÉPZÕ SZEMLE
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

199.437
M 09 01772
Cs+Cs Épszer Bt., Érd (HU)
Csampa István, Érd

(740) dr. Somos Géza ügyvéd, Budapest
(541) KONYHA LELKE
(511) 1
Ételtartósítás (kémiai anyagok).
29 Tarósított gyümölcsök, mazsola, kókusz.
30 Sók, mustár, cukor, ecet, méz, élesztõ, sütõporok.

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

199.439
(151) 2010.01.15.
M 09 01765
(220) 2009.06.17.
Pfizer Cork Limited, Little Island, County Cork (IE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) HYSITE
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények szemészeti használatra.

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

199.440
(151) 2010.01.15.
M 09 01764
(220) 2009.06.17.
Pfizer Health AB, Sollentuna (SE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) XALAPLUS
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények szemészeti használatra.

(151) 2010.01.15.
(220) 2009.06.18.
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 6
Ablak kitámasztó, ablak szegletvas, ágy vasalat, ajtócím, ajtókapocs, ajtólánc, akasztóheveder, aknafedõ lap, alapcsavar, alátét körmös, alátét rúgós, állítható kengyel, bajonett tolózár, balkonláda tartó, billenõ horog, bogrács állvány, bukóolló bútorakasztó fül, bútorakasztó sarokvas, bútoralátét, bútorösszekötõ
csavar, bútortolózár, csavarfogó, csavarozható fémhüvely, csuklópánt, derékszögû horony, duplarugó, egyenes laptartó, egyenes
összekötõ lemez, egyenes összekötõ lemez csavarozható ereszcsatorna tartó, ereszcsatorna tartó alumíniumból, fagycsap kulcs,
fakötésû alátét, fali konzol, fali horog, felcsavarozható pántcsap,
félfordító, fióksín, gerendatalp, hegeszthetõ diópánt, heverõ vasalat, hófogó, hullámpala leszorító csavar huzalfeszítõ, kapugörgõ,
kép sarokvas, képakasztó fül, képhorog, keresztpánt, kerítésrögzítõ, konzol fémbõl, kõmûves bak, kötélfeszítõ, kötélszorító, lábazatsín, ládafogó, ládapánt, ládasarok, lakatpánt, lapfelerõsítõ,
lapos kerítés tartó, lefolyócsõ bilincs, lefolyócsõ bilincs alumíniumból, lencsefejû akasztó, létra vasalat, menetes szár, munkalap
összekötõ csavar, oszloptartó betonozható „L„, oszloptartó betonozható „U„ állítható szélességû, oszloptartó betonozható „U„ állítható szélességû és magasságú, összekötõ (fogópár) csavar,
összekötõlap, pántcsap, perforált lemez, polctartó konzol, polctartó köröm, redõnykivezetõ, rúdtartó foglalat, sarok összekötõ
lemez, sarok összekötõ lemez, csavarozható, sarok összekötõ
lemez merevített, s-kampó szarufarögzítõ idom, szegletvas, szekrény akasztósín, szekrény vasalat, szelemen leszorító csavar,
tükörtartó, TV tartó konzol, univerzális összekötõ, villás pántcsap, zártakaró, zsalu sarokvas.
17 Palacsavar alátét, palacsavar csavaros kupak, palacsavar
fedõ kupak.
(111) 199.438
(151) 2010.01.15.
(210) M 09 01775
(220) 2009.06.18.
(732) Kotányi Hungária Fûszerfeldolgozó és Értékesítõ Kft.,
Budapest (HU)

199.441
(151) 2010.01.15.
M 09 01763
(220) 2009.06.17.
TOTAL SA, Courbevoie (FR)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) Nem véletlen, hogy minket választ
(511) 4
Folyékony, szilárd és gáznemû üzemanyag; motorüzemanyag; gáznemû és folyékony petróleum gáz; kenõanyagok; ipari
olajok és zsírok; nem vegyi adalékanyagok motorüzemanyagokhoz, üzemanyagokhoz és kenõanyagokhoz.
35 Reklámozás, üzleti információk és értékesítési promóció;
reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; elektronikus hirdetési oldalak készítése; promóciós ajánlatok; ügyfelek hûségének elnyerésére irányuló üzleti
tevékenységek szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése; kiskereskedelmi szolgáltatások; szervizállomásokon nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások, különbözõ áruk összekapcsolása (kivéve szállítás) fogyasztók számára az áruk bemutatásának és közeli üzletekben történõ megvásárlásának elõsegítésére, beleértve a szervízállomások üzleteit.
37 Gépjármû szervizállomások; gépjármûvek karbantartása,
javítása, mosása, zsírozása, tisztítása és fényezése; gumik újrafutózása.

(111) 199.442
(151) 2010.01.15.
(210) M 09 01762
(220) 2009.06.17.
(732) Harmónia Wellness Kft., Budapest (HU);
ÁBÉSZ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen
(541) A S.P.A.ÉKKÖVEI
(511) 43 Szállodai szolgáltatások.
44 Egészségügyi szolgáltatások, szépségszalonok.

(111)
(210)
(732)
(740)
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(111) 199.447
(151) 2010.01.15.
(210) M 09 02173
(220) 2009.07.21.
(732) DEKORA AJTÓSTÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft,
Csomád (HU)
(740) dr. Bacskó László, Bacskó Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) DEKORA
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(554)

(511) 33

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

Békési szilvapálinka.

(111) 199.444
(151) 2010.01.15.
(210) M 09 01145
(220) 2009.04.07.
(732) BÁBOLNA Környezetbiológiai Központ Kft.,
Budapest (HU)
(546)

(511) 30

Sók.

(111) 199.446
(151) 2010.01.15.
(210) M 09 01776
(220) 2009.06.18.
(732) Kotányi Hungária Fûszerfeldolgozó és Értékesítõ Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Somos Géza ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 1
29
30

Ételtartósítás (kémiai anyagok).
Tarósított gyümölcsök, mazsola, kókusz.
Sók, mustár, cukor, ecet, méz, élesztõ, sütõporok.

HEMAFLUID
5

Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 199.459
(151) 2010.01.18.
(210) M 09 01617
(220) 2009.06.02.
(732) Média Unió a Társadalmi Tudatformálásért Közhasznú
Alapítvány, Budapest (HU)
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
(111) 199.445
(151) 2010.01.15.
(210) M 09 01774
(220) 2009.06.18.
(732) Kotányi Hungária Fûszerfeldolgozó és Értékesítõ Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Somos Géza ügyvéd, Budapest
(546)

199.458
(151) 2010.01.18.
M 09 02227
(220) 2009.07.28.
NOVARTIS AG, Basel (CH)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 35 Hirdetési helyek kölcsönzése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
szervezése; közlemények átírása; közönségszolgálat; közvélemény-kutatás; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; reklámanyagok naprakész állapotba hozása; reklámanyagok terjesztése; reklámidõ bérlete távközlési médiumokban; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; rádiós reklámozás; sajtófigyelés,
televíziós reklámozás.
41 Akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása; egészség (védõ) klubok; eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása; filmgyártás; fogadások tervezése; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés; konferenciák szervezése
és lebonyolítása; könyvkiadás; oktatás; oktatási tárgyú információk; on-line elérhetõ elektronikus publikációk; rádió- és televíziós
programok készítése; szövegek kiadása; testnevelés; üdülõtáborok szolgáltatásai.
(111) 199.460
(210) M 09 01621
(732) Gu Ya Fang, Budapest (HU)
(546)

(151) 2010.01.18.
(220) 2009.06.03.

(511) 8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök, evõeszközök, vágó- és szúrófegyverek, borotvák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok, anyagok mûvészek részére; ecsetek,
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével), tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével), csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba), nyomdabetûk, klisék.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
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mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal), fésûk, szivacsok, kefék (az ecsetek kivételével), kefegyártáshoz használt
anyagok, takarító eszközök, vasforgács, nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget), üveg-, porcelán- és fajanszáruk, melyek nem tartoznak más osztályokba.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

199.461
(151) 2010.01.18.
M 09 01636
(220) 2009.06.04.
Szerda László, Budapest (HU)
Kacsuk Zsófia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

SPINTOUR
9
Fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti) és oktatóberendezések és felszerelések; mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ és vezérlõ berendezések és felszerelések sporteszközökhöz, különösen álló edzõkerékpárokhoz;
szoftvertermékek; kép és/vagy hang és/vagy adatok rögzítésére,
továbbítására, tárolására, átjátszására és lejátszására szolgáló
mágneses, optikai, elektronikus és egyéb mûszaki eszközök; mûsoros média, különösen videoszalagok és kazetták, hangkazetták
hanglemezek, CD-k, DVD-k, egyéb optikai, mágneses, digitális
vagy analóg hanghordozók, képhordozók és adathordozók, számítógépi lemezek, elektronikus tárak és memóriák és egyéb számítástechnikai és multimédiás adathordozók, filmek, videofilmek, DVD filmek; on-line elérhetõ elektronikus publikációk,
különösen elektronikus filmanyagok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; álló edzõkerékpárok, alkatrészek
és felszerelések álló edzõkerékpárokhoz, különösen nehézségfokozat szabályozó eszközök, vezérlõegységek, távvezérlõegységek.
41 Nevelés; szakmai képzés, tanfolyamok szervezése és tartása, sportoktató képzés és továbbképzés; szórakoztatás; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen sportoktatás, sport edzõtábori szolgáltatás, szabadidõs szolgáltatások nyújtása; könyvek folyóiratok, egyéb nyomtatványok, mûsoros CD-k, CD-ROM-ok,
DVD-k és multimédiás eszközök kiadása; on-line elérhetõ elektronikus publikációk, különösen elektronikus filmanyagok szolgáltatása; filmgyártás; televíziós mûsorok és egyéb produkciók
készítése összeállítása.
199.462
M 09 00782
Bognár Gábor, Akasztó (HU)

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

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

199.465
(151) 2010.01.18.
M 09 02038
(220) 2009.07.13.
Hovány Kft., Kecskemét (HU)

HOVÁNY
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
199.466
(151) 2010.01.18.
M 09 02225
(220) 2009.07.28.
Novartis AG, Basel (CH)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

PIGREMAC
5

Gyógyszerészeti készítmények.

199.467
(151) 2010.01.18.
M 09 02226
(220) 2009.07.28.
NOVARTIS AG, Basel (CH)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

GRALICOND
5

Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 199.468
(151) 2010.01.18.
(210) M 09 02027
(220) 2009.07.10.
(732) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

(151) 2010.01.18.
(220) 2009.03.24.

895 HUNNIUM PÁLINKÁZÓ
43

Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 199.469
(151) 2010.01.18.
(210) M 09 01618
(220) 2009.06.02.
(732) Média Unió a Társadalmi Tudatformálásért Közhasznú
Alapítvány, Budapest (HU)
(546)

(111) 199.463
(151) 2010.01.18.
(210) M 09 02026
(220) 2009.07.10.
(732) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

(511) 35 Hirdetési helyek kölcsönzése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
szervezése; közlemények átírása; közönségszolgálat; közvélemény-kutatás; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámozás; reklámanyagok naprakész állapotba hozása; reklámanyagok terjesztése; reklámidõ bérlete távközlési médiumokban; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; rádiós reklámozás; sajtófigyelés,
televíziós reklámozás.
41 Akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása; egészség (védõ) klubok; eszmecserék, kollokviumok
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 3. szám I. kötet, 2010.03.16.
Nemzeti lajstromozott védjegyek I.
szervezése és lebonyolítása; filmgyártás; fogadások tervezése; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés; konferenciák szervezése
és lebonyolítása; könyvkiadás; oktatás; oktatási tárgyú információk; on-line elérhetõ elektronikus publikációk; rádió- és televíziós
programok készítése; szövegek kiadása; testnevelés; üdülõtáborok szolgáltatásai.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

199.471
(151) 2010.01.20.
M 09 01514
(220) 2009.05.22.
Magyar-Turán Alapítvány, Budapest (HU)
dr. Batta Judit, Batta Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

KURULTAY
41 Akadémiák [oktatás], alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása, digitális képfelvételezés, eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása, feliratozása (filmek-), fényképészet,
filmgyártás, filmstúdiók, filmszínházi elõadások, fotóriportok készítése, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok
szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások].
43 Sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges-), táborhelyek hasznosítása, üdülõtáborok szolgáltatásai [szállásadás].

(111) 199.474
(151) 2010.01.21.
(210) M 09 01581
(220) 2009.05.28.
(732) Kaméleon Textil Kereskedelmi Kft. 50%, Budapest (HU);
Hermán Beáta 10%, Solymár (HU);
Hermán Kinga 10%, Budapest (HU);
Hermán Levente 10%, Solymár (HU);
Hermán Noémi 10%, Solymár (HU);
Szirányiné Hermán Petra 10%, Solymár (HU)
(740) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 25 Alsónemûk, babakelengyék, fehérnemûk, felsõruházati cikkek, fürdõköpenyek, ingek, kesztyûk, kezeslábasok, kötött-szövött áruk, nadrágok, pólyák textilbõl, ruhanemûk, sapkák, zoknik,
harisnyák.

199.472
(151) 2010.01.20.
M 09 01513
(220) 2009.05.22.
Magyar-Turán Alapítvány, Budapest (HU)
dr. Batta Judit, Batta Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(511) 41 Akadémiák [oktatás], alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása, digitális képfelvételezés, eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása, feliratozása (filmek-), fényképészet,
filmgyártás, filmstúdiók, filmszínházi elõadások, fotóriportok készítése, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok
szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások].
43 Sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges-), táborhelyek hasznosítása, üdülõtáborok szolgáltatásai [szállásadás].
(111) 199.473
(151) 2010.01.20.
(210) M 07 00794
(220) 2007.03.09.
(732) Lakatos Péter, Szentendre (HU)
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

199.476
(151) 2010.01.22.
M 09 01584
(220) 2009.05.28.
Bunge Zrt., Budapest (HU)
Dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok, étkezési olajok és zsírok készítésére szolgáló
zsírtartalmú agyagok, margarin, vaj, vajkrém, mogyoróvaj, kakaóvaj, kókuszvaj, kókuszzsír, kókusz olaj, étkezési repce olaj,
pálmamag olaj (étkezéshez), étkezési csontolaj, szezámolaj, étkezési napraforgóolaj, kenyérszeletek zsírtartalmú keveréke.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; majonéz, saláta
öntetek, fûszeres szójaszósz, mustár, ecet és egyéb öntetek, olajtól
különbözõ ízesítõ anyagok, aromás étkezési készítmények, ízesítõk, fûszerek; jég.
A rovat 107 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 198.691, 198.692,
198.815, 199.229, 199.252, 199.292, 199.295, 199.298, 199.304–
199.308, 199.310, 199.311, 199.350, 199.351, 199.353–199.356,
199.358–199.360, 199.370, 199.380–199.404, 199.406–199.424,
199.426–199.447, 199.458–199.463, 199.465–199.469, 199.471–
199.474, 199.476
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