
(210) M 06 00554 (220) 2006.02.16.
(731) CERAZIT S.A., Mamer, Luxemburg (LU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) TOTAL TOOLING = MINÕSÉG x SZOLGÁL-
TATÁS2

(511) 7 Extrudált keményfém rudak, fûrészfogazat, papírvágók,
eszközök mechanikai formázáshoz, keményfémbõl, fémkerámiá-
ból (cermetbõl), kerámiából vagy szuperkemény anyagokból ké-
szült különbözõ kopóalkatrészek, szerszámrendszerek; szorító-
elemek szerszámhoz és a munkadarab befogó; szerszám automata
rendszerek; minden elõbb megnevezett termék, mint gépek alkat-
részei; vágó gépszerszámok anyagok feldolgozásához, különösen
esztergáláshoz, maráshoz, sorjázáshoz és menetvágáshoz való
szerszámok, esztergakések szúrószerszámok, vésõszerszámok,
fúrógépek, marók, tárcsamarók, fûrészek, dörzsárak (kaliberfú-
rók), süllyesztõszerszámok; ilyen eszközök alkatrészei, különö-
sen gyorsacélból, keményfémbõl, fémkerámiából (cermetbõl),
szintetikus anyagból, kerámiából, vagy más vágó anyagból ké-
szült cserélhetõ vágótestek.

20 Mûködõ vagy raktározó berendezések, különösen szer-
számtárolók, raktározó rendszer és munkaasztalok.

42 Technikai és alkalmazási tanácsadás anyagok feldolgozásá-
hoz való vágógép szerszámokhoz, különösen esztergáláshoz, sor-
jázáshoz és menetvágáshoz való szerszámokhoz, fúrógépekhez,
marókhoz, tárcsamarókhoz, fûrészekhez, dörzsárakhoz (kaliber-
fúrókhoz) és süllyesztõszerszámokhoz, ilyen eszközök alkatré-
szeihez, különösen gyorsacélból, keményfémbõl, fémkerámiából
(cermetbõl), szintetikus anyagból, kerámiából, vagy más vágó
anyagból készült cserélhetõ vágótestekhez, extrudált keményfém
rudakhoz fûrészfogazathoz, papírvágókhoz, mechanikai formá-
záshoz való eszközökhöz, keményfémbõl, fémkerámiából (cer-
metbõl), kerámiából vagy szuperkemény anyagokból készült kü-
lönbözõ kopóalkatrészekhez, szerszámrendszerekhez, szerszám-
hoz való szorítóelemekhez és a munkadarab befogóhoz; szerszám
automata rendszerekhez; programok és szoftverek koncepciója,
fejlesztése és forgalomba hozatala, különösen logisztikához (esz-
közmenedzsment rendszerek), automaták szabályozása, valamint
az összes mûködési funkciónális terület, az internettel (e-kereske-
delemmel) kapcsolatban is; technikai tanácsadás az információ-
technológia területén.

(210) M 06 03749 (220) 2006.11.15.
(731) E.I. Du Pont De Nemours and Company, Wilmington,

Delaware (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BASIS
(511) 5 Herbicidek.

(210) M 07 04005 (220) 2007.11.29.
(731) Huhtamaki Company Manufacturing, De Soto, Kansas (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) STRONGHOLDER
(511) 21 Tálcák háztartási célokra, tálcák, tálak, felszolgáló tálcák

ételek és italok felszolgálására.

(210) M 07 04093 (220) 2007.12.11.
(731) Angol Bazár Kft., Arnót (HU)

(546)

(511) 9 Angliából származó tudományos célra szolgáló, tengerésze-
ti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súly-
mérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ felszerelések; hangok vagy
képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülé-
kek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó
berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülé-
kekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó
berendezések és számítógépek.

11 Angliából származó világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hû-
tõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berende-
zések.

21 Angliából származó eszközök, edények és tartályok háztar-
tási és konyhai célokra; fésûk és szivacsok; takarító eszközök;
üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

(210) M 07 04162 (220) 2007.12.14.
(731) American Life Insurance Company, Wilmington,

Delaware (US)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda Kft., Budapest

(541) VÉDÕSZÁRNY
(511) 36 Rokkantsági, baleseti és baleseti halál biztosítási szolgálta-

tások.

(210) M 08 02117 (220) 2008.06.26.
(731) Veszprém Beton Betontermék-Gyártó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Veszprém (HU)
(740) dr. Orbán György, Orbán és Társa Ügyvédi Iroda, Veszprém

(541) TITAN STONE
(511) 19 Beton térburkoló kõ; beton; burkolatok (építés), nem fém-

bõl; burkolólapok, nem fémbõl.

(210) M 08 03313 (220) 2008.10.21.
(731) Szálkai Tünde, Hajdúböszörmény (HU)

(541) GUTSY GIRLS
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(210) M 08 03682 (220) 2008.12.17.
(731) Heliszolg Kft., Mezõzombor (HU)

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok, pálin-
kák.
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(210) M 08 03685 (220) 2008.12.01.
(731) Brand How Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Botár Annamária, Dr. Botár Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

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

(210) M 08 03856 (220) 2008.12.16.
(731) Jakab István, Fót (HU)
(740) dr. Piros Csaba, Piros Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GreenMix
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-

gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.

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

(210) M 09 00090 (220) 2009.01.14.
(731) Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
(740) Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) KASSZAZÓNA SZAKÉRTÕ
(511) 30 Cukorkaáruk, nevezetesen rágógumi, felfújható rágógumi,

cukorka, és mentolos cukorkák.

(210) M 09 00091 (220) 2009.01.14.
(731) Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
(740) Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) CASH ZONE EXPERTS
(511) 30 Cukorkaáruk, nevezetesen rágógumi, felfújható rágógumi,

cukorka, és mentolos cukorkák.

(210) M 09 00093 (220) 2009.01.14.
(731) Aptivic Bt., Érd (HU)
(740) Szakál Pál Márk, Tihany

(546)

(511) 43 Vendéglátóipar.

(210) M 09 00140 (220) 2009.02.25.
(731) HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Magazinok.

(210) M 09 00153 (220) 2009.01.21.
(731) Hülitzerné Veress Katalin, Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek; kozmetikai bõrápolószerek, kozmetikai
krémek, kozmetikai szerek, kozmetikai pakolások; (különösen:
arctisztító tonik, hûsítõkeverék, szárítókeverék, lemosótej, vita-
minos bõrnyugtató krém, szemránckrém, testápoló krém, láb- és
kézbõrpuhító krém.)

5 Bõrápoló gyógyhatású készítmények gyógyászati haszná-
latra; gyógyhatású hajnövesztõ szerek.

(210) M 09 00154 (220) 2009.01.21.
(731) HAJDU Hajdúsági Ipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Téglás (HU)

(541) ENERGOMAX
(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-

torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

(210) M 09 00200 (220) 2009.01.26.
(731) AutoZone Parts, Inc. (Nevada államban bejegyzett cég),

Memphis, Tennessee (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 7 Gépjármûalkatrészek és tartozékok.

35 Autóalkatrészek kiskereskedelme; gépjármûalkatrészekkel
és tartozékokkal kapcsolatos kutatható online adatbázis nyújtása

39 Gépjármûalkatrészek és tartozékok raktározása kiskereske-
delmi vevõk részére.

(210) M 09 00228 (220) 2009.01.28.
(731) 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.
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(210) M 09 00235 (220) 2009.01.27.
(731) Autó News Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) Szalma & Partnerei Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 09 00243 (220) 2009.01.29.
(731) Móraváros Kereskedelmi Központ Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése.

36 Ingatlankezelés.

(210) M 09 00393 (220) 2009.02.13.
(731) COSMED TRADE Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

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

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

(210) M 09 00394 (220) 2009.02.13.
(731) COSMED TRADE Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 00395 (220) 2009.02.13.
(731) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

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

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

(210) M 09 00397 (220) 2008.12.01.
(731) Made in Space Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) SPACE WE CREATE
(511) 41 Akadémiák (oktatás), alkotómûhelyek szervezése és lebo-

nyolítása (gyakorlat), bálok szervezése, elektronikus könyvek és
folyóiratok on-line kiadása, eszmecserék, kollokviumok szerve-
zése és lebonyolítása, feliratozása (filmek) filmgyártás, filmstúdi-
ók filmszínházak üzemeltetése, fordítói szolgáltatások, gyakorla-
ti képzés [szemléltetés], hangstúdiók szolgáltatásai, karaoke szol-
gáltatások nyújtása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy okta-
tás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok
szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy nevelé-
si célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások (bemuta-
tók, kiállítások), oktatás, oktatási tárgyú információk, online elér-
hetõ elektronikus publikációk, nem letölthetõk, online játékok
szolgáltatása számítógépes hálózatból, óvodák (nevelés), rádió-
és televízióprogramok készítése, riporteri szolgáltatások, sport
edzõtábori szolgáltatások, szemináriumok rendezése és vezetése,
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók,
szinkronizálás, színpadi díszletek kölcsönzése, szórakoztatás,
szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása, (nem rek-
lámcélú), televíziós szórakoztatás, videofilmgyártás, videokame-
rák kölcsönzése, videoszalagok gyártása video(szalagra) filme-
zés, zene öszzeállítása, zenés kabarék, varieték, állatidomítás,
éjszakai klubok, élõ elõadások bemutatása.

(210) M 09 00416 (220) 2009.02.12.
(731) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 00529 (220) 2009.03.02.
(731) Szeder István, Fót (HU)

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

tevékenységek.

(210) M 09 00534 (220) 2009.03.02.
(731) Vylyan Vinum Borászati Kft., Kisharsány (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholos italok (sörök kivételével).
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(210) M 09 00535 (220) 2009.03.02.
(731) Trinity 2002 Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 00581 (220) 2009.03.05.
(731) HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikumok, szappanok; illatszerek, illóolajok, kozme-
tikai cikkek, hajmosószerek; fogkrémek.

5 Gyógyszerek, ásványvizek gyógyászati használatra.

32 Üdítõitalok-ásványvizek (italok), ásványvizek gyártásához
szükséges termékek, nem alkoholos italok, szeszmentes italok,
italok elõállításához készítmények, vizek.

(210) M 09 00602 (220) 2009.03.09.
(731) MedicalScan Piac- és Közvéleménykutató, Szoftver Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Várnai Rupert, Várnai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; piackutatás; gyógy-
szerészeti és egészségügyi ágazat területén nyújtott üzleti konzul-
tációs szolgáltatások.

42 Számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés.

(210) M 09 00603 (220) 2009.03.09.
(731) MedicalScan Piac- és Közvéleménykutató, Szoftver Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Várnai Rupert, Várnai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; gyógyszerészeti és
egészségügyi ágazat területén nyújtott üzleti konzultációs szol-
gáltatások.

42 Egészségügyi adatok kezelése, feldolgozása, átalakítása fi-
zikai médiumból elektronikus médiumba, számítástechnikai
szoftver tervezés és fejlesztés.

(210) M 09 00604 (220) 2009.03.09.
(731) MedicalScan Piac- és Közvéleménykutató, Szoftver Szolgáltató

Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Várnai Rupert, Várnai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; piackutatás; gyógy-
szerészeti és egészségügyi ágazat területén nyújtott üzleti konzul-
tációs szolgáltatások.

(210) M 09 00605 (220) 2009.03.09.
(731) MedicalScan Piac- és Közvéleménykutató, Szoftver Szolgáltató

Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Várnai Rupert, Várnai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; piackutatás; gyógy-
szerészeti és egészségügyi ágazat területén nyújtott üzleti konzul-
tációs szolgáltatások.
42 Számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés.

(210) M 09 00612 (220) 2009.03.10.
(731) PharmaSwiss SA, Zug (CH)
(740) SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõ Iroda Kft.,

Budapest

(541) FENOSWISS
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények - gyógyszerek.

(210) M 09 00614 (220) 2009.03.10.
(731) Anda Kft., Barcs (HU)
(740) LÁRHEN Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser,

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok, színezõanyagok, zománcok.
19 Építõanyagok; nem fémbõl, különösen ragasztóanyagok,
valamint cement alapanyagú anyagok.

(210) M 09 00620 (220) 2009.03.10.
(731) Watt22 Kft., 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; adatfeldolgozó készülékek; adók, nagyfrek-
venciás generátorok (távközlés); ajtónyitó szerkezetek, elektro-
mos; ajtózárak, elektromos; akkumulátorok, elektromos; akku-
mulátortöltõk; akusztikus/akusztikai riasztók; antennák; anyagok
elektromos vezetékhez (huzalok, kábelek); automatikus idõkap-
csolók, az órák kivételével; bekapcsolók, zárókapcsolók; felsõ,
fedélzeti távbeszélõ készülék; csatlakozó dobozok (elektromos-
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ság); csatolók (informatika); csengõk (riasztóberendezések);
DVD-lejátszók; elektrodinamikus készülékek jelek távirányításá-
ra; elektronikus jeladók; erõsítõk; felügyeleti mûszerek, elektro-
mos; fény- vagy mechanikai jelzõkészülékek; fényerõ-szabályo-
zók, elektromos; hangátviteli készülékek; hangfelvevõ készülé-
kek; hangvisszaadó készülékek; határolók, limiterek (elektro-
mosság); hõmérõk, nem gyógyászati használatra; hõmérsékletjel-
zõk; interfészek (informatika); inverterek, áramirányítók (elekt-
romosság); jelzõberendezések, világító vagy mechanikus; kon-
verterek, elektromos; megfigyelõ mûszerek; mérõberendezések,
mérõmûszerek; mûholdas navigációs készülékek; navigációs be-
rendezések jármûvekbe (fedélzeti számítógépek); rádió antenna-
tornyok; rádiótelefon készülékek; riasztók; számítógépperifériák;
számítógépprogramok rögzített; számítógép programok (letölt-
hetõ); szimulátorok jármûvek kormányzásához és vezérléséhez;
távadók, transzmitterek (távközlés); távirányító készülékek; tele-
fon üzenetrögzítõk; tûzjelzõ készülékek.

38 Távközlés; elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlé-
si szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail; faxok továbbítása;
fórumok biztosítása az interneten; hangposta szolgáltatások; hoz-
záférés biztosítása adatbázisokhoz; hozzáférés biztosítása számí-
tógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési ügyek-
ben; kábeltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok
útján; mobiltelefon (celluláris telefon) összeköttetés; mûholdas
átvitel; számítógép terminálok közötti összeköttetés; távközlési
berendezések kölcsönzése; távközlési beszélgetésterelõ és össze-
köttetési szolgáltatások; távközlési kapcsolat létesítése számító-
gépes világhálóval; telefon-összeköttetések; telefon-szolgáltatá-
sok; televíziós mûsorszórás; tudakozók, információs szolgáltatá-
sok (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és
képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek törlése.

(210) M 09 00621 (220) 2009.03.10.
(731) Watt22 Kft., Budapest (HU)
(740) Bágyi Zsolt, 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; adatfeldolgozó készülékek; adók, nagyfrek-
venciás generátorok (távközlés); ajtónyitó szerkezetek, elektro-
mos; ajtózárak, elektromos; akkumulátorok, elektromos; akku-
mulátortöltõk; akusztikus/akusztikai riasztók; antennák; anyagok
elektromos vezetékhez (huzalok, kábelek); automatikus idõkap-
csolók, az órák kivételével; bekapcsolók, zárókapcsolók; felsõ,
fedélzeti távbeszélõ készülék; csatlakozó dobozok (elektromos-
ság); csatolók (informatika); csengõk (riasztóberendezések);
DVD-lejátszók; elektrodinamikus készülékek jelek távirányításá-
ra; elektronikus jeladók; erõsítõk; felügyeleti mûszerek, elektro-
mos; fény- vagy mechanikai jelzõkészülékek; fényerõ-szabályo-
zók, elektromos; hangátviteli készülékek; hangfelvevõ készülé-
kek; hangvisszaadó készülékek; határolók, limiterek (elektro-
mosság); hõmérõk, nem gyógyászati használatra; hõmérsékletjel-
zõk; interfészek (informatika); inverterek, áramirányítók (elekt-
romosság); jelzõberendezések, világító vagy mechanikus; kon-
verterek, elektromos; megfigyelõ mûszerek; mérõberendezések,
mérõmûszerek; mûholdas navigációs készülékek; navigációs be-
rendezések jármûvekbe (fedélzeti számítógépek); rádió antenna-
tornyok; rádiótelefon készülékek; riasztók; számítógépperifériák;
számítógépprogramok rögzített; számítógép programok (letölt-
hetõ); szimulátorok jármûvek kormányzásához és vezérléséhez;
távadók, transzmitterek (távközlés); távirányító készülékek; tele-
fon üzenetrögzítõk; tûzjelzõ készülékek.

38 Távközlés; elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlé-
si szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail; faxok továbbítása;
fórumok biztosítása az interneten; hangposta szolgáltatások; hoz-
záférés biztosítása adatbázisokhoz; hozzáférés biztosítása számí-
tógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési ügyek-
ben; kábeltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok
útján; mobiltelefon (celluláris telefon) összeköttetés; mûholdas
átvitel; számítógép terminálok közötti összeköttetés; távközlési
berendezések kölcsönzése; távközlési beszélgetésterelõ és össze-
köttetési szolgáltatások; távközlési kapcsolat létesítése számító-
gépes világhálóval; telefon-összeköttetések; telefon-szolgáltatá-
sok; televíziós mûsorszórás; tudakozók, információs szolgáltatá-
sok (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és
képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek törlése.

(210) M 09 00622 (220) 2009.03.10.
(731) Watt22 Kft., Budapest (HU)
(740) Bágyi Zsolt, 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; adatfeldolgozó készülékek; adók, nagyfrek-
venciás generátorok (távközlés); ajtónyitó szerkezetek, elektro-
mos; ajtózárak, elektromos; akkumulátorok, elektromos; akku-
mulátortöltõk; akusztikus/akusztikai riasztók; antennák; anyagok
elektromos vezetékhez (huzalok, kábelek); automatikus idõkap-
csolók, az órák kivételével; bekapcsolók, zárókapcsolók; felsõ,
fedélzeti távbeszélõ készülék; csatlakozó dobozok (elektromos-
ság); csatolók (informatika); csengõk (riasztóberendezések);
DVD-lejátszók; elektrodinamikus készülékek jelek távirányításá-
ra; elektronikus jeladók; erõsítõk; felügyeleti mûszerek, elektro-
mos; fény- vagy mechanikai jelzõkészülékek; fényerõ-szabályo-
zók, elektromos; hangátviteli készülékek; hangfelvevõ készülé-
kek; hangvisszaadó készülékek; határolók, limiterek (elektro-
mosság); hõmérõk, nem gyógyászati használatra; hõmérsékletjel-
zõk; interfészek (informatika); inverterek, áramirányítók (elekt-
romosság); jelzõberendezések, világító vagy mechanikus; kon-
verterek, elektromos; megfigyelõ mûszerek; mérõberendezések,
mérõmûszerek; mûholdas navigációs készülékek; navigációs be-
rendezések jármûvekbe (fedélzeti számítógépek); rádió antenna-
tornyok; rádiótelefon készülékek; riasztók; számítógépperifériák;
számítógépprogramok rögzített; számítógép programok (letölt-
hetõ); szimulátorok jármûvek kormányzásához és vezérléséhez;
távadók, transzmitterek (távközlés); távirányító készülékek; tele-
fon üzenetrögzítõk; tûzjelzõ készülékek.

38 Távközlés; elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlé-
si szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail; faxok továbbítása;
fórumok biztosítása az interneten; hangposta szolgáltatások; hoz-
záférés biztosítása adatbázisokhoz; hozzáférés biztosítása számí-
tógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési ügyek-
ben; kábeltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok
útján; mobiltelefon (celluláris telefon) összeköttetés; mûholdas
átvitel; számítógép terminálok közötti összeköttetés; távközlési
berendezések kölcsönzése; távközlési beszélgetésterelõ és össze-
köttetési szolgáltatások; távközlési kapcsolat létesítése számító-
gépes világhálóval; telefon-összeköttetések; telefon-szolgáltatá-
sok; televíziós mûsorszórás; tudakozók, információs szolgáltatá-
sok (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és
képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek törlése.
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(210) M 09 00629 (220) 2009.03.10.
(731) Maximum Kolor Kft., Hernád (HU)
(740) dr. Kimmel József ügyvéd, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, szá-
mítógépes nyilvántartások kezelése, adatgyûjtés kereskedelmi
ügyletekrõl, eladási propaganda mások számára, hirdetési hely
kölcsönzése, információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói
tanácsadás), hirdetési oldalak készítése, információk számítógé-
pes adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi információs
ügynökségek, reklámanyagok terjesztése, áruk bemutatása kom-
munikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, reklámozás,
reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése, rek-
lámügynökségek, hirdetõ ügynökségek, üzleti információk.

(210) M 09 00677 (220) 2002.03.12.
(731) REWE-ZENTRAL AG, Köln (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(541) BORISOV
(511) 34 Dohánytermékek, fõleg szivarok, cigaretták, pipadohány,

szippantó dohány, rágó dohány, cigarettapapír, cigarettahüve-
lyek, pipák, pipazacskó, gyufák, önygyújtók, pipatisztítók.

(210) M 09 00679 (220) 2009.03.16.
(731) Gerstenkorn Barnabás, Budapest (HU);

Michael Davidson, Budapest (HU)

(541) BIOINTIMO
(511) 5 Nõi higiéniai termékek, így tisztasági betétek, higiéniai tör-

lõkendõk, tamponok, egészségügyi alsónemûk, nõi higiéniai in-
timbetétek, inkontinencia pelenkák és betétek, inkontinencianad-
rágok, gyerek pelenkák, fertõtlenítõ szerek, fertõzésgátló szerek
gyógyhatású hajnövesztõ szerek, gyógyitalok, gyógynövények,
hüvelyöblítõ készítmények, bébiételek,aranyér elleni készítmé-
nyek, bõrkeményedés elleni készítmények, dezodorok nem sze-
mélyes használatra, egészségügyi kendõk, kötszerek, nadrágok
nõknek herbateák, napfény okozta leégés elleni kenõcsök, száj-
ápoló szerek gyógyászati használatra.

(210) M 09 00693 (220) 2009.03.17.
(731) MEGAVISION Kft., Miskolc (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Kontaktlencse tartók, kontaktlencsék, napszemüvegek,
sportszemüvegek, szemlencsék, okulárok, szemüvegek (optikai),
szemüvegkeretek, szemüveglencse üvegjei, szemüvegtokok,
szemüvegzsinórok, optikai cikkek.
44 Optikusok szolgáltatásai, szemvizsgálat, szemüvegkészítés.

(210) M 09 00705 (220) 2009.03.18.
(731) Benczik András, Budapest (HU);

dr. Földesi László, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Sportversenyek rendezése, digitális képfelvételezés, elekt-
ronikus desktop kiadói tevékenység, eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása, fényképészet, fogadások tervezése,
gyakorlati képzés [szemléltetés], idõmérés sporteseményeken,
karaoke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások, konferenci-
ák szervezése, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezé-
se, online elérhetõ elektronikus publikációk, nem letölthetõk, on-
line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, show-mûso-
rok show-mûsorok szervezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtá-
sa, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, szórakoz(tat)ási
tárgyú információk, versenyek szervezése, videofilmezés, zene
öszzeállítása, zenekarok szolgáltatásai.

(210) M 09 00712 (220) 2009.03.18.
(731) Gallaher Limited, WEYBRIDGE, Surrey (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány; feldolgozott vagy feldolgozatlan formában; ciga-
retta dohány, pipadohány, dohány kézzel való sodráshoz, bagó,
„snus”-dohány; cigaretta, szivar, szivarka; olyan dohányipari ter-
mékek külön vagy dohánnyal egyûtt, amelyeket nem orvosi vagy
gyógyászati célra alkalmaznak; tubák; a 34. osztályba tartozó do-
hányipari cikkek, cigaretta papír, cigaretta szipka és gyufa.

(210) M 09 00713 (220) 2009.03.18.
(731) Gallaher Limited, WEYBRIDGE, Surrey (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány; feldolgozott vagy feldolgozatlan formában; ciga-
retta dohány, pipadohány, dohány kézzel való sodráshoz, bagó,
„snus”-dohány; cigaretta, szivar, szivarka; olyan dohányipari ter-
mékek külön vagy dohánnyal együtt, amelyeket nem orvosi vagy
gyógyászati célra alkalmaznak; tubák; a 34. osztályba tartozó do-
hányipari cikkek, cigaretta papír, cigaretta szipka és gyufa.

(210) M 09 00714 (220) 2009.03.18.
(731) Sárvári Attila, Eger (HU);

Sárvári Balázs Attila, Eger (HU);
Sárvári Zsolt, Mogyoród (HU)

(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
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(546)

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

42 Tudományos kutatás, területfejlesztési tervezés és szakta-
nácsadás szolgáltatás, térség (vidék) fejlesztési tervezés és szakta-
nácsadás szolgáltatás, ökorehabilitáció tervezés és szaktanács-
adás szolgáltatás, természetvédelmi tervezés és szaktanácsadás
szolgáltatás, gazdaságfejlesztési tervezés és szaktanácsadás szol-
gáltatás.

(210) M 09 00715 (220) 2009.03.18.
(731) PLASTON AG, Widnau (CH)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) AIR-O-SWISS
(511) 11 Légnedvesítõ berendezések, levegõ szárító berendezések;

légtisztítók.

(210) M 09 00716 (220) 2009.03.19.
(731) Fazekas Attila, Csömör (HU)
(740) dr. Horváth István, Budapest

(546)

(511) 41 Sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek üzemel-
tetése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, testnevelés, oktatás.

(210) M 09 00718 (220) 2009.03.19.
(731) Keller Tamásné, Budapest (HU)
(740) dr. Molnár Mária ügyvéd, Budapest

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

tevékenységek.

(210) M 09 00720 (220) 2009.03.19.
(731) Elsõ Mobilfizetés Elszámoló Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kleszó Mariann, Buda Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Elszámolóházak, faktorálási szolgáltatások, finanszírozási
szolgáltatások, kölcsön [finanszírozás], telebank szolgáltatások,
terhelõkártya-szolgáltatások, óvadék, kezesség, pénzügyi igazga-
tás, pénzügyi szponzorálás, támogatás, tõkekihelyezés tõkeberu-
házás, vagyonkezelés, tõzsdei árfolyamjegyzés.

38 Mobiltelefon [celluláris telefon] összeköttetés, távközlési
beszélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatások, távközlési csa-
tornák biztosítása távvásárláshoz, telefon-összeköttetések, tele-
fon-szolgáltatások, tudakozók, információs szolgáltatások fóru-

mok biztosítása az interneten, hozzáférés biztosítása adatbázisok-
hoz, számítógép terminálok közötti összeköttetések, üzenetek és
képek továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek küldése,
üzenetküldõ készülékek bérlete.

(210) M 09 00723 (220) 2009.03.19.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Blux-Clor
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

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

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

(210) M 09 00725 (220) 2009.03.19.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

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

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

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

(210) M 09 00727 (220) 2009.03.19.
(731) S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Tisztító, polírozó, súroló és csiszoló készítmények; viaszok;
szappanok; mosószerek.

(210) M 09 00733 (220) 2009.03.20.
(731) Magyar Salsa Egyesület, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Akadémiák [oktatás], alkotómûhelyek szervezése és lebo-
nyolítása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítá-
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sa, gyakorlati képzés [szemléltetés], klubszolgáltatások [szóra-
koztatás vagy oktatás], konferenciák szervezése és lebonyolítása
kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy neve-
lési célú kiállítások szervezése, oktatás, oktatási tárgyú informá-
ciók, oktatási vizsgáztatás, show-mûsorok, show-mûsorok szer-
vezése [impresszáriók szolgáltatásai], szabadidõs szolgáltatások
nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése, színházi produk-
ciók, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, verse-
nyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás], zene összeállítása,
élõ elõadások bemutatása, üdülõtáborok szolgáltatásai [szórakoz-
tatás].

(210) M 09 00736 (220) 2009.03.20.
(731) Egészség Szervíz Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

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.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba); párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.
23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 09 00737 (220) 2009.03.20.
(731) WMS Gaming Inc., Waukegan, IL (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) HELIOS
(511) 9 Játékgépek, szerencsejáték automaták.

(210) M 09 00738 (220) 2009.03.20.
(731) WYETH, Madison, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Analgetikumok, fájdalomcsillapító szerek, köhögés, megfá-
zás, influenza és allergia elleni készítmények.

(210) M 09 00739 (220) 2009.03.20.
(731) INTEL CORPORATION, Santa Clara, California

95052-8119 (US)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) INTEL INSIDE
(511) 9 Számítógépek; nootbook számítógépek; hordozható számí-

tógépek; kézi számítógépek; digitális titkárnõk (PDA); személyi
médialejátszók; mobiltelefonok; intelligens telefonok; digitális
fényképezõgépek; szerverek; számítógép hardver; számítógépes
és távközlési hálózati hardver;számítógépes hálózati perifériail-
lesztõk, kapcsolók, adatútválasztók és koncentrátorok; vezeték
nélküli és huzalozott modemek és átviteli kártyák és eszközök;
számítógép firmware (gyárilag beépített szoftver); félvezetõk;
mikroprocesszorok; integrált áramkörök; központosított adatfel-
dolgozó egységek; mikroszámítógépek; számítógép lapkakészle-
tek; számítógép alaplapok; számítógépes grafika lapok; számító-
gép perifériák és számítógépekhez használt elektronikus készülé-
kek; alkatrészek, szerelvények és ellenõrzõ készülékek az összes
fent megjelölt áruhoz; letölthetõ elektronikus kiadványok számí-
tógépes, távközlési, telefónia és vezeték nélküli átvitel témában;
digitális képfelvevõk; set-top és set-back dobozok; televíziók.

(210) M 09 00756 (220) 2009.03.23.
(731) RiverRide Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tasnádi Gábor, Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)
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(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

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

(210) M 09 00757 (220) 2009.03.23.
(731) RiverRide Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tasnádi Gábor, Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 09 00760 (220) 2009.03.23.
(731) Haraszthy Vallejo Pincészet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Pauk Gábor PAUK Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Haraszthy Vallejo Pincészet-FANTASTICO
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 09 00761 (220) 2009.03.23.
(731) Gepárd Team Security Vagyonvédélmi Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Süslecz László, Süslecz Ügyvédi Iroda, Gyõr

(546)

(511) 37 Riasztók, egyéb biztonsági rendszerek telepítése, kezelése
és javítása; épületek belsõ tisztítása; javítási, karbantartási szol-
gáltatások.

39 Biztonsági szállítás; õrzött értékszállítás.

45 Személyek biztonságára vonatkozó nyomozási, felügyeleti
szolgáltatások; betörés elleni és biztonsági riasztás figyelése; de-
tektív ügynökségek; õrszolgálat; elfogó szolgálat; eltûnt szemé-
lyek felkutatása; lakásfelügyelet; személyes háttéradatok vizsgá-
lata; szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; testõrszolgálat.

(210) M 09 00763 (220) 2009.03.23.
(731) Zsédenyi Adrienn, Budapest (HU)
(740) dr. Ormós Zoltán, Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek, ajakrúzsok, dezodoráló szappanok, illatszer készítmények
illatszerek, kenõcsök kozmetikai használatra, kozmetikai bõrápo-
ló szerek, kozmetikai ceruzák, kozmetikai festékek, kozmetikai
krémek, kozmetikai pakolások, kozmetikai szerek, körömlakkok,
piperecikkek, sminkek, arcfestékek, sminktermékek, szappanok
szem(öldök)ceruzák, szempillafesték.

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba, asztalok, bútorok, köny-
vespolcok, pultok [asztalok], irodabútorok, kanapék.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, felsõruházat, fûzõk [ru-
házat], ingek, kabátok, kötöttáruk, mellények, nadrágok, ruhák,
pólók, pulóverek, ruházat, ruhanemûk, sapkák, sálak, szoknyák,
övek [ruházat].

(210) M 09 00769 (220) 2009.03.23.
(731) János Edit, Budapest (HU);

János Tímea, Budapest (HU)

(541) APACUKA KÁVÉZÓ ÉTTEREM
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 00772 (220) 2009.03.24.
(731) Budapesti Piac Marketing Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gulya Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

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

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

(210) M 09 00794 (220) 2009.03.25.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) FLIP-TOP
(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve

szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját rész-
re sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;
snus (snüsz); dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra);
dohányzási cikkek, ideértve cigarattapapírok és -csövek, cigaret-
tafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák,
zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

(210) M 09 00797 (220) 2009.03.25.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek, különösen újságkiadás; elektronikus könyvek és
folyóiratok online kiadása, szórakoztató tartalom online megjele-
nítése.

(210) M 09 00798 (220) 2009.03.25.
(731) Takács Róbert, Budapest (HU)

(546)

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

38 Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(210) M 09 00833 (220) 2009.03.28.
(731) Ferenc Attila, Pécs (HU)

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(210) M 09 00855 (220) 2009.03.31.
(731) dr. Fendrik Péter, Zalaegerszeg (HU)
(740) Frey Julianna szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) FENDPOLL
(511) 5 Gyógyászati termékek méhek részére.

20 Kaptárhoz illeszkedõen kialakított etetõk és itatók méhek
részére.

31 Virágpor alapú takarmányok és takarmányadalékok méhek
részére.

(210) M 09 00857 (220) 2009.03.31.
(731) Girán László, Nyíregyháza (HU)
(740) Velok László szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

(541) Giri Gyros
(511) 43 Vendéglátás.

(210) M 09 00867 (220) 2009.04.01.
(731) English Gym & Fun Nyelvoktató és Szolgáltató Kft.,

Pomáz (HU)
(740) dr. Csák Máté, Budapest

(546)

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

(210) M 09 00871 (220) 2009.04.01.
(731) Aquaréna Szolgáltó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 41 Vízi park; vízi csúszda; kemping; szabadidõs szolgáltatások
nyújtása; sport és kulturális rendezvények, szimpóziumok, konfe-
renciák, show mûsorok szervezése.

(210) M 09 00873 (220) 2009.04.01.
(731) Kovács Levente, Budapest (HU)

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

(210) M 09 00875 (220) 2009.04.01.
(731) Wyeth Holdings Corporation (a Maine corporation), Madison,

New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Étkezési és táplálék kiegészítõk.

(210) M 09 00876 (220) 2009.04.01.
(731) JLM Powerline Kft., Budapest (HU)
(740) Mészáros Katalin szabadalmi ügyvivõ, BUDAPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 5 Ásványi élelmiszer-kiegészítõk fehérjével és vitaminokkal
sporttápszer céljára.

(210) M 09 00885 (220) 1972.05.12.
(731) L’OREAL Société Anonyme, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(541) LONGEVITAL
(511) 3 Parfümök, arcvizek; tusfürdõk és fürdõsók (nem egészség-

ügyi használatra készült); toalett szappanok; dezodorok szemé-
lyes használatra, kozmetikumok, különösen krémek, tejek, loti-
on-ok, zselék és púderek az arcra, testre és a kézre; barnító napte-
jek zselék és olajok, valamint napozás után használatos készítmé-
nyek (kozmetikumok); make-up készítmények; samponok; zse-
lék, habok és balzsamok, aeroszolos kiszerelésû készítmények
fodrászati és hajápoló célból; hajlakkok; hajszínezõ és hajszín
semlegesítõ készítmények; hajhullámosító készítmények; eszen-
ciaolajok.
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(210) M 09 00889 (220) 2009.04.02.
(731) Frilling’s Kft., Budapest (HU);

Lovass László, Budapest (HU);
Sunix Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására tá-
rolására, szabályozására, vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek
és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata automata elárusító berendezések és szerkeze-
tek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztár-
gépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számító-
gépek.

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

(210) M 09 00890 (220) 2009.04.02.
(731) Pfizer Inc., (a Delaware corporation), New York,

NY10017 (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra.

(210) M 09 00892 (220) 2009.04.03.
(731) KIL-KER Kereskedelmi és Vendéglátó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kõhalmi Károly ügyvéd, Budapest

(541) MissExtrem
(511) 25 Bodyk (alsóruházat), nõi ruházat.

(210) M 09 00895 (220) 2009.04.03.
(731) Oros Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Csikesz József ügyvéd, Budapest

(541) OZ collection
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 00897 (220) 2009.04.03.
(731) Anna Color Kft., Vác (HU);

Biola Natúrkozmetikai Kft., Kecskemét (HU)

(546)

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 00899 (220) 2009.04.03.
(731) Budalakk Innova Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) TRIO LUX
(511) 2 Festékipari bevonóanyagok, festékipari kötõanyagok, festé-

kek, lakkok, festékipari oldószerek.

(210) M 09 00905 (220) 2009.04.03.
(731) HealthCapital Zrt., Budapest (HU);

dr. Baraczka Mariann, Budapest (HU);
dr. Horváth Ágnes, Vecsés (HU);
dr. Ónody Tamás, Budapest (HU)

(591)

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

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

(210) M 09 00906 (220) 2009.04.03.
(731) City Gas Zrt., Tiszafüred (HU)

(541) Energolux
(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-

torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

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

(210) M 09 00907 (220) 2009.04.06.
(731) Tóthné Schumacher Viktória, Nemesnádudvar (HU);

Schumacher Brigitta, Nemesnádudvar (HU)

(546)

(511) 19 Ajtók.

(210) M 09 00908 (220) 2009.04.06.
(731) Zubora Sándor, Debrecen (HU)

(546)

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

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

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

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

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

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

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 09 00918 (220) 2009.04.06.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ

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

(541) Gastroyal NÕK LAPJA KONYHA menü
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 00919 (220) 2009.04.06.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Gastroyal FIGYELÕ menü
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 00920 (220) 2009.04.06.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Gastroyal WELLNESS menü
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 09 00923 (220) 2009.04.06.
(731) Daiichi Sankyo Company, Limited, Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; diétás anyagok gyermekek és betegek számára, bébiételek;
tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintá-
zóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények
irtására szolgáló készítmények.

(210) M 09 00932 (220) 2009.04.07.
(731) FremantleMedia Limited, London (GB)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KALANDRA FAL
(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.

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

(210) M 09 00933 (220) 2009.04.07.
(731) BABJÁK ÉS FIAI Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gedeon Sándor, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított és szárított gyümölcsök és zöldségek, fõleg tartó-
sított bab, tartósított borsó, csemegeuborka, datolya, feldolgozott
dió, tartósított gomba, gyümölcskonzerv, halkonzerv, húskon-
zerv, tartósított lencse, darált mandula, mazsola, paradicsompüré
savanyú káposzta, tartósított zöldség, zöldségkonzervek.

30 Gabonakészítmények, cukrászsütemények, fõleg aprósüte-
mények, hántolt árpa, csokoládé, természetes édesítõszerek, íze-
sítõszerek, kakaó, kakaó alapú italok, kávé, ketchup, kukorica-
liszt, darált kukorica, majonéz, makaroni, metélt tészta, nudli, ga-
luska mustár, müzli, paradicsomszósz, õrölt paprika, rizs, spaget-
ti, sütemények, szószok, ízesítõ szerek, tésztafélék, zabpehely.

32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; fõleg ásványvíz, izotó-
niás italok, paradicsomlevek, szénsavas italok.

(210) M 09 00934 (220) 2009.04.07.
(731) BABJÁK ÉS FIAI Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gedeon Sándor, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított és szárított gyümölcsök és zöldségek, fõleg tartó-
sított bab, tartósított borsó, csemegeuborka, datolya, feldolgozott
dió, tartósított gomba, gyümölcskonzerv, halkonzerv, húskon-
zerv, tartósított lencse, darált mandula, mazsola, paradicsompüré
savanyú káposzta, tartósított zöldség, zöldségkonzervek.

30 Gabonakészítmények, cukrászsütemények, fõleg aprósüte-
mények, hántolt árpa, csokoládé, természetes édesítõszerek, íze-
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sítõszerek, kakaó, kakaó alapú italok, kávé, ketchup, kukorica-
liszt, darált kukorica, majonéz, makaroni, metélt tészta, nudli, ga-
luska mustár, müzli, paradicsomszósz, õrölt paprika, rizs, spaget-
ti, sütemények, szószok, ízesítõ szerek, tésztafélék, zabpehely.

32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; fõleg ásványvíz, izotó-
niás italok, paradicsomlevek, szénsavas italok.

(210) M 09 00940 (220) 2009.04.07.
(731) Cosmed Kft., Sóskút (HU)

(546)

(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-
mosó szerek.

44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és álla-
tok részére.

(210) M 09 01013 (220) 2009.04.10.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás ügyvéd, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 09 01015 (220) 2009.04.10.
(731) Premed Pharma Kft., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER Nemzetközi

Iparjogvédelmi Kft., Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti gyógyászati és állatgyógyászati készítmé-
nyek; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás
anyagok gyógyászati használatra.

9 Optikai berendezések és felszerelések; optikai cikkek; opti-
kai üvegek; szemüvegek, szemüvegkeretek, különösen fémbõl és
mûanyagból; szemlencsék; korrigáló lencsék; szemüvegek; nap-
szemüvegek; szemüveglencsés eszközök; szemüveglencsék,
szemüvegtokok szemüvegláncok; tokok/tartók kontaktlencséhez;
adatfeldolgozó berendezések (számítógépek) és számítógépprog-
ramok (számítógépes szoftver) optikai és szemészeti felhaszná-
lásra; optikai és szemészeti elektronikus kiadványok (elektroni-
kusan letölthetõ) készülékek szemüvegek megválasztásához a
látóképesség függvényében különösen a számítógépes vizsgálat
alapján; ezen termékek alkatrészei és részegységei.

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.

(210) M 09 01017 (220) 2009.04.10.
(731) dr. Kalmár Zoltán 20%, Kecskemét (HU);

dr. Gyovai Viola 20%, Kecskemét (HU);
Pölös Csaba 10%, Kecskemét (HU);
Tapasztó Zsolt 25%, Kecskemét (HU);
Demeter Orsolya 25%, Kecskemét (HU)

(541) VIOLETTA’S GARDEN
(511) 3 Fehérítõ készítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok;

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

(210) M 09 01018 (220) 2009.04.14.
(731) Sárosi Anna Ágota, Pusztavám (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák és Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 09 01027 (220) 2009.04.09.
(731) Idealbody Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bálint Tünde, Dr. Bálint Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 09 01030 (220) 2009.04.15.
(731) Lapterjesztõ és Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Pásztor Tünde, Miskolc

(546)

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

(210) M 09 01060 (220) 2009.04.16.
(731) Farkas Ferenc, Szarvas (HU)
(740) Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc

(546)

(511) 33 Borok.
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(210) M 09 01061 (220) 2009.04.16.
(731) Csörsz utca Kft., Budapest (HU)

(541) MOMentum Offices
(511) 36 Ingatlanügyletek, bérházak kezelése, ingatlankezelés, in-

gatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, iro-
dák (ingatlanok) bérlete, lakásbérlet, lakásügynökségek, pénz-
ügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan).

(210) M 09 01062 (220) 2009.04.16.
(731) Csörsz utca Kft., Budapest (HU)

(541) MOMentum Irodaház
(511) 36 Ingatlanügyletek, bérházak kezelése, ingatlankezelés, in-

gatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, iro-
dák (ingatlanok) bérlete, lakásbérlet, lakásügynökségek, pénz-
ügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan).

(210) M 09 01063 (220) 2009.04.16.
(731) Csörsz utca Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Ingatlanügyletek, bérházak kezelése, ingatlankezelés, in-
gatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, iro-
dák (ingatlanok) bérlete, lakásbérlet, lakásügynökségek, pénz-
ügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan).

(210) M 09 01065 (220) 2009.04.16.
(731) Cerbona Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft.,

Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Pallos István, Dr. Pallos István Ügyvédi Iroda,

Székesfehérvár

(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.

(210) M 09 01066 (220) 2009.04.16.
(731) Cerbona Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft.,

Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Pallos István, Dr. Pallos István Ügyvédi Iroda,

Székesfehérvár

(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.

(210) M 09 01068 (220) 2009.04.16.
(731) Fõvárosi Ásványvíz- és Üdítõipari Zrt., Budapest (HU)

(541) MUTASD A KUPAKOD!
(511) 32 Sörök, üdítõk, ásványvizek.

35 Hirdetés.

(210) M 09 01123 (220) 2009.04.17.
(731) Barone Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Jaczkovics László Gábor, Jaczkovics Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Tennis Classics-Legendák Csatája
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 09 01126 (220) 2009.04.17.
(731) Bel-Color Kft., Szeged (HU)

(541) AIR FLOW LÉLEGZÕ BELTÉRI FALFESTÉK
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok, festõanyagok, dekorátorok.

(210) M 09 01130 (220) 2009.04.16.
(731) SILVER KIADÓ Kiadói, Média-, és Tartalomszolgáltató,

Budapest (HU)
(740) dr. Pál András, Dr. Rédei Katalin és dr. Pál Tibor Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 09 01131 (220) 2009.04.16.
(731) Idealbody Kft., Budapest (HU)
(740) Dr. Bálint Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
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(210) M 09 01134 (220) 2009.04.20.
(731) Török Péter Károly, Budapest (HU)

(541) ytatasy
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, ékszerek, drágakövek.

21 Porcelán.

(210) M 09 01148 (220) 2009.04.21.
(731) Hajdúsági Sütödék Vagyonkezelõ Zrt., Debrecen (HU)

(546)

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

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

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

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

(210) M 09 01151 (220) 2009.04.21.
(731) PharmaTan Kft., Budapest (HU)

(591)

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

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

(210) M 09 01217 (220) 2009.04.27.
(731) Kozák és Társai Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

(541) MUNKÁBÓL-MUNKÁBA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 09 01219 (220) 2009.04.27.
(731) Freemont International LLC., Salem OR 97304 (US)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 01220 (220) 2009.04.27.
(731) Freemont International LLC., Salem OR 97304 (US)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 01221 (220) 2009.04.27.
(731) Váry Tamás, Kápolnásnyék (HU)

(541) PIZZA 7
(511) 43 Vendéglátás, éttermek.

(210) M 09 01222 (220) 2009.04.27.
(731) Qi Yanping, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 01251 (220) 2009.04.28.
(731) Albaton Hallókészülék Labor Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Bedörzsölõ szerek; dezodorok nem személyes használatra;
erõsítõszerek, gyógyszerek; gumi gyógyászati használatra;
gyógyhatású adalékanyagok; olajok gyógyászati használatra;
gyógyszerek; gyógyszervegyészeti készítmények; gyógyhatású
készítmények.

10 Hallókészülékek nagyothallók része; gyógyászati készülé-
kek és eszközök.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruminták terjesztése;
becslés kereskedelmi ügyletekben; beszerzõi szolgáltatások; el-
adási propaganda mások számára; import-export ügynökség; in-
formáció és tanácsadás fogyasztóknak; kereskedelmi információs
ügynökségek.

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

37 Elektromos berendezések felszerelése és javítása; elektro-
mos berendezések zavarmentesítése, javítási tárgyú információk.

44 Betegápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések
kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; gyógyhelyek szolgál-
tatásai; gyógyszerészeti tanácsadás; masszázs; orvosi szolgáltatá-
sok.

(210) M 09 01252 (220) 2009.04.28.
(731) Hong Fan Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk.
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(210) M 09 01280 (220) 2009.04.30.
(731) Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Kecskemét (HU)

(546)

(511) 32 Energiaital.

(210) M 09 01284 (220) 2009.04.30.
(731) Zsoma Dog Kft., Göd (HU)

(541) ZSOMA
(511) 31 Tápanyag állatok számára; táplálék kedvtelésbõl tartott álla-

toknak.

(210) M 09 01285 (220) 2009.04.30.
(731) Zsoma Dog Kft., Göd (HU)

(546)

(511) 31 Tápanyag állatok számára; táplálék kedvtelésbõl tartott álla-
toknak.

(210) M 09 01290 (220) 2009.04.30.
(731) EMAB Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

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 01324 (220) 2009.05.05.
(731) Liu Aixin, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Férfi, nõi, gyermek ruha, cipõ.

(210) M 09 01326 (220) 2009.05.05.
(731) Humán Telex Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Terényi Attila, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 01331 (220) 2009.05.05.
(731) Corwell Kft., Dunakeszi (HU)

(541) VICTORIA BALANCE ENERGY
(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); papíráruk, irodai papír, kom-
munikációs papír, fénymásoló papír.

(210) M 09 01332 (220) 2009.05.05.
(731) Corwell Kft., Dunakeszi (HU)

(541) VICTORIA BALANCE EASY
(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); papíráruk, irodai papír, kom-
munikációs papír, fénymásoló papír.

(210) M 09 01333 (220) 2009.05.05.
(731) Corwell Kft., Dunakeszi (HU)

(541) VICTORIA BALANCE EXCLUSIVE
(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); papíráruk, irodaipapír, kom-
munikációs papír, fénymásoló papír.

(210) M 09 01335 (220) 2009.05.05.
(731) FAME PROMOTION THE AGENCY LTD Kft.,

Budapest (HU)
(740) Harmincas Ügyvédi Iroda, dr. Fodor János, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(210) M 09 01336 (220) 2009.05.06.
(731) Alom Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Rezes Gábor, Dr. Rezes Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 31 Macska alom.

(210) M 09 01339 (220) 2009.05.06.
(731) Asg Hajtómûgyártó Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Szilvási Csaba, Szilvási Ügyvédi Iroda, Tatabánya

(546)

(511) 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.

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

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

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

40 Anyagmegmunkálás.

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

(210) M 09 01345 (220) 2009.05.06.
(731) FAME PROMOTION THE AGENCY LTD Kft.,

Budapest (HU)
(740) Harmincas Ügyvédi Iroda, dr. Fodor János, Budapest

(546)

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

(210) M 09 01346 (220) 2009.05.07.
(731) MOHAnet Mûszaki- Fejlesztõ Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft., Miskolc (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.

38 Távközlés.

(210) M 09 01348 (220) 2009.05.07.
(731) Sprinter Futárszolgálat Kft., Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 39 Szállítás, szállítmányozás; áruk csomagolása és raktározá-
sa; csomag- és postaküldemények elosztása és továbbítása, gyors-
szolgálat (üzenet és áru továbbítására), gépkocsival történõ szállí-
tás, kamionos- és légi szállítás, információ szállítással kapcsolat-
ban, levélben megrendelt áruk szállítása, futárpostai szolgáltatás
(belföldi és nemzetközi futárposta); ügynökség szállítmányozás-
sal kapcsolatban.

(210) M 09 01437 (220) 2009.05.14.
(731) Csak Hajvágás Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

(210) M 09 01439 (220) 2009.05.14.
(731) British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington,

Delaware (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) VICEROY S-LINE
(511) 34 Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák;

dohányzási cikkek.

(210) M 09 01440 (220) 2009.05.14.
(731) Bristol-Myers Squibb Company, New York, New York (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra.

(210) M 09 01453 (220) 2009.05.15.
(731) Flestone Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest
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(541) FLEXSTONE a hajlítható homokkõ
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési

csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(210) M 09 01483 (220) 2009.05.19.
(731) The Shulton Inc., Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) OLD SPICE FIREMAN
(511) 3 Szappanok; illatszerek; kozmetikumok; illóolajok; hajápo-

lók; készítmények a bõr, fejbõr, valamint a haj tisztítására, ápolá-
sára és szépítésére; dezodorok és izzadásgátlók személyi haszná-
latra.

(210) M 09 01488 (220) 2009.05.20.
(731) Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége,

Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 01529 (220) 2009.05.25.
(731) Klinkó György, Budapest (HU);

Erdélyi Zsolt, Budapest (HU);
L. Laki László, Szentendre (HU)

(740) dr. Mátrai Mihály, Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 01612 (220) 2009.06.02.
(731) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

(541) ANAFLAT
(511) 5 Kapszulák; orálisan adagolható folyékony gyógyszerfor-

mák; cseppek; diagnosztikai készítmények; olajok gyógyászati
használatra; emésztést elõsegítõ szerek gyógyszerészeti haszná-
latra; gyógyhatású adalékanyagok; gyógyszerek humángyógyá-
szati használatra; gyógyszerészeti készítmények; humán gyógy-
szerészeti készítmények; humán gyógyszervegyészeti készítmé-
nyek; vegyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi készít-
mények humán gyógyászati használatra.

(210) M 09 01613 (220) 2009.06.02.
(731) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

(541) ANAFLATUS
(511) 5 Kapszulák; orálisan adagolható folyékony gyógyszerfor-

mák; cseppek; diagnosztikai készítmények; olajok gyógyászati
használatra; emésztést elõsegítõ szerek gyógyszerészeti haszná-
latra; gyógyhatású adalékanyagok; gyógyszerek humángyógyá-
szati használatra; gyógyszerészeti készítmények; humán gyógy-
szerészeti készítmények; humán gyógyszervegyészeti készítmé-
nyek; vegyi készítmények gyógyászati használatra; vegyi készít-
mények humán gyógyászati használatra.

A rovat 146 db közlést tartalmaz.
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(111) 197.859 (151) 2009.07.28.

(210) M 09 01499 (220) 2009.05.21.
(732) TRASSET Szoftverfejlesztõ és Szolgáltató Zártkörûen

Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Bozsóki Éva, Dr. Bozsóki Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Számítógép programok (rögzített), számítógépek, mágne-
ses adathordozók.

36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek.

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) 197.860 (151) 2009.07.28.
(210) M 09 01582 (220) 2009.05.28.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell , Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(554)

(511) 2 Beltéri falfestékek.

A rovat 2 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 197.859, 197.860
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(111) 188.386 (151) 2009.05.27.

(210) M 05 01242 (220) 2005.04.05.
(732) Lonovics Zoltán László, Békéscsaba (HU);

Tóth Aladár Zoltán, Budapest (HU);
Tóth András Dániel, Budapest (HU)

(740) dr. Tóth Péter, Wiszkidenszky és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomda-
betûk; klisék; acéltollak; albumok; almanachok; betûk acélból;
bélyegzõ (pecsét)tartó állványok; bélyegzõ (pecsét)tartó dobo-
zok; bélyegzõk [pecsétek]; bélyegzõk (pecsétek); bélyegzõpár-
nák; bélyegzõtartók; blokkok (papíráruk); borítékok (papíripari);
brosúrák, vékony fûzött könyvek; ceruzabelek; ceruzahegyezõ
gépek; ceruzahegyezõk; ceruzatoldók, ceruzahosszabbítók; ceru-
zák; cégtáblák papírból vagy kartonból; címbélyegzõk, címbélye-
gek; címerpajzsok (pecsétek papírból); címíró gépek; címkék,
nem szövetbõl; címkézõ készülékek; címkézõ készülékek (kézi);
címtáblák címezõgépekhez; csekkfüzettartók; cserélhetõ betétla-
pos (iratokra ráhúzható) fedõlapok; csipeszes írótáblák; csomago-
lóanyag keményítõbõl; csomagolópapír; diagramok; dobozok
kartonból vagy papírból; dossziék (papíripari); fatartalmú papír;
fedelek, kötések, borítók (papíráruk); fényképek; fényképtartók;
fóliatasak kasírozók (laminálók); [irodai cikkek]; folyóiratok;
formanyomtatványok, ûrlapok; füzetek; grafikai nyomatok; gra-
fikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; hímzõminták; hirdetõ-
táblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható
nyomdakészletek (irodai cikkek); indigópapír; iratgyûjtõk,
dossziék; iratkapcsok, gemkapcsok; iratkapcsok, iratfûzõk; irat-
tartók (irodai cikkek); írásminták; irodagépek borítékok lezárásá-
ra; irodai bélyegzõgépek; irodai felszerelések, a bútorok kivételé-
vel; irodai kapcsok; irodai lyukasztógépek; íróeszközök; írófel-
szerelések; írókészletek; írókészletek (papíráruk); írószerek; ívek
(papíráruk); jegyek; karakterek (számok és betûk); karkötõk író-
eszközök rögzítésére; karton; kartonkötések; kartotékkartonok
(papíráruk); katalógusok; kártyák; képek; képregények;
kézikönyvek; klisék, nyomódúcok; kozmetikai kendõk papírból;
könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzõk; könyvkötések;
könyvkötészeti cikkek; könyvkötõ felszerelések és gépek (irodai
eszközök); könyvtámaszok; levelezõlapok; levélkosarak; levél-
papír; levélzáró pecsétostyák; litografált mûtárgyak; litográfiai
kövek; litográfiai kréta; litográfiák; magazinok, revük (idõszaki
lapok); matricák, lehúzóképek; másológépek, duplikátorok; má-
solópapír [papíráru]; metszetek; mûanyag buboréklemezek (cso-
magoláshoz vagy kiszereléshez); mûanyag fóliák csomagolásra;
naplófõkönyvek, fõkönyvek; naptárak; naptárak letéphetõ lapok-
kal, efemeridák; noteszok; nyomatok (metszetek); nyomdai be-
tûk; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk;
nyomtatványok; palackalátétek (papírból); palackcsomagoló
anyagok (kartonból vagy papírból); papír; papíráruk; papírcsok-
rok [papíráru]; papírmasé;papírszalagok;papírtartó dobozok (iro-
dai cikkek); papírtépõk (irodai használatra); papírtölcsérek; pa-
pírtörülközõk; papírvágó kések (irodai cikkek); papír zsebken-

dõk; pasztellek (kréták); pauszmásolatok; pauszpapír; pecsétbé-
lyegek; pecsételõ anyagok (irodai használatra); pecsétviasz;
pergamenpapír; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból;
portrék, arcképek;plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból;
portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok; radír-
gumik; ragasztók papíripari vagy háztartási használatra; ragasztó-
szalag-adagolók (irodai cikkek); ragasztószalagok irodai vagy
háztartási célokra; rajzeszközök; rajzfelszerelések; rajztömbök,
rajzblokkok; rajzszegek; rézkarcok (gravûrök); sablonok (papír-
áruk); söröskorsó alátétek; stencilek; szalvéták, papírból; számok
(nyomdai karakterek); szemeteszsákok (papírból vagy mûanyag-
ból); szénceruzák; színes olajnyomatok; szivargyûrûk; tálalát-
étek, tányéralátétek(papírból); tányéralátétek papírból; tárgymu-
tatók, repertóriumok; tervrajzok; tintarudak; tintatartók; tinták;
toll- és ceruzatartók (asztali); tollak (irodai cikkek); tollszárkap-
csok; tollszártartók; tolltartók; tolltörlõk; töltõceruzák, csavariro-
nok; töltõtollak; törlésre szolgáló termékek; transzparensek (pa-
píráruk); tuskihúzók; tusok; tûzõgépek (irodai cikkek); újságok;
útlevéltartók; vászon könyvkötéshez; vászonpausz; világító pa-
pír; virágcserépburkolók papírból; viszkózalemezek csomagolás-
ra; vízfestmények, akvarellek; vonalzók rajzoláshoz; xuan papír
[kínai festményekhez és kalligráfiákhoz]; zacskók csomagolásra
(papírból vagy mûanyagból); zászlók (papírból); zenélõ üdvözlõ-
lapok zsírpapír, viaszpapír; építészeti makettek; értesítések (pa-
píráruk); öntapadó címkék (papíripari); öntapadó szalagok papír-
ipari vagy háztartási használatra; üdvözlõlapok/kártyák.

38 Távközlés; elektronikus hirdetõtábla-szolgáltatás (távköz-
lési szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail; faxberendezé-
sek kölcsönzése; faxok továbbítása; hírügynökségek; hozzáférés
biztosítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás
távközlési ügyekben; kábeltelevíziós mûsorszórás; közlések
üvegszálas hálózatok útján; mobil (celluláris) telefon-összekötte-
tés; modemek kölcsönzése; mûholdas átvitel; rádióadás; számító-
gép-terminálok közötti összeköttetések; távirati összeköttetések;
táviratok küldése; táviratok továbbítása; távírdai szolgáltatások;
távkonferencia-szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsön-
zése; távközlési beszélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatá-
sok; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; te-
lefonok kölcsönzése; telefon-összeköttetések; telefon-szolgálta-
tások; televíziós mûsorszórás; telexszolgáltatások; tudakozók,
információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési esz-
köz útján); üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítsé-
gével; üzenetek küldése; üzenetküldõ készülékek bérlete.

(111) 190.520 (151) 2007.08.07.
(210) M 04 04208 (220) 2004.10.14.
(732) REALING Ingatlanforgalmazó, Kezelõ és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek.
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(111) 191.718 (151) 2009.06.10.
(210) M 06 00259 (220) 2006.01.26.
(732) BANCO COMERCIAL PORTUGUÉS, S.A., Porto (PT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Millennium bcp
(511) 9 Mágneses kredit- és debitkártyák, mágneskártyák banki mû-

veletekhez.
38 Távközlési szolgáltatások és elektronikus átvitelek a pénz-
ügyi terület vonatkozásában.

(111) 194.166 (151) 2008.05.19.
(210) M 06 02195 (220) 2006.06.26.
(732) Leskó Ferenc, Újszilvás (HU)
(740) dr. Sik János ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti vegyi termékek; feldolgo-
zatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûz-
oltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmé-
nyek; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõ-
anyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.

(111) 196.047 (151) 2008.11.21.
(210) M 07 00286 (220) 2007.01.30.
(732) Dr. Immun Kft., Hatvan (HU)

(546)

(511) 3 Hajmosó szerek; illatszerek; illóolajok; kozmetikai cikkek;
eszenciaolajok; borotválkozás utáni arcszeszek; dezodorok sze-
mélyes használatra; hajfestékek; hajspray; hajszeszek; napvédõ
termékek; olajok egészségügyi célra; samponok; szappanok; száj-
vizek; virágkivonatok; virágból készült illatszer-alapanyagok.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra; vitaminkészítmények; bedörzsölõsze-
rek; gyógyhatású hajnövesztõ szerek; hajkenõcsök gyógyászati
használatra; tinktúrák gyógyászati használatra.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
44 Aromaterápiás szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatás;
fodrászszalonok; hajbeültetés; masszázs; szépségszalonok.

(111) 196.946 (151) 2009.03.13.
(210) M 06 01720 (220) 2006.05.17.
(732) Twinner Hungária Kft., Göd (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) TWINNER
(511) 30 Rágógumi.

(111) 197.085 (151) 2009.03.25.
(210) M 06 01644 (220) 2006.05.10.
(732) Marquard Media Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Zalán Gábor, Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) BALANCE

(511) 35 Reklámozás; irodai munkák ipari elemzõ és kutató szolgál-
tatásokkal-; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztéssel-; jogi szolgáltatásokkal kapcsolatosan.
42 Ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai
hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 197.466 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 03710 (220) 2008.12.02.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 197.467 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 03704 (220) 2008.12.02.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 197.468 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 03703 (220) 2008.12.02.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 197.469 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 03702 (220) 2008.12.02.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 197.470 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 03705 (220) 2008.12.02.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 197.471 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 03706 (220) 2008.12.02.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 197.472 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 03709 (220) 2008.12.02.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 197.473 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 03708 (220) 2008.12.02.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) RIEMID
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
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(111) 197.474 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 03707 (220) 2008.12.02.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 197.475 (151) 2009.05.18.
(210) M 08 03711 (220) 2008.12.02.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 197.510 (151) 2009.05.25.
(210) M 08 03673 (220) 2008.11.28.
(732) Master Nails Kft., Göd (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 3 Mûkörmök, körömápolási cikkek (professzionális és közön-
ségcikk), körömlakkok, mûkörömépítés alapanyagai, UV zselék
és porcelánok, körömragasztók és zselés körömragasztók, kö-
röm-elõkészítõ folyadékok, körömreszelõk, körömsablonok, mû-
körmös ecsetek, mûkörömragasztók, lakkok, polírozók, köröm-
áztatók és -kondicionáló szerek, körömkeményítõ és -erõsítõ sze-
rek, a köröm növekedését stimuláló szerek, kéz- és lábkörömfes-
tékek, körömre ránõtt bõrt eltávolítók, akril-porcelánporok, kész-
letek mûkörmök készítéséhez, ragasztóeltávolító szerek, fertõtle-
nítõszerek, körömbõrápoló szerek, kefe- és ecsettisztítók.

(111) 197.511 (151) 2009.05.25.
(210) M 08 03658 (220) 2008.11.28.
(732) Eko-Pharma Kft., Budapest (HU)
(740) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) EKODIÁR
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények.

(111) 197.512 (151) 2009.05.25.
(210) M 08 03530 (220) 2008.11.13.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda Alirodája, Budapest

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás ételek és
anyagok gyógyászati és klinikai használatra; ételek és ételkészít-
mények babáknak, gyermekeknek és betegeknek; ételek és étel-
készítmények szoptatós anyáknak gyógyászati használatra; táp-
anyag- és diétás kiegészítõk; vitaminkészítmények, ásványi élel-
miszer-készítmények, cukrászati gyógytermékek.
29 Zöldségek és burgonya (tartósított, szárított vagy fõtt), gyü-
mölcsök (tartósított, szárított vagy fõtt), gombák (szárított, tartó-
sított vagy fõtt), hús, baromfi, vadhús, hal és tengeri ételek, mind-
ezen termékek kivonat formájában is, levesek, zselék, tészták,
konzervek, készételek, fagyasztott vagy szárított; lekvárok; tojá-
sok; tej, tejszín, vaj, sajt és más tejalapú ételkészítmények; tejpót-
lók; tejalapú italok; tejalapú és tejszín alapú desszertek; joghur-
tok; szójatej (tejpótló), szójaalapú készítmények; étkezési olajok
és zsírok; fehérjekészítmények emberi fogyasztásra készülõ éte-
lekhez; krémporok; kolbászok; hentesáruk; amerikaimogyoró-
vaj; levesek, leveskoncentrátumok, húsleves, erõleves, leveskoc-
kák, levesek.

30 Kávé, kávékivonatok, kávéalapú készítmények és italok; je-
ges kávé; pótkávék, pótkávékivonatok, pótkávé alapú készítmé-
nyek; kakaó és kakaóalapú készítmények és italok; csokoládé,
csokoládés termékek, csokoládéalapú készítmények és italok; cu-
korkaáruk, édességek, bonbonok, kandiscukrok; cukor; rágógu-
mi; természetes édesítõszerek; pékáruk, kenyér, élesztõ, süte-
ménytészta; kekszek, cukrászsütemények, aprósütemények, os-
tyák, tejkaramellák, pudingok; fagylalt, jégkrém, vizes jégkré-
mek, szörbet (fagylalt), fagyasztott cukrászsütemények, fagyasz-
tott sütemények, lágy jégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasz-
tott joghurtok; kötõanyagok jégkrémek és/vagy vizes jégkrémek
és/vagy szörbet és/vagy fagyasztott desszertek és/vagy fagyasz-
tott joghurtok készítéséhez; méz és mézpótlók; gabonafélék; ga-
bonakészítmények; rizs, tésztafélék, metélt tészta, nudli, galuska;
rizs, liszt vagy gabonaalapú élelmiszerek, készételek formájában
is; pizzák, szendvicsek; étkezési tésztakeverékek és konyhakész
kenyértészta; szószok; szójaszósz; ketchup; aromatizáló vagy
fûszerezõ készítmények ételekhez, ehetõ fûszerek, fûszerek, íze-
sítõk, salátaöntetek, majonéz; mustár; ecet.
32 Sörök; enyhén szénsavas víz, szénsavas víz, kezelt víz, for-
rásvíz, ásványvíz, ízesített víz; gyümölcsízesítésû és gyümölcs-
alapú italok; gyümölcs- és zöldséglevek, nektárok, limonádék,
szódák és más alkoholmentes italok; szörpök, kivonatok, esszen-
ciák és más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez, ki-
véve az illóolajokat); tejes erjesztett italok; szójaalapú italok;
malátaalapú italok; izotóniás italok.

(111) 197.513 (151) 2009.05.25.
(210) M 08 03529 (220) 2008.11.13.
(732) Törley Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TÖRLEY
(511) 33 Pálinkák, brandyk.

(111) 197.514 (151) 2009.05.25.
(210) M 08 03524 (220) 2008.11.13.
(732) Ni Gou Young, Budapest (HU)
(740) Wanshida Kft., Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.515 (151) 2009.05.25.
(210) M 08 03523 (220) 2008.11.13.
(732) Ni Gou Young, Budapest (HU)
(740) Wanshida Kft., Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.516 (151) 2009.05.25.
(210) M 08 03522 (220) 2008.11.13.
(732) Forno Kft., Szolnok (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
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(111) 197.517 (151) 2009.05.25.
(210) M 08 03521 (220) 2008.11.13.
(732) ALBAGIPS EXIM Kft., Sárkeresztes (HU)
(740) dr. Loósz Tamás, Dr. Loósz Tamás Ügyvédi Iroda,

Székesfehérvár

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

csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 197.518 (151) 2009.05.25.
(210) M 08 03520 (220) 2008.11.13.
(732) ALBAGIPS EXIM Kft., Sárkeresztes (HU)
(740) dr. Loósz Tamás, Dr. Loósz Tamás Ügyvédi Iroda,

Székesfehérvár

(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.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 197.519 (151) 2009.05.25.
(210) M 08 03204 (220) 2008.10.13.
(732) Le Cheque Déjeuner Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

(111) 197.520 (151) 2009.05.26.
(210) M 09 00305 (220) 2009.02.04.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 197.521 (151) 2009.05.26.
(210) M 09 00146 (220) 2009.01.20.
(732) NAV N GO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Ormai Gabriella, Ormai és Társai CMS Cameron McKenna

LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Fedélzeti számítógépek, navigációs berendezések jármû-
vekbe; navigációs eszközök; letölthetõ és rögzített számítógép-
programok, számítógépes játékprogramok.
42 Számítógépprogramok sokszorosítása; számítógépprogra-
mok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számító-
gépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számító-
gépszoftver fenntartása.
45 Szellemi tulajdon licencek adása.

(111) 197.522 (151) 2009.05.26.
(210) M 09 00145 (220) 2009.01.20.
(732) NAV N GO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Ormai Gabriella, Ormai és Társai CMS Cameron McKenna

LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) IGO AMIGO
(511) 9 Fedélzeti számítógépek, navigációs berendezések jármû-

vekbe; navigációs eszközök; letölthetõ és rögzített számítógép-
programok, számítógépes játékprogramok.
42 Számítógépprogramok sokszorosítása; számítógépprogra-
mok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számító-
gépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számító-
gépszoftver fenntartása.
45 Szellemi tulajdon licencek adása.

(111) 197.523 (151) 2009.05.26.
(210) M 09 00144 (220) 2009.01.20.
(732) NAV N GO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) IGO LIMOUSINE
(511) 9 Fedélzeti számítógépek, navigációs berendezések jármû-

vekbe, navigációs eszközök, letölthetõ és rögzített számítógép-
programok, számítógépes játékprogramok, számítógépek.
42 Számítógépprogramok sokszorosítása, számítógépprogra-
mok kidolgozása, számítógépprogramok korszerûsítése, számító-
gépprogramok kölcsönzése, számítógép-programozás, számító-
gépszoftver fenntartása.
45 Szellemi tulajdon licencek adása.

(111) 197.524 (151) 2009.05.26.
(210) M 09 00143 (220) 2009.01.20.
(732) NAV N GO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) IGO PRIMO
(511) 9 Fedélzeti számítógépek, navigációs berendezések jármû-

vekbe, navigációs eszközök, letölthetõ és rögzített számítógép-
programok, számítógépes játékprogramok.
42 Számítógépprogramok sokszorosítása, számítógépprogra-
mok kidolgozása, számítógépprogramok korszerûsítése, számító-
gépprogramok kölcsönzése, számítógép-programozás, számító-
gépszoftver fenntartása.
45 Szellemi tulajdon licencek adása.

(111) 197.525 (151) 2009.05.26.
(210) M 09 00151 (220) 2009.01.20.
(732) O-Metall Luxemburg S.A., Heinerscheid (LU)
(740) dr. Szatmári Lajos, Bálintfy & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 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.

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.

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

(111) 197.526 (151) 2009.05.26.
(210) M 08 03672 (220) 2008.11.28.
(732) Berlin-Chemie AG., Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

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

használatra.

(111) 197.527 (151) 2009.05.26.
(210) M 08 03668 (220) 2008.11.28.
(732) Tokaj-Major Kft., Bodrogkeresztúr (HU)

(541) COMPANERO
(511) 33 Szeszes ital és bor.

(111) 197.528 (151) 2009.05.26.
(210) M 08 03536 (220) 2008.11.13.
(732) ALTERNANCE LTD., Victoria, Mahe (SC)
(740) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 197.529 (151) 2009.05.26.
(210) M 08 02094 (220) 2008.06.25.
(732) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) Várnai Anikó Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) CSÍKOS KALÁCS
(511) 30 Kalács.

(111) 197.530 (151) 2009.05.26.
(210) M 08 03848 (220) 2008.12.15.
(732) Festék-Bázis Kft., Röszke (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) VALMOR

(511) 2 Festékek, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; vala-
mint fapácok; színezõanyagok; gyanták; maróanyagok; tapéták
eltávolítására szolgáló készítmények, zománcok.

(111) 197.531 (151) 2009.05.26.
(210) M 08 03845 (220) 2008.12.15.
(732) Új Ház Zrt., Gyõr (HU)

(546)

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

(111) 197.532 (151) 2009.05.26.
(210) M 08 03660 (220) 2008.11.28.
(732) Eko-Pharma Kft., Budapest (HU)
(740) Heliostim Kft., Budapest

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra, fertõtlenítõsze-
rek, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölõ
szerek, gyomirtó szerek.

(111) 197.533 (151) 2009.05.26.
(210) M 08 03527 (220) 2008.11.13.
(732) Taylor’s Snack Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 43 Gyorséttermek.

(111) 197.534 (151) 2009.05.26.
(210) M 08 02096 (220) 2008.06.25.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ

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

(541) A kolumbiai kapcsolat
(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; takarítóeszközök; acélgyapot; nyers
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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 szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 197.535 (151) 2009.05.26.
(210) M 08 03023 (220) 2008.09.26.
(732) Széman György, Budakeszi (HU);

Kiss Károlyné, Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
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).
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.
7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
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.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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.

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.

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.

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

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

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

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

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

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
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(111) 197.536 (151) 2009.05.26.
(210) M 05 00071 (220) 2005.01.07.
(732) FULLSPORT Sportegyesület, Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(541) Média Kupa
(511) 41 Snowboard- és síversenyek.

(111) 197.568 (151) 2009.06.05.
(210) M 09 00106 (220) 2009.01.15.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 197.569 (151) 2009.06.05.
(210) M 08 03724 (220) 2008.12.03.
(732) BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési

és Közbeszerzési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók.
16 Nyomdaipari termékek; fényképek; csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.570 (151) 2009.06.05.
(210) M 08 03804 (220) 2008.12.10.
(732) Schering-Plough Ltd., Lucerne 6 (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) ELOBASE
(511) 3 Gyógyhatású anyagot nem tartalmazó bõrápoló készítmé-

nyek.

(111) 197.571 (151) 2009.06.05.
(210) M 08 02376 (220) 2008.08.25.
(732) Pharmanova Zrt., Budapest (HU)
(740) Briteon Kft., Budapest

(546)

(511) 35 Gyógyszer-értékesítés.
44 Gyógyszertári szolgáltatás; gyógyszerészi gondozás.

(111) 197.572 (151) 2009.06.05.
(210) M 08 03472 (220) 2008.10.31.
(732) Idealbody Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bálint Tünde, Dr. Bálint Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Kérdezze Laurát!
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-

rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(111) 197.573 (151) 2009.06.05.
(210) M 08 03485 (220) 2008.11.10.
(732) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) RIVDAR
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek.

(111) 197.574 (151) 2009.06.05.
(210) M 08 02970 (220) 2008.09.22.
(732) Horváth Attila, Vác (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

(111) 197.575 (151) 2009.06.05.
(210) M 08 03723 (220) 2008.12.03.
(732) BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési

és Közbeszerzési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók.
16 Nyomdaipari termékek; fényképek; csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.576 (151) 2009.06.05.
(210) M 08 03722 (220) 2008.12.03.
(732) BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési

és Közbeszerzési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók.
16 Nyomdaipari termékek; fényképek; csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.577 (151) 2009.06.05.
(210) M 09 00099 (220) 2009.01.15.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) VASOPENTOL
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
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(111) 197.578 (151) 2009.06.05.
(210) M 09 00101 (220) 2009.01.15.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 197.579 (151) 2009.06.05.
(210) M 09 00100 (220) 2009.01.15.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 197.580 (151) 2009.06.05.
(210) M 09 00108 (220) 2009.01.15.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 197.581 (151) 2009.06.05.
(210) M 09 00104 (220) 2009.01.15.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 197.582 (151) 2009.06.05.
(210) M 09 00102 (220) 2009.01.15.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 197.583 (151) 2009.06.05.
(210) M 09 00105 (220) 2009.01.15.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 197.584 (151) 2009.06.05.
(210) M 09 00103 (220) 2009.01.15.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 197.585 (151) 2009.06.05.
(210) M 09 00107 (220) 2009.01.15.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 197.586 (151) 2009.06.05.
(210) M 08 03331 (220) 2008.10.22.
(732) HENKEL AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) A FUGA URA

(511) 1 Cement, ipari kötõanyagok különösen burkoláshoz; tömítõ-
szerek; szilikonok.
19 Cement, habarcs építkezéshez; speciális cement és habarcs
burkoláshoz, hõszigeteléshez, tetõfedéshez, alapozáshoz; önterü-
lõ keverékek, vakolatok, bitumen, építkezési anyagok, mészha-
barcsok.

(111) 197.587 (151) 2009.06.05.
(210) M 08 02378 (220) 2008.07.22.
(732) Santemed Hungary Zrt., Gödöllõ (HU)

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
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 irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
45 Jogi szolgáltatások.

(111) 197.588 (151) 2009.06.05.
(210) M 08 03151 (220) 2008.10.08.
(732) dr. Lónay Gyula, Káloz (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) LunaSer
(511) 20 Masszázsszékek, pamlagok, karosszékek, kanapék, kereve-

tek, nyugágyak, masszázságyak, mindezek wellness használatra.

(111) 197.589 (151) 2009.06.05.
(210) M 08 03805 (220) 2008.12.10.
(732) Schering-Plough Ltd., Lucerne 6 (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) FREEDERM
(511) 5 Bõrgyógyászati készítmények.

(111) 197.590 (151) 2009.06.05.
(210) M 08 03148 (220) 2008.10.08.
(732) dr. Gyovai Viola 40%, Kecskemét (HU);

dr. Kalmár Zoltán 30%, Kecskemét (HU);
Pölös Csaba 30%, Kecskemét (HU)

(546)
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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.

(111) 197.591 (151) 2009.06.05.
(210) M 08 01174 (220) 2008.04.07.
(732) Sanoma Budapest Kiadói zártkörûen mûködõ

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

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, újságok,
különösen kéthetente megjelenõ újságok; könyvkötészeti anya-
gok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ra-
gasztóanyagok; 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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen újságkiadás.

(111) 197.592 (151) 2009.06.05.
(210) M 08 03474 (220) 2008.10.20.
(732) EURO-VET Bt., Nagyatád (HU)

(541) Apimix
(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).
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.

(111) 197.593 (151) 2009.06.05.
(210) M 08 03806 (220) 2008.12.10.
(732) Schering-Plough Ltd., Lucerne 6 (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) PURESEA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 197.616 (151) 2009.06.09.
(210) M 08 01173 (220) 2008.04.04.
(732) VALE Inco Limited (Kanada törvényei szerint mûködõ

vállalat), Toronto (CA)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) VALE INCO
(511) 1 Nikkel-klorid, nikkel-szulfát, nikkel-oxid, nikkel-magnézi-

um, nikkel-kalcium.
6 Nikkelpor, nikkellemez, lapos nikkel rúdszelvények, nikkel
pellet, nikkeltábla, nikkelforgács, elektrolitnikkel, karbonilnik-
kel, ferronikkel, nikkelrúd, nikkelszalag, nikkel sörét, nikkel-
oxid, préselt nikkel, elektromos kinyerésû réz, rézkatód, elektro-
litkobalt, kobaltrúd.

(111) 197.617 (151) 2009.06.09.
(210) M 08 03064 (220) 2008.10.01.
(732) Pannon Egyetem, Veszprém (HU)
(740) Farkas Péter, Veszprém

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 197.618 (151) 2009.06.09.
(210) M 08 02609 (220) 2008.08.14.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tej, tejtermékek.

(111) 197.619 (151) 2009.06.09.
(210) M 08 02608 (220) 2008.08.14.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tej, tejtermékek.

(111) 197.620 (151) 2009.06.09.
(210) M 08 03397 (220) 2008.11.03.
(732) Morvai Zoltán, Goldbach (DE)

(541) Ingenia
(511) 9 Számítógépprogramok [letölthetõ], számítógépprogramok,

rögzített, számítógépes játékprogramok; számítógépprogram,
számítógép alkalmazás; algoritmus, számítógépes függvény-
könyvtár; programtechnikai megoldás, eljárás.
16 Számítástechnikai szakkönyvek/kézikönyvek/újságok; fel-
használói segédletek, publikációk, dokumentációk nyomtatott
formában.
42 Számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítá-
sa, számítógépprogramok installációja, számítógépprogramok
sokszorosítása, számítógépszoftver-tanácsadás, számítógép-ví-
rusvédelmi szolgáltatások, számítógépes adatok helyreállítása,
számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes rendszerelem-
zés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógép-
programok kidolgozása, számítógépprogramok korszerûsítése,
számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása; szá-
mítógépprogramok, számítógép-alkalmazások, multimédiás al-
kalmazások, számítástechnikai algoritmusok, interface-ek terve-
zése, fejlesztése, telepítése (értékesítése); globális hálózati szol-
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gáltatások, számítástechnikai konzultációs tanácsadás, segítség-
nyújtás, számítástechnikai szolgáltatások; tudományos és techno-
lógiai szolgáltatás, kutatás/fejlesztés; interneten keresztüli online
számítástechnikai szolgáltatások; felhasználói segédletek, publi-
kációk, dokumentációk online szolgáltatása, adatfeldolgozói
szolgáltatások.

(111) 197.621 (151) 2009.06.09.
(210) M 08 03592 (220) 2008.11.18.
(732) HUNGAROSPA Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ és

Egészségturisztikai Zrt., Hajdúszoboszló (HU)
(740) dr. Zajdó Zsolt, Debrecen

(546)

(511) 28 Bábuk, marionettek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, üdülési
tárgyú információ.
43 Bár szolgáltatások, étkezdék, gyorséttermek, kantinok, bü-
fék, étkezdék.
44 Aromaterápiás szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások,
fizi(k)oterápia, fodrászszalonok, gyógyhelyek szolgáltatásai,
masszázs, szaunaszolgáltatások, szépségszalonok, szolárium-
szolgáltatások.

(111) 197.622 (151) 2009.06.09.
(210) M 08 03250 (220) 2008.10.16.
(732) Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlõdésért,

Zalaegerszeg (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; abrakostarisznyák; akta-
táskák; aranyverõ hártyák; belek hurkafélék készítéséhez; bevá-
sárlóhálók; bevásárlótáskák; bordák esernyõkhöz vagy naper-
nyõkhöz; botszékek; bõr, nyers vagy félig megmunkált állapot-
ban; bõrdarabok bútorhuzatokhoz; bõrfonalak; bõrhevederek;
bõrlemezek; bõröndök, kézitáskák; bõröndök, utazóládák
(poggyász); bõrpórázok; bõrszelepek; bõrszíjak; bõrszíjak kato-
nai felszerelésekhez; bõrszíjak (nyergesáru); bõrtakarók (szõr-
me); bútorhuzatok bõrbõl; dobozok bõrbõl vagy mûbõrbõl; dobo-
zok vulkánfíberbõl; ernyõk, esernyõk; erszények, nem nemes-
fémbõl; erszények, pénztárcák; esernyõbehúzó anyagok; eser-
nyõnyelek, esernyõfogók; feszítõzablák; fémveretek lószerszá-
mon; fogantyúk bõröndökhöz; fogantyúk esernyõkhöz; fogan-
tyúk sétapálcákhoz; gumirészek kengyelekhez; gyûrûk esernyõk-
höz; hátizsákok; hevedertáskák gyermekek hordozására; aktatás-
kák; irattáskák; irhák (állatbõrök); iskolatáskák; istrángok, há-
mok (lószerszám); kalapdobozok bõrbõl; kantárak (lószerszá-
mok); kantárszárak, gyeplõk; kecskebõr (sevró); kengyelszíjak;
kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáskavázak; kézitáskák;
kikészített bõrök; kilencágú korbácsok; kofferek (kis utazóládák);
korbácsok, ostorok; kottamappák; kötõfékek, hámok; kruponbõ-
rök; kulcstartók bõrbõl; iskolatáskák; istrángok, hámok; ládák

bõrbõl vagy mûbõrbõl; piperetáskák (üresen); bõrbõl pórázok; ru-
góburkolatok bõrbõl; ruhatáskák utazáshoz; sétabotok, sétapál-
cák; strandtáskák; szarvasbõr, nem tisztítási célokra; szájkosarak;
szemellenzõk; szerelvények lószerszámokhoz, nem nemesfém-
bõl; szerszámtáskák bõrbõl (üresen); szíjak nyergekhez; takarók
állatoknak; táskák (zacskók, tasakok) csomagolásra bõrbõl; térd-
védõk lovaknak; turistabotok; utazókészletek (bõripari cikkek);
utazóládák; vadásztáskák; vállszíjak bõrbõl; vázak esernyõkhöz
vagy napernyõkhöz; zablák állatoknak; zsákok hegymászóknak;
zsákok táborozóknak; vállszíjak bõrbõl.

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; ablakszerelvények,
nem fémbõl; ajtószerelvények, nem fémbõl; anyacsavarok, csa-
varanyák, nem fémbõl; asztallapok; asztalok; asztalok fémbõl;
bakok, kecskelábak (bútorzat); bambuszfüggönyök; bambusz-
nád; bölcsõk; bútorajtók; bútorgörgõk (nem fémbõl); bútorok; bú-
torpolcok; bútorszerelvények, nem fémbõl; cégtáblák, cégérek fá-
ból vagy mûanyagból; csapok, ékek nem fémbõl; csavarok, nem
fémbõl; csévék, nem mechanikus (nem fémbõl) hajlékony csö-
vekhez; csomagolótartályok mûanyagból; csörlõk, nem mechani-
kus (nem fémbõl) hajlékony csövekhez; díványok, kerevetek; do-
bozok fából vagy mûanyagból; dobozok játékokhoz; dugók; du-
gók (csapok), nem fémbõl; dugók, nem fémbõl; edényszárítók
(rácsok, állványok); fa- vagy mûanyag létrák; fahordók bor lefej-
téséhez; fali dísztáblák, nem textilbõl (bútorzat); faorsók (fonál-
hoz, selyemhez, paszományhoz); faszerkezetek bútorokhoz; fejes
csavarok, nem fémbõl; fejtámaszok (bútorok); fekhelyek (lakás-
ban tartott kisállatoknak); fiókok; fodrászszékek; fogasok(búto-
rok); folyóirattartók; fonott kosarak; fotelek, kar(os)székek; füg-
gönyök ablakokba, belsõ függönyök szövettel borított fából [bú-
torzat]; függönyrudak; függönysínek; függönytartók nem textil-
anyagokból; fûrészbakok; gyermekjárókák; gyógyszeres szekré-
nyek; gyöngyfüggönyök díszítés céljára; halaskosarak; házszá-
mok, nem világító (nem fémbõl); hengerpárnák; hímzõkeretek;
hirdetõtáblák; hordóabroncsok (nem fémbõl); hordócsapok, nem
fémbõl; hordódongák; hordók, nem fémbõl; hordótartó állvá-
nyok, nem fémbõl; húsvágó tõkék, húsvágó deszkák (asztalok);
iratgyûjtõ polcok (bútorok); íróasztalok (bútorzat); írópolcok; író-
asztalok; járókák, állókák kisgyermekeknek; kampók, fogasok
(nem fémbõl); kanapék; kaptárakhoz fakeretek; karók növények-
hez és fákhoz; karosszékek, sezlonok; kartotéktartók (bútorok);
kaszanyelek, nem fémbõl; kályhaellenzõk, háztartási kefékhez
szerelékek; kemping hálózsákok; kerevetek, pamlagok; képkere-
tek, képkeretekhez díszítõlécek, képkeretpántok; késnyelek, nem
fémbõl; kézikocsik (bútorzat); kilincsek, kallantyúk, nem fémbõl;
kis íróasztalok, szekreterek; kis létrák, nem fémbõl; komódok, fi-
ókos szekrények; konténerek (tároláshoz, szállításhoz), nem fém-
bõl; kosarak, nem fémbõl; kotlósketrecek, könyvespolcok,
könyvtartók [bútorzat] kulcstartó táblák, kutyaólak, ládák, dobo-
zok, nem fémbõl; lefolyókhoz eltávolítható burkolatok; legyezõk;
lemezek szintetikus ámbrából; lemezes belsõ függönyök; levéllá-
dák, nem fémbõl, és/vagy falazatból; lécek, rudak (képkeretek-
hez); lépcsõszõnyegekhez rögzítõrudak; lépek kaptárakba, lépvi-
asz kaptárakhoz; magas székek gyermekeknek; malteros/vakoló
ládák, nem fémbõl; matracok; mellszobrok fából, viaszból, gipsz-
bõl vagy mûanyagból; méhkasok, kaptárak, méhsejt; mosdóállvá-
nyok (bútorzat); mozgó testek, mobilok (dísztárgyak); munkaasz-
talok, satupadok (nem fémbõl), munkapadok, munkaasztalok,
mûasztalos-ipari munkák; mûvészeti tárgyak fából, viaszból,
gipszbõl vagy mûanyagból; nagy kosarak; nád (fonóanyag), nád-
pálcák; névtáblák, nem fémbõl; nyugágyak; ólak, vackok (lakás-
ban tartott kisállatoknak); padok (bútorok); palackállványok, pa-
lackborítások fából, palackdugók, palackkupakok (nem fémbõl),
palackzárak (nem fémbõl), parafa lemezek, paravánok (bútorok);
párnák, fejpárnák, párnák háziállatoknak; pohárszékek, ebédlõ-
szekrények, polcok (bútorok); próbababa szabóknak, próbababák
pultok (asztalok); puskatartó állványok; rajzasztalok; rakodóla-
pok, nem fémbõl; rudak, póznák, nem fémbõl; ruhafogasok, nem
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fémbõl; ruhatakarók (tároláshoz), ruhavédõ huzatok (ruhásszek-
rénybe); sátorkarók, nem fémbõl; seprûnyelek (nem fémbõl); si-
sakok, nem fémbõl; szalagok fából; szalmafonatok, szalmafona-
tok (a gyékények kivételével), szalmaszalagok, szalmaszálak;
szívószálak italok fogyasztására; szalmazsákok, szaru nyers vagy
félig megmunkált állapotban; szarvasagancsok; számítógéptartó
kocsik (bútorzat), számológépállványok; szegecsek, nittek, nem
fémbõl; szekrények; szerszámnyelek, nem fémbõl; székek (ülé-
sek); szélharangjáték (dekoráció); szénatartó jászolrácsok; szob-
rocskák fából, viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból; szobrok fá-
ból, viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból; tajték; tartályok, nem
fémbõl, vagy falazatból; tálcák, nem fémbõl; tárolópolcok; tek-
nösbékapáncél; törülközõadagolók, rögzített (nem fémbõl); tü-
körcsempék, tükrök; újságtartó állványok; vállfák, ruhaakasztók;
vánkosok, párnák; vesszõfonatok; virágcseréptartó talapzatok;
virágtartók, virágállványok (bútorok); vödörhordozó rúd vállra
(iga); zárak (nem elektromos), nem fémbõl zászlórudak; zsané-
rok, csuklóspántok, nem fémbõl; zsámolyok, zsúrkocsik, ágy
faanyaga, ágyak, ágylábak görgõi, nem fémbõl; ágynemûk (a
vászonhuzatok kivételével); álló kalapfogasok; áru(bemutató)
állványok; ékszeres dobozok, nem nemesfémbõl; élelmiszertartó
szekrények, nem fémbõl; énekeskönyvtartó polcok, pulpitusok;
öltözõasztalok; üvegszekrények, vitrinek (bútorzat).

21 Asztaldíszek, nem nemesfémbõl; asztali késtartók; asztali
olajtartók, nem nemesfémbõl; asztalnemû (a kések, villák és ka-
nalak kivételével), nem nemesfémbõl; borsdaráló (kézi); borstar-
tók, nem nemesfémbõl; bögrék, serlegek, kelyhek nem nemes-
fémbõl; cukorkásdobozok, nem nemesfémbõl; cukortartók, nem
nemesfémbõl; csészealjak nem nemesfémbõl; csészék nem ne-
mesfémbõl; csizmahúzók; dagasztóteknõk; darálók (kézi) háztar-
tási használatra; demizsonok, üvegballonok; dobozok üvegbõl;
dugóhúzók; dugók üvegbõl, üvegdugók; ecet-, olajtartók, nem ne-
mesfémbõl; edények; edények kiöntõcsõrei; edények (nem elekt-
romosan fûtött); edénykészletek, asztalnemûk nem nemesfémbõl;
edénymosó kefék; egérfogók; egészségügyipapír-tartók, vécépa-
pírtartók; enyvesfazekak; eszközök nyakkendõk formatartására;
etetõvályúk állatoknak; fazekasáruk; fazékfedõk; fecskendõk vi-
rágok és (más) növények öntözéséhez; fedeles fémkorsók, nem
nemesfémbõl; festett üveg; fésûk; fésûk állatoknak; fésûtartók;
fokhagymaprések [konyhai eszközök]; fogpiszkálótartók, nem
nemesfémbõl; forgatható csemegéstálak; formák jégkockákhoz;
fõzelékestálak; fõzõedények; fõzõeszközök (nem elektromos);
füstfogók háztartási használatra; fûszertartók; gömbkilincsek,
gömbfogantyúk porcelánból; grillállványok, grillek, rostélyok
(sütõeszközök); gyertyaoltók, nem nemesfémbõl; gyertyatartók
cseppfogó karikái, nem nemesfémbõl; gyümölcsprések (nem
elektromos) háztartási használatra; habverõk (nem elektromos);
háztartási eszközök nem nemesfémbõl; háztartási keverõgépek
(nem elektromos); háztartási szûrõk; hõcserélõ folyadékokat tar-
talmazó ételhûtõk, háztartási használatra; hõszigetelt palackok;
hõszigetelt tartályok; hõszigetelt tartályok élelmiszerekhez; hõ-
szigetelt tartályok italokhoz; huzatok vasalódeszkákra; hûtõpa-
lackok; illatszerfüstölõk; ingfeszítõk; itatóvályúk; ivóedények;
ivókürtök; ivópoharak; jászlak állatoknak; kancsók, nem nemes-
fémbõl; karos gyertyatartók, nem nemesfémbõl; kaspók (nem pa-
pírból); kátránykenõ kefék, hosszú nyéllel; kávédarálók (kézi);
kávéfõzõk (nem elektromos); kávéskannák, nem nemesfémbõl
(nem elektromos); kávéskészletek, nem nemesfémbõl; kávészû-
rõk (nem elektromos); kefeáruk; kefék; kefék, elektromos (a gép-
részek kivételével); kefék lámpaüvegekhez; kefék tartályok tisztí-
tására; kenyérkosarak (háztartási); kenyérvágó deszkák; kerámi-
ák háztartási használatra; kertészeti kesztyûk; kesztyûk fényesí-
téshez; kesztyûk háztartási használatra; kesztyûtágítók; ketrecek
kedvtelésbõl tartott állatoknak; keverõgépek (nem elektromos)
háztartási használatra; keverõkanalak (konyhai eszközök); kézi
keverõpalackok (koktélsékerek); kis nyársak (fémtûk) sütéshez;
kis seprûk, (nem elektromos) háztartási használatra; koktélkeve-
rõk; kompótoscsészék; konyhai edénykészletek; konyhai eszkö-
zök, nem nemesfémbõl; konyhai merõkanalak; konyhai tartályok,
nem nemesfémbõl; konyhai vágódeszkák; kosarak háztartási
használatra, nem nemesfémbõl; körömkefék; kristályok (üveg-

áruk); kulacsok utazóknak; kvarcüvegrostok, nem textilipari
használatra; lapátkák (asztalnemûk); lapátkák (konyhai eszkö-
zök); lapos csészék, tálkák; lemezek tej kifutásának meggátlásá-
ra; levesestálak, nem nemesfémbõl; légyfogók (csapdák vagy
légycsapók); likõröskészletek; locsolókannák, öntözõkannák; ló-
kefék; lóvakarók (szerszámok); lúgozókádak; madárfürdõk; ma-
dárkalitkák; majolika; malacperselyek, nem fémbõl; medencék
(tartályok); mellszobrok porcelánból, terrakottából vagy üvegbõl;
metéltkészítõ készülékek (kézi mûködtetésû); morzsalapátok;
mosdószivacsok; mosódeszkák; mûvészeti tárgyak porcelánból,
terrakottából vagy üvegbõl; nadrágfeszítõk; nadrágvasalók, nad-
rágakasztók; nyeles cserépserpenyõk; nyeles serpenyõk; nyélre
erõsített felmosórongyok; olajsütõk (nem elektromos); olvasztott
kvarc (félkész termékek) nem építési használatra; opálüveg; os-
tyasütõk (nem elektromos); palackalátétek, nem papírból, nem
asztalnemûk; palackok; patkányfogók (csapdák); piknikhez
edénykészletek; piperetáskák, neszesszerek; pipetták (borkósto-
ló); poharak papírból vagy mûanyagból; porcelándíszek; porcelá-
nok; porított üveg dekorációs célra; porolók, prakkerek szõnye-
gekhez; reszelõk (háztartási eszközök); rosták (háztartási eszkö-
zök); rovarcsapdák; ruhaállványok [szárításhoz]; ruhacsipeszek;
ruhafeszítõk; ruhaszárító állványok; sajtharangok; salakrosták,
hamurosták (háztartási eszközök) salátástálak nem nemesfémbõl;
sámfák, kaptafák cipõkhöz; seprûk, seprõk; serpenyõk sütéshez;
sertéssörték; sodrófák, nyújtófák tésztákhoz, sószórók, sótartók
nem nemesfémbõl; söröskorsók; sörték kefékhez; súrolópárnák
konyhai használatra; sütemény- [keksz] vágók; süteményestál-
cák; süteményformák; süteményvágók; sütõformák; szalvétatar-
tók, nem nemesfémbõl szalvétákhoz gyûrûk nem nemesfémbõl;
szappanadagolók; szappandobozok; szappantartók; szarvasbõr
tisztításhoz; szájzuhanyok; szemetesládák, szemetesedények;
szemöldökkefék; szenesvödrök; szentelt edények, nem
nemesfémbõl; sziták (háztartási eszközök); szivacsok háztartási
használatra; szivacstartók; szobrocskák porcelánból, terrakottá-
ból vagy üvegbõl; szobrok porcelánból, terrakottából vagy üveg-
bõl; szódavízszifonok; szórófejek (vízporlasztó fúvókák) öntözõ-
csövekhez; szõnyegseprõk; szûrõk, paszírozók nem nemesfém-
bõl; tartályok háztartási vagy konyhai célokra (nem nemesfém-
bõl); tálak nem nemesfémbõl; tálalátétek (asztali eszközök); tál-
cák háztartási használatra, nem nemesfémbõl; tálcák, nem
nemesfémbõl; tányérok nem nemesfémbõl; teafõzõ tojások, tea-
tojások, nem nemesfémbõl; teaszûrõk, nem nemesfémbõl; teás-
dobozok, nem nemesfémbõl; teáskannák, nem nemesfémbõl; te-
áskészletek nem nemesfémbõl; tollseprûk; vajtartó burák; vajtar-
tók; vályúk; vázák, nem nemesfémbõl; virágcserepek; vödrök;
állatsörték (kefeáruk és ecsetek); éjjeliedények; ételburák; ételdo-
bozok; étlaptartók; üstök, katlanok; üvegkancsók.

29 Alkoholban tartósított gyümölcsök; almapüré; angolszalon-
na; bab, tartósított; baromfi (nem élõ); borsó, tartósított; bundás
burgonyaszeletek; burgonyaszirom; csemegeuborka; dió (feldol-
gozott); disznóhús; dzsemek; faggyú, étkezési; fagyasztott gyü-
mölcsök; fehérje emberi fogyasztásra; gomba, tartósított; gyü-
mölcshéj; gyümölcskocsonya (zselé); gyümölcskonzervek; gyü-
mölcsök, fõtt; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcs-
saláták; gyümölcsszeletkék (apró); hagyma, tartósított; hal (nem
élõ); hal, tartósított; halból készített ételek; halfilé; halhús emberi
fogyasztásra; halkonzervek; hentesáruk; heringek; hús; hús, tartó-
sított; húskivonatok; húskocsonya; húskonzervek; húsleves, erõ-
leves; húsleves koncentrátumok; húsleveshez (táptalajhoz) ké-
szítmények; joghurt; kandírozott (cukrozott) gyümölcsök; kazein
táplálkozási használatra; kefir; kolbász; konyha(kerti) növények,
konzervált; krokett; kukoricaolaj; lekvár; lencse, tartósított; le-
veskészítmények; levesek; mandula, darált; mazsola; máj; máj-
pástétom; napraforgóolaj, étkezési; olajok, étkezési; pacal; para-
dicsomlé fõzéshez; paradicsompüré; rákok, folyami (nem élõ);
repceolaj, étkezési; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok; son-
ka; sózott hús; sültburgonya, chips; szalonna; szarvasgomba, tar-
tósított; szárított zöldségek; szójabab, tartósított, táplálkozási
használatra; tej; tejoltó; tejsavó; tejszín (tejtermék); tejszínhab;
tejtermékek; tojásfehérje; tojások; tojáspor; tojássárgája; vadhús;
vaj; vajkrém; véreshurka (hentesáru); virágporkészítmények
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(élelmiszer); zöldségek, fõtt; zöldségek, tartósított; zöldségkon-
zervek; zöldséglevek fõzéshez; zöldségleves készítmények; zöld-
ségsaláták; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok
elõállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre; állati velõ táp-
lálkozási célra.
30 Aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; babliszt;
briós; burgonyaliszt étkezésre; búzadara; búzaliszt; cikória (pót-
kávé); cukor; cukorkaáruk; cukrászkészítmények karácsonyfa dí-
szítésére; cukrászsütemények; csillagánizs; dara emberi táplálko-
zásra; díszek süteményekhez (ehetõ); ecet; eszenciák élelmisze-
rekhez, kivéve az étereszenciákat és az illóolajokat; fagyasztott
joghurt (cukrászati jég); fagylalt, jégkrém; fûszerek, ízesítõk; fû-
szerkeverék; gabonakészítmények; glükóz étkezési használatra;
gríz, kuszkusz, búzadara gyümölcskocsonya, zselé (cukrászáru)
gyümölcsös sütemények/torták, húslé, mártás, szaft húspástéto-
mok; kandiscukor táplálkozási használatra; karamella (cukor-
kák); kekszek; keményítõtartalmú termékek étkezéshez; kenyér;
kenyér kovász nélkül, macesz; kétszersültek, kekszek; kovász;
kukorica (darált); kukorica, sült; kukoricaliszt; kukoricapehely;
lepények (gyümölcsös); lisztek, étkezési; liszttartalmú ételek;
maláta élelmezési célra; malátacukor (maltóz); malátakivonat
élelmezési célra; malátás kekszek; malomipari termékek; mandu-
lapép; mandulás cukrászkészítmények; mandulás cukrászsüte-
mény; marcipán; melasz; menta a cukrászat részére; metélt tészta,
nudli, galuska; méhpempõ emberi fogyasztásra (nem gyógyászati
célra); méz; mézeskalács; mustár; mustárliszt; müzli; nádcukor
szirup; palacsinták; paprika, õrölt (ételízesítõ); paradicsomszósz;
pattogatott kukorica; pástétomok; piskóták; propolisz emberi fo-
gyasztásra (méhészeti termék); sáfrány (fûszer) ételízesítõ; sikér
étkezési használatra; só élelmiszerek tartósítására; sós kekszek;
sörecet; sütemények; süteménytészta (pép, formázható); szója-
liszt; szójaszósz; tavaszi tekercs; tea; teaalapú italok; tejsodó (va-
níliás krém); vadon élõ fûszernövények; vermicelli, nudli, metélt
tészta; zab hántolt/tisztított; zabalapú ételek; zabdara; zabkásale-
ves, tejalapú, étkezési használatra; zabliszt; zabpehely; zellersó;
zsemlemorzsa; zsemlék; ánizsmag; árpa (hántolt); árpa (porrá
tört); árpaliszt; édesítõszerek természetes; élesztõ; élesztõ ételek-
hez; élesztõk, erjesztõanyagok tésztákhoz; ételízesítõ (fûszer).
33 Alkoholos eszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alko-
holos italok (a sörök kivételével); alkoholos kivonatok; almabo-
rok; aperitifek; borok; cseresznyepálinka; emésztést elõsegítõ ita-
lok (tömény italok és likõrök); gyomorkeserû (bitter) italok; gyü-
mölcstartalmú alkoholos italok; körtebor; likõrök; mézsör; pálin-
kák, brandyk; szeszes italok; égetett szeszes italok.

(111) 197.623 (151) 2009.06.09.
(210) M 08 02607 (220) 2008.08.14.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tej, tejtermékek.

(111) 197.624 (151) 2009.06.09.
(210) M 09 00184 (220) 2009.01.23.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 197.634 (151) 2009.06.10.
(210) M 03 04080 (220) 2003.10.01.
(732) Gyõri Likõrgyár Rt., Gyõr (HU)

(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(554)

(511) 33 Pálinkák.

(111) 197.635 (151) 2009.06.10.
(210) M 03 01418 (220) 2003.04.02.
(732) MediaLive International, Inc.(a Delaware corporation),

San Francisco, California (US)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) COMDEX
(511) 35 Kereskedelmi és reklámcélú kiállítások, vásárok és árube-

mutatók tervezése, szervezése és lebonyolítása a számítógépek, a
hírközlés és az informatika területén.

38 Online üzenõtáblák és információcserére szolgáló egyéb
kommunikációs eljárások fenntartása és üzemeltetése a számító-
gépek, a hírközlés és az informatika területén.

41 Kulturális és oktatási célú kiállítások tervezése, szervezése
és lebonyolítása a számítógépek, a hírközlés és az informatika te-
rületén; tanfolyamok, szemináriumok és konferenciák szervezése
és lebonyolítása a számítógépek, a hírközlés és az informatika
területén.

43 Kiállítóhelyek rendelkezésre bocsátása; rendezvényekhez
termek bérbeadása.

(111) 197.636 (151) 2009.06.10.
(210) M 08 03511 (220) 2008.11.12.
(732) HungLogHome Kft., Gyenesdiás (HU)

(541) Air2Floor Néphõszivattyú
(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések, fûtõberende-
zések, hõszivattyúk, hûtõgépek és készülékek.

(111) 197.637 (151) 2009.06.10.
(210) M 08 03823 (220) 2008.12.10.
(732) HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt., Téglás (HU)

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

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(111) 197.638 (151) 2009.06.10.
(210) M 08 03656 (220) 2008.11.27.
(732) Bochemie a.s., Bohumin (CZ)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) BOCHEMIT
(511) 1 Vegyi anyagok ipari, mezõgazdasági és tudományos hasz-

nálatra.

2 Festékek, fényezõk, lakkok, tartósítószerek rozsda és a fa el-
használódása ellen, színezékek, pácolószerek, bútorimpregnáló
szerek.

5 Fertõtlenítõszerek.
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(111) 197.639 (151) 2009.06.10.
(210) M 08 03651 (220) 2008.11.27.
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szol-
gáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 197.640 (151) 2009.06.10.
(210) M 08 03180 (220) 2008.10.10.
(732) SYAM PARAGON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Selyeby Judit ügyvéd, Dr. Selyeby Judit Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(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) 197.641 (151) 2009.06.10.
(210) M 08 03654 (220) 2008.11.27.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) GENERICHT
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 197.642 (151) 2009.06.10.
(210) M 08 03655 (220) 2008.11.27.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.
16 Nyomdaipari termékek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(111) 197.643 (151) 2009.06.10.
(210) M 08 03175 (220) 2008.10.10.
(732) 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; takarítóeszközök; 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 szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 197.644 (151) 2009.06.10.
(210) M 08 03819 (220) 2008.12.09.
(732) Geo-Tipptex Kft., Tiszaújváros (HU)

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

(111) 197.645 (151) 2009.06.10.
(210) M 08 03828 (220) 2008.12.12.
(732) Bonus Kft., Siklós (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)
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(511) 16 Háztartási csomagolóanyagok, szemeteszsákok zárószalag-
gal, sütõpapír.
21 Háztartási tisztítóeszközök.

(111) 197.646 (151) 2009.06.10.
(210) M 08 02999 (220) 2008.09.25.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 197.647 (151) 2009.06.10.
(210) M 08 03170 (220) 2008.10.10.
(732) CCSP Print Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Misik Zoltán ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; papíripari cikkek, csomagolásra szolgáló mûanyagok (ame-
lyek nem tartoznak más osztályokba).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció.

(111) 197.648 (151) 2009.06.10.
(210) M 03 00862 (220) 2003.03.03.
(732) Karamell-Snack Kft., Kalocsa (HU)
(740) dr. Nyíri Viktor, Lendvai & Nyíri Ügyvédi Iroda, Budapest

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

rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 197.649 (151) 2009.06.12.
(210) M 07 02478 (220) 2007.07.09.
(732) Agre Kompressoren GmbH, Garsten St. Ulrich (AT)
(740) dr. Bánki Orsolya, Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) AGRE
(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-

torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-

razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

(111) 197.683 (151) 2009.06.17.
(210) M 08 03271 (220) 2008.10.17.
(732) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök), likõr.

(111) 197.684 (151) 2009.06.17.
(210) M 08 00440 (220) 2008.02.13.
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(541) Momentán
(511) 41 Rádió- és televízióprogramok készítése; könyvkiadás; val-

lásoktatás.

(111) 197.685 (151) 2009.06.17.
(210) M 08 00435 (220) 2008.02.13.
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(541) Csináljuk a fesztivált!
(511) 41 Rádió- és televízióprogramok készítése; könyvkiadás; val-

lásoktatás.

(111) 197.686 (151) 2009.06.17.
(210) M 08 00427 (220) 2008.02.13.
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(541) Kézfogás
(511) 41 Rádió- és televízióprogramok készítése; könyvkiadás; val-

lásoktatás.

(111) 197.687 (151) 2009.06.17.
(210) M 08 03424 (220) 2008.11.04.
(732) BorsodChem Zrt., Kazincbarcika (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ONGROPUR
(511) 1 Mûanyag habok és elasztomerek, mint mûanyag-alapanya-

gok ipari felhasználására.

17 Mûanyag habokból és elasztomerekbõl gyártott félkész ter-
mékek ipari felhasználásra.

A rovat 100 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 188.386, 190.520,
191.718, 194.166, 196.047, 196.946, 197.085, 197.466–197.475,
197.510–197.536, 197.568–197.593, 197.616–197.624, 197.634–
197.649, 197.683–197.687
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Védjegyoltalom megszûnése lemondás miatt

(111) 121.827
(732) ABB AIR PREHEATER, INC., Wellsville, New York (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda,

Budapest

(111) 129.691
(732) M. & B. - Marchi e Brevetti s.r.l., Fabriano (IT)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

A rovat 2 db közlést tartalmaz.
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(111) 121.365
(732) Procter & Gamble Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 121.442
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)

(111) 121.447
(732) Procter & Gamble Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 121.507
(732) GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 121.648
(732) Medtronic Inc., Minneapolis, Minnesota (US)

(111) 121.681
(732) PÁPAI HÚS 1913 Élelmiszeripari Feldolgozó Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Pápa (HU)

(111) 121.759
(732) Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport,

Herzogenaurach (DE)

(111) 121.869
(732) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, London (GB)

(111) 121.983
(732) INA Acquisition Corp., Wilmington, Delaware (US)

(111) 121.989
(732) DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington,

Delaware (US)

(111) 122.215
(732) Hitachi Ltd., Tokió (JP)

(111) 122.216
(732) Hitachi Ltd., Tokió (JP)

(111) 122.400
(732) LEGO Juris A/S, Billund (DK)

(111) 128.194
(732) The Dialog Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),

Mountain View, California (US)

(111) 128.436
(732) TECHNO-WATO Innovációs és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(111) 128.518
(732) TELEFLEX INCORPORATED, Limerick, Pennsylvania (US)

(111) 128.536
(732) The Dialog Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),

Mountain View, California (US)

(111) 128.564
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 128.715
(732) Mamiya Digital Imaging Co., Ltd., Tokyo (JP)

(111) 128.957
(732) Valent Biosciences Corporation, Libertyville, Illinois,

USA (US)

(111) 128.967
(732) NCH CORPORATION (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Irving, Texas (US)

(111) 128.971
(732) NCH CORPORATION (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Irving, Texas (US)

(111) 128.977
(732) Otis Elavator Company, Farmington (US)

(111) 129.016
(732) Victor Company of Japan, Limited, Yokohama City (JP)

(111) 129.017
(732) Mundipharma AG, Basel (CH)

(111) 129.048
(732) House of Prince A/S, Soborg (DK)

(111) 129.425
(732) Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg (LU)

(111) 129.941
(732) Prince Sports, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Bordentown, New Jersey (US)

(111) 130.621
(732) Inkel Corporation, Incheon (KR)

(111) 156.793
(732) COMIX system Termelõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,

Nagymágocs (HU)

(111) 157.477
(732) A+B Vegyiáru Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 157.572
(732) VITAPRESS Gyümölcsléelõállító és Élelmiszerkereskedelmi

Kft., Budapest (HU)
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(111) 157.627
(732) Szenci Szabó János, Budapest (HU)

(111) 157.893
(732) ARYCA-DEKOR Kft., Gyõr (HU)

(111) 158.311
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung

Wädenswil, Au (CH)

(111) 159.215
(732) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)

(111) 159.369
(732) RÓNA Dohányfeldolgozó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Debrecen (HU)

(111) 159.372
(732) RÓNA Dohányfeldolgozó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Debrecen (HU)

(111) 159.376
(732) RÓNA Dohányfeldolgozó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Debrecen (HU)

(111) 159.406
(732) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

(111) 159.504
(732) EVM Zrt., Budapest (HU)

(111) 159.614
(732) Hungaroton Records Hanglemezkiadó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(111) 159.910
(732) TENDRE Takarmányipari Kft., Nagyigmánd (HU)

(111) 159.911
(732) TENDRE Takarmányipari Kft., Nagyigmánd (HU)

(111) 159.919
(732) GLOBUS Konzervipari Zrt., Budapest (HU)

(111) 159.921
(732) GLOBUS Konzervipari Zrt., Budapest (HU)

(111) 160.049
(732) Hungaroton Records Kft., Budapest (HU)

(111) 160.103
(732) GLOBUS Konzervipari Zrt., Budapest (HU)

(111) 160.365
(732) Szathmáriné Katona Teréz, Budapest (HU)

(111) 160.673
(732) Belkin International, Inc., Compton, California (US)

(111) 160.683
(732) Del Monte Corporation, San Francisco, California (US)

(111) 160.689
(732) dr. Nemes András, Biatorbágy (HU)

(111) 160.756
(732) Del Monte Corporation, San Francisco, California (US)

(111) 160.768
(732) Del Monte Corporation, San Francisco, California (US)

(111) 160.848
(732) FaboMed Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(111) 160.960
(732) VO-TEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 161.125
(732) WM Wrigley Jr. Company, Illinois (US)

(111) 161.329
(732) COLOR TEAM Kft., Budapest (HU)

(111) 161.403
(732) CEVA SANTE ANIMALE, Libourne (FR)

(111) 161.456
(732) PURATOS N.V., Groot-Bijgaarden (BE)

(111) 161.466
(732) LEVI STRAUSS & CO. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), San Francisco, California (US)

(111) 161.467
(732) LEVI STRAUSS & CO. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), San Francisco, California (US)

(111) 161.541
(732) Dóka Géza, Szentlõrinckáta (HU);

Dóka Margit, Szentlõrinckáta (HU);
Dóka Sándor, Szentlõrinckáta (HU);
Dóka Zsolt, Szentlõrinckáta (HU)

(111) 161.642
(732) BMA HOLDINGS, LLC, California (US)

(111) 161.720
(732) Online Zrt., Budapest (HU)

(111) 162.126
(732) China Lucky Film Group Corporation, Baoding City, Hebei

Province (CN)

(111) 162.176
(732) Ajinomoto Co., Inc., Tokyo (JP)

(111) 162.187
(732) Owens Corning (Delaware államban bejegyzett cég), Toledo,

Ohio (US)

(111) 162.249
(732) Stepstone ASA, Oslo (NO)
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(111) 162.414
(732) Johnson Controls Technology Company (Michigan állam

törvényei szerint bejegyzett cég), Holland, Michigan (US)

(111) 162.504
(732) Amazon Europe Holding Technologies SCS, Luxembourg

Societe en Commandite Simple, Charlotte (LU)

(111) 162.522
(732) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation),

Toyota-shi, Aichi-ken (JP)

(111) 162.683
(732) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (Ohio állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

(111) 162.824
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

(111) 163.367
(732) Budapesti Elektromos Mûvek, Budapest (HU)

(111) 163.391
(732) PÁPAI HÚS 1913 Élelmiszeripari Feldolgozó Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Pápa (HU)

(111) 163.400
(732) General Electric Company (New York állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Schenectady, New York (US)

(111) 163.401
(732) General Electric Company (New York állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Schenectady, New York (US)

(111) 163.409
(732) GREY GLOBAL GROUP INC.(Delaware állam törvényei

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

(111) 163.415
(732) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation),

Toyota-shi, Aichi-ken (JP)

(111) 163.490
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 163.655
(732) Tetra Laval Holdings and Finance S.A., Pully (CH)

(111) 163.784
(732) PÁPAI HÚS 1913 Élelmiszeripari Feldolgozó Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Pápa (HU)

(111) 164.090
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 164.106
(732) YKK CORPORATION, Tokió (JP)

(111) 164.328
(732) Comme des Garcons Co., Ltd., Tokió (JP)

(111) 164.525
(732) Csabai Rendezvényszervezés Kulturális Szolgáltató Kft.,

Békéscsaba (HU)

(111) 164.961
(732) MEDA AB, Solna (SE)

(111) 165.515
(732) Days Inns Worldwide, Inc., Parsippany, New Jersey (US)

(111) 165.892
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., Bázel (CH)

(111) 174.035
(732) THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)

(111) 174.606
(732) CIBA Specialty Chemicals Holding Inc., Bázel (CH)

(111) 179.901
(732) China Lucky Film Group Corporation, Baoding City, Hebei

Province (CN)

(111) 181.237
(732) AdLINK Internet Media AG, Montabaur (DE)

(111) 181.243
(732) AdLINK Internet Media AG, Montabaur (DE)

A rovat 95 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás

(111) 115.521
(732) SpePharm IP, BV, Amsterdam (NL)

(111) 118.390
(732) Canadian Club Canada Inc., Oakville, Ontario (CA)

(111) 125.594
(732) Bulls Blood Bortársaság Borkereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

(111) 128.715
(732) Mamiya Digital Imaging Co., Ltd., Tokyo (JP)

(111) 130.621
(732) Inkel Corporation, Incheon (KR)

(111) 142.340
(732) ITD Hungary Nonprofit Közhasznú Zrt., Budapest (HU)

(111) 145.298
(732) Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH, Bern (CH)

(111) 146.254
(732) Csoki Hungária Kft., Budapest (HU)

(111) 151.612
(732) MZR Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 152.888
(732) Bella Péter, Sopron (HU);

Csák István, Pécs (HU);
Gelbmann Mária, Tata (HU);
Hencz Sándor, Siófok (HU);
Kondor János, Debrecen (HU);
MAKRO-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Jászberény (HU);
Szakály György, Nyírvasvári (HU);
Szlovák András, Kaposvár (HU);
Törökné Szél Anna, Szeged (HU)

(111) 153.605
(732) MZR Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 153.606
(732) MZR Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 153.607
(732) MZR Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 157.893
(732) ARYCA-DEKOR Kft., Gyõr (HU)

(111) 159.614
(732) Hungaroton Records Hanglemezkiadó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(111) 159.910
(732) TENDRE Takarmányipari Kft., Nagyigmánd (HU)

(111) 159.911
(732) TENDRE Takarmányipari Kft., Nagyigmánd (HU)

(111) 160.569
(732) Starcom MediaVest Group, Inc., Chicago, Illinois (US)

(111) 161.483
(732) Starcom MediaVest Group, Inc., Chicago, Illinois (US)

(111) 161.906
(732) MZR Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 174.865
(732) Szántó Emil, Budapest (HU)

(111) 175.118
(732) Budapesti Értéktõzsde Zrt., Budapest (HU)

(111) 175.657
(732) HAJDU Hajdúsági Ipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Téglás (HU)

(111) 177.290
(732) Tovaristvo Z Obmejenoyu Vidpovidalnistu „Technokom”,

Kharkov City (UA)

(111) 177.290
(732) Tovaristvo Z Obmejenoyu Vidpovidalnistu „Technokom”,

Kharkov City (UA)

(111) 179.965
(732) EGROKORR Festékipari Zrt., Érd (HU)

(111) 181.513
(732) EGROKORR Festékipari Zrt., Érd (HU)

(111) 183.673
(732) ERGENEKON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 185.747
(732) Daiichi Sankyo Company, Limited, Tokyo (JP)
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(111) 192.181
(732) Evonik Oxeno GmbH, Marl (DE)

(111) 194.273
(732) Eyemaxx International Holding & Consulting GmbH,

Hennersdorf (AT)

(111) 194.332
(732) Gáspár Róbert, Csomád (HU)

(111) 195.764
(732) Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc.,

Louisville, Kentucky (US)

(111) 196.506
(732) Chen Kaiwu, Budapest (HU)

(111) 196.939
(732) MÖLNLYCKE HEALTH CARE AB, Göteborg (SE)

(111) 197.172
(732) HOFABRA AG, Zug (CH)

A rovat 36 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás

(111) 118.890
(732) E.I. DU PONT DE NEMOURS and COMPANY, Wilmington,

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

(111) 121.648
(732) Medtronic Inc., Minneapolis, Minnesota (US)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(111) 121.759
(732) Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport,

Herzogenaurach (DE)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(111) 121.869
(732) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, London (GB)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(111) 121.983
(732) INA Acquisition Corp., Wilmington, Delaware (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 121.989
(732) DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington,

Delaware (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 122.215
(732) Hitachi Ltd., Tokió (JP)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 122.216
(732) Hitachi Ltd., Tokió (JP)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 128.518
(732) TELEFLEX INCORPORATED, Limerick, Pennsylvania (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 129.048
(732) House of Prince A/S, Soborg (DK)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 154.793
(732) E.I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington,

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

(111) 159.504
(732) EVM Zrt., Budapest (HU)
(740) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft.

Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 160.049
(732) Hungaroton Records Kft., Budapest (HU)
(740) Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser, Kereskedelmi

és Szolgáltató Kft., Budapest

(111) 162.593
(732) IMOSOFT Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft.,

Szeged (HU)
(740) Hevesi Ügyvédi Iroda, dr. Hevesi Ferenc ügyvéd, Szeged

(111) 165.515
(732) Days Inns Worldwide, Inc., Parsippany, New Jersey (US)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(111) 165.892
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., Bázel (CH)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 174.035
(732) THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 174.606
(732) CIBA Specialty Chemicals Holding Inc., Bázel (CH)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 175.118
(732) Budapesti Értéktõzsde Zrt., Budapest (HU)
(740) Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 177.256
(732) HAJDU Hajdúsági Ipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Téglás (HU)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 184.727
(732) HAJDU Hajdúsági Iparmûvek Részvénytársaság, Téglás (HU)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

M645

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 7. szám II. kötet, 2009.07.28.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények II.



(111) 191.854
(732) Kisteleki M+M Sajtgyártó Kft., Kistelek (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 192.181
(732) Evonik Oxeno GmbH, Marl (DE)

A rovat 23 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése

(111) 118.890
(732) E.I. DU PONT DE NEMOURS and COMPANY, Wilmington,

Delaware (US)

(111) 121.648
(732) Medtronic Inc., Minneapolis, Minnesota (US)

(111) 121.759
(732) Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport,

Herzogenaurach (DE)

(111) 121.869
(732) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, London (GB)

(111) 121.983
(732) INA Acquisition Corp., Wilmington, Delaware (US)

(111) 121.989
(732) DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington,

Delaware (US)

(111) 122.215
(732) Hitachi Ltd., Tokió (JP)

(111) 122.216
(732) Hitachi Ltd., Tokió (JP)

(111) 128.518
(732) TELEFLEX INCORPORATED, Limerick, Pennsylvania (US)

(111) 129.048
(732) House of Prince A/S, Soborg (DK)

(111) 154.793
(732) E.I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington,

Delaware (US)

(111) 159.504
(732) EVM Zrt., Budapest (HU)

(111) 160.203
(732) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 160.747
(732) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 160.748
(732) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 160.749
(732) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 161.126
(732) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 162.593
(732) IMOSOFT Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft.,

Szeged (HU)

(111) 163.345
(732) PLATINA 2000 Plussz Kereskedelmi Szolgáltató és

Szaktanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 165.515
(732) Days Inns Worldwide, Inc., Parsippany, New Jersey (US)

(111) 165.892
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., Bázel (CH)

(111) 174.035
(732) THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)

(111) 174.606
(732) CIBA Specialty Chemicals Holding Inc., Bázel (CH)

(111) 175.118
(732) Budapesti Értéktõzsde Zrt., Budapest (HU)

(111) 184.727
(732) HAJDU Hajdúsági Iparmûvek Részvénytársaság, Téglás (HU)

(111) 191.854
(732) Kisteleki M+M Sajtgyártó Kft., Kistelek (HU)

(111) 192.181
(732) Evonik Oxeno GmbH, Marl (DE)

A rovat 27 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás

(111) 121.869
(732) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, London (GB)

(111) 125.594
(732) Bulls Blood Bortársaság Borkereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

(111) 128.518
(732) TELEFLEX INCORPORATED, Limerick, Pennsylvania (US)

(111) 129.017
(732) Mundipharma AG, Basel (CH)
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(111) 133.320
(732) FLORIN Vegyipari és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Szeged (HU)

(111) 144.465
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

(111) 145.515
(732) FLORIN Vegyipari és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Szeged (HU)

(111) 146.028
(732) FLORIN Vegyipari és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Szeged (HU)

(111) 157.572
(732) VITAPRESS Gyümölcsléelõállító és Élelmiszerkereskedelmi

Kft., Budapest (HU)

(111) 159.215
(732) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)

(111) 159.919
(732) GLOBUS Konzervipari Zrt., Budapest (HU)

(111) 159.921
(732) GLOBUS Konzervipari Zrt., Budapest (HU)

(111) 160.049
(732) Hungaroton Records Kft., Budapest (HU)

(111) 160.103
(732) GLOBUS Konzervipari Zrt., Budapest (HU)

(111) 160.673
(732) Belkin International, Inc., Compton, California (US)

(111) 161.329
(732) COLOR TEAM Kft., Budapest (HU)

(111) 165.515
(732) Days Inns Worldwide, Inc., Parsippany, New Jersey (US)

A rovat 17 db közlést tartalmaz.
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