
(210) M 06 02507 (220) 2006.07.20.
(731) Grupo Bimbo S.A. de C.V., Delegación Alvaro Obregón (MX)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HOT NUTS
(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 06 04124 (220) 2006.12.19.
(731) Vindõ Média Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) 404-a keresett lap
(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 07 00849 (220) 2007.03.13.
(731) Mármarosi Tamásné, Biatorbágy (HU)

(541) mk-patent.hu
(511) 45 Képviselet ellátása iparjogvédelmi ügyekben.

(210) M 07 03409 (220) 2007.10.08.
(731) Sütõ Péter, Balsa (HU);

Handa Orsolya, Nyékládháza (HU)

(546)

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

(210) M 07 03623 (220) 2007.10.29.
(731) CONTAKTER Iroda Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 41 Szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevé-
kenységek; kül- és beltéri rendezvények, programok, vetélkedõk,
eszmecserék, megbeszélések (viták, fórumok), kollokviumok
szervezése és lebonyolítása, gyakorlati képzés, szemléltetés, tré-
nerképzés csapatépítõ tréningek, túrák, klubnapok, üzleti fogadá-
sok, konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása,
oktatás, oktatási tárgyú információk, szemináriumok rendezése és
vezetése; versenyek és sportjátékok-, bajnokságok szervezése,
levezetése.

(210) M 08 01141 (220) 2008.04.02.
(731) Pharmatéka Bt., Budapest (HU)
(740) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) GOLD-PROTEIN
(511) 31 Fehérje-tartalmú takarmány adalékok, fehérjék állati fo-

gyasztásra, repcepogácsák takarmányozási célra.

(210) M 08 02926 (220) 2008.09.18.
(731) WMS Gaming Inc., Waukegan, Illinois (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Money Burst
(511) 9 Játékgépek és szoftverek.

(210) M 08 02930 (220) 2008.09.18.
(731) WMS Gaming Inc., Waukegan, Illinois (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Jackpot Stampede
(511) 9 Játékgépek és szoftverek.

(210) M 08 03388 (220) 2008.11.03.
(731) RANIBON HOLDING LIMITED, Limassol (CY)
(740) dr. Barna Péter ügyvéd, Szõke és társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Kávék.

(210) M 08 03391 (220) 2008.11.03.
(731) RANIBON HOLDING LIMITED, Limassol (CY)
(740) dr. Barna Péter ügyvéd, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Kávék.
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(210) M 08 03396 (220) 2008.11.03.
(731) Ranibon Holding Limited, Limassol (CY)
(740) dr. Barna Péter ügyvéd, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Kávék.

(210) M 08 03399 (220) 2008.11.03.
(731) Andrássy Gazdasági Majorságok Vagyonkezelõ Zrt.,

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

Budapest

(541) RUBINVITAL
(511) 5 Gyümölcsmag préselménybõl õröléssel készült kapszulá-

zott étrend-kiegészítõ.

(210) M 08 03937 (220) 2008.12.23.
(731) Mangalicatenyésztõk Országos Egyesülete, Debrecen (HU)
(740) dr. Léka Andor, Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) MANGALICATENYÉSZTÕK ORSZÁGOS
EGYESÜLETE

(511) 29 Hús, húskivonatok, húskészítmények valamennyi fajtája.

31 Mezõgazdasági termékek, amelyek nem tartoznak más osz-
tályokba; élõ állatok.

(210) M 08 03938 (220) 2008.12.23.
(731) Mangalicatenyésztõk Országos Egyesülete, Debrecen (HU)
(740) dr. Léka Andor, Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 29 Hús, húskivonatok, húskészítmények valamennyi fajtája.

31 Mezõgazdasági termékek, amelyek nem tartoznak más osz-
tályokba; élõ állatok.

(210) M 09 00027 (220) 2009.01.07.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) COMPLEX
(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 00157 (220) 2009.01.21.
(731) Transavia SA, Sat Oiejdea, Comuna Galda de Jos,

Judetul Alba (RO)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Baromfi, baromfihúskivonat, fõként friss és fagyasztott ba-
romfi, tojás.

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

43 Vendéglátási (élelem és ital) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 09 00242 (220) 2009.01.29.
(731) Campus Fitness Kft., Debrecen (HU)
(740) Orbán Károly, Debrecen

(546)

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

(210) M 09 00324 (220) 1999.04.22.
(731) TLG Brands Limited, Andover, Hampshire (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(541) FIORELLI
(511) 18 Bõr árucikkek és bõrutánzatok; táskák; kézitáskák; pénztár-

cák; tokok; levéltárcák; retikülök; bevásárló szatyrok; hátizsákok;
bevásárló táskák; válltáskák; bankótárcák, kulcstokok; csekkfü-
zet-borítók; névjegytárcák; aktatáskák, irattáskák; bõröndök; uta-
zótáskák; kofferek; utazóládák; esernyõk.

(210) M 09 00366 (220) 2009.02.11.
(731) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

(546)

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

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

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

M696

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 8. szám II. kötet, 2009.08.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.



25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

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

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

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

(210) M 09 00398 (220) 2009.02.13.
(731) Jakab Róbert, Budapest (HU)
(740) dr. Antal Árpád, Antal Ügyvédi Iroda, Gyöngyös

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

(210) M 09 00472 (220) 2009.02.20.
(731) Henkel AG & Co. KgaA, Düsseldorf (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) A szépség beépítve!
(511) 1 Adalékanyagok cementhez, ragasztóanyagok.

17 Szigetelõanyagok, szilikonok, hõszigetelõk, tetõfedõ anya-
gok, burkolatok.

19 Cement, építkezéshez malter, különleges cement és malter
csempézéshez, szintkiegyenlítõ összetevõk, vakolatok, bitumen,
építõanyagok, csemperagasztók.

(210) M 09 00477 (220) 2009.02.23.
(731) Forinno Fejlesztési és Kereskedelmi Kft., Szolnok (HU)

(546)

(511) 37 Falazás (kõmûvesmunka); vakolás (vakolási munkák); kõ-
mûves munkák.

(210) M 09 00526 (220) 2009.02.27.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) MEXEZON
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati termékek, valamint

egészségügyi termékek gyógyászati használatra.

(210) M 09 00537 (220) 2009.03.02.
(731) Experience Hendrix LLC, Seattle, Washington (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(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; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére kap-
csolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányí-
tására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; au-
tomata elosztó-berendezések és szerkezetek érmebedobással mû-
ködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülé-
kek; elõre felvett kazetták és lemezek, CD-ROM-ok, DVD-k,
kompakt lemezek, videokazetták és lemezek, hangkazetták és le-
mezek; magnókazetták; számítógép szoftverek; letölthetõ elekt-
ronikus kiadványok. Internetrõl való letöltésre elektronikus úton
elérhetõvé tett zene és más video-audio anyagok; díszítõ mágne-
sek; rádiótelefon tokok; slipmatek; hangfelszedõ karok lemezját-
szókhoz; hanglemezek; tisztítóberendezések hanglemezekhez;
lemezjátszók; lemezjátszó tûk; lemezjátszótûk cseréjére szolgáló
készülékek; hangszórók, hangosbemondók; hangszóró szigetelé-
sek; erõsítõk; audiovizuális tanítási eszközök; zenegépek; film-
felvevõ gépek; fényképezõgépek; videokamerák; fejhallgatók;
füldugók; számítógépes játékprogramok; CD-lejátszók; mikrofo-
nok; tölcsérek hangszórókhoz; rögzített számítógépprogramok;
számítógépprogramok (letölthetõ); egérpadok; csuklótámaszok
számítógép- használathoz.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ esz-
közök; öntött fém brossok; öntött fém függõk; ébresztõórák; amu-
lettek (ékszerek); jelvények nemesfémbõl; dobozok nemesfém-
bõl; karkötõ; csatok nemesfémbõl; tokok nemesfémbõl; óratokok
(óragyártás); láncok; óraláncok; apró díszítõ tárgyak, bizsuk; kro-
nográfok (órák); mandzsettagombok; gyémántok; fülbevalók;
arany- és ezüsttárgyak, amennyiben ebbe az osztályba sorolhatók,
kivéve az evõeszközöket, a villákat és a kanalakat; kalapdíszek
nemesfémbõl; háztartási tartályok nemesfémbõl; háztartási esz-
közök nemesfémbõl; elefántcsont ékszerek; zsettdíszek; ékszeres
dobozok nemesfémbõl; ékszerek borostyánkõbõl; kulcskarikák
nemesfémbõl; medalionok; medálok; nyakláncok; dísztûk; gyön-
gyök; gyöngyök szintetikus ámbrából; tûk, amennyiben ebbe az
osztályba sorolhatók; púderdobozok nemesfémbõl; gyûrûk (ék-
szerek); cipõdíszek nemesfémbõl; tubákos szelencék nemesfém-
bõl; szobrok nemesfémbõl; nyakkendõtûk (csíptetõsek); nyak-
kendõtûk; fityegõk; mûvészeti tárgyak nemesfémbõl.

15 Hangszerek; fólia bevonatú pengetõk; tangóharmonikák;
dudák (hangszerek); bambusz furulyák; bandoneónok; kintornák;
nagydobütõk; basszus hangszerek; fújtatók hangszerekhez; vonó-
kápák hangszerekhez; vonók hangszerekhez; nyergek hangsze-
rekhez, hegedûláb; rézkürtök, réztrombiták; harangjátékok
(hangszerek); tokok hangszerekhez; kasztanyetták; klarinétok;
harsonák; harmonikák (hatszögletû); karmesteri pálcák; szárny-
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kürtök (pisztonok); cintányérok; hangtompítók hangszerekhez;
nagybõgõk; bõrök dobokhoz; dobok; dobverõk; elektromos hang-
szerek; fuvolák; gongok; gitárok; harangok (hangszerek); száj-
harmonikák; hárfa húrok; hárfák; kürtök (hangszerek); huqin (kí-
nai hegedû); hangerõszabályzók gépzongorákhoz; dorombok;
üstdobnyergek; üstdobok; billentyûzetek hangszerekhez; billen-
tyûk hangszerekhez; lantok; mandolinok; fúvókák hangszerek-
hez; hengerek zongorához; kottatartók; szintetizátorok; zenélõ
dobozok; hang fogók (szordínók); orgonák; pedálok hangszerek-
hez; kulcsok, húrfeszítõ csavarok hangszerekhez; lyukasztott ze-
nélõ szalagok; zongorabillentyûzetek; zongorabillentyû; zongo-
rahúrok; pengetõk húros hangszerekhez; pipa (kínai gitár); fúvó-
kák (nyelvsípok); sheng (kínai fúvós hangszer); húrok hangsze-
rekhez; tamburindobok; tamtamdobok; triangulumok (hangsze-
rek); harsonák, pozánok (hangszerek); trombiták; hangvillák;
hangolókalapácsok húrokhoz; hangjegyfüzet (kotta) lapozó ké-
szülékek; szelepek hangszerekhez; brácsák, mélyhegedûk; hege-
dûk; szélrekeszek orgonákhoz; xilofonok; citerák.

(210) M 09 00538 (220) 2009.03.02.
(731) Experience Hendrix LLC, Seattle, Washington (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(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; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére kap-
csolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányí-
tására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; au-
tomata elosztó-berendezések és szerkezetek érmebedobással mû-
ködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülé-
kek; elõre felvett kazetták és lemezek, CD-ROM-ok, DVD-k,
kompakt lemezek, videokazetták és lemezek, hangkazetták és le-
mezek; magnókazetták; számítógép szoftverek; letölthetõ elekt-
ronikus kiadványok. Internetrõl való letöltésre elektronikus úton
elérhetõvé tett zene és más video-audio anyagok; díszítõ mágne-
sek; rádiótelefon tokok; slipmatek; hangfelszedõ karok lemezját-
szókhoz; hanglemezek; tisztítóberendezések hanglemezekhez;
lemezjátszók; lemezjátszó tûk; lemezjátszótûk cseréjére szolgáló
készülékek; hangszórók, hangosbemondók; hangszóró szigetelé-
sek; erõsítõk; audiovizuális tanítási eszközök; zenegépek; film-
felvevõ gépek; fényképezõgépek; videokamerák; fejhallgatók;
füldugók; számítógépes játékprogramok; CD-lejátszók; mikrofo-
nok; tölcsérek hangszórókhoz; rögzített számítógépprogramok;
számítógépprogramok (letölthetõ); egérpadok; csuklótámaszok
számítógép- használathoz.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ esz-
közök; öntött fém brossok; öntött fém függõk; ébresztõórák; amu-
lettek (ékszerek); jelvények nemesfémbõl; dobozok nemesfém-
bõl; karkötõ; csatok nemesfémbõl; tokok nemesfémbõl; óratokok
(óragyártás); láncok; óraláncok; apró díszítõ tárgyak, bizsuk; kro-
nográfok (órák); mandzsettagombok; gyémántok; fülbevalók;
arany- és ezüsttárgyak, amennyiben ebbe az osztályba sorolhatók,
kivéve az evõeszközöket, a villákat és a kanalakat; kalapdíszek
nemesfémbõl; háztartási tartályok nemesfémbõl; háztartási esz-
közök nemesfémbõl; elefántcsont ékszerek; zsettdíszek; ékszeres
dobozok nemesfémbõl; ékszerek borostyánkõbõl; kulcskarikák
nemesfémbõl; medalionok; medálok; nyakláncok; dísztûk; gyön-

gyök; gyöngyök szintetikus ámbrából; tûk, amennyiben ebbe az
osztályba sorolhatók; púderdobozok nemesfémbõl; gyûrûk (ék-
szerek); cipõdíszek nemesfémbõl; tubákos szelencék nemesfém-
bõl; szobrok nemesfémbõl; nyakkendõtûk (csíptetõsek); nyak-
kendõtûk; fityegõk; mûvészeti tárgyak nemesfémbõl.

15 Hangszerek; fólia bevonatú pengetõk; tangóharmonikák;
dudák (hangszerek); bambusz furulyák; bandoneónok; kintornák;
nagydobütõk; basszus hangszerek; fújtatók hangszerekhez; vonó-
kápák hangszerekhez; vonók hangszerekhez; nyergek hangsze-
rekhez, hegedûláb; rézkürtök, réztrombiták; harangjátékok
(hangszerek); tokok hangszerekhez; kasztanyetták; klarinétok;
harsonák; harmonikák (hatszögletû); karmesteri pálcák; szárny-
kürtök (pisztonok); cintányérok; hangtompítók hangszerekhez;
nagybõgõk; bõrök dobokhoz; dobok; dobverõk; elektromos hang-
szerek; fuvolák; gongok; gitárok; harangok (hangszerek); száj-
harmonikák; hárfa húrok; hárfák; kürtök (hangszerek); huqin (kí-
nai hegedû); hangerõszabályzók gépzongorákhoz; dorombok;
üstdobnyergek; üstdobok; billentyûzetek hangszerekhez; billen-
tyûk hangszerekhez; lantok; mandolinok; fúvókák hangszerek-
hez; hengerek zongorához; kottatartók; szintetizátorok; zenélõ
dobozok; hang fogók (szordínók); orgonák; pedálok hangszerek-
hez; kulcsok, húrfeszítõ csavarok hangszerekhez; lyukasztott ze-
nélõ szalagok; zongorabillentyûzetek; zongorabillentyû; zongo-
rahúrok; pengetõk húros hangszerekhez; pipa (kínai gitár); fúvó-
kák (nyelvsípok); sheng (kínai fúvós hangszer); húrok hangsze-
rekhez; tamburindobok; tamtamdobok; triangulumok (hangsze-
rek); harsonák, pozánok (hangszerek); trombiták; hangvillák;
hangolókalapácsok húrokhoz; hangjegyfüzet (kotta) lapozó ké-
szülékek; szelepek hangszerekhez; brácsák, mélyhegedûk; hege-
dûk; szélrekeszek orgonákhoz; xilofonok; citerák.

25 Ruházati cikkek, kalapáruk, cipõk; hímzett csuklószorítók;
kötények (ruhanemûk); pelenkák textíliából csecsemõknek; szal-
véták textíliából csecsemõknek; csecsemõnadrágok; tarka se-
lyemkendõk, nyaksálak; fürdõköpenyek; fürdõszandálok, fürdõ-
cipõk; fürdõpapucsok; fürdõsapkák; fürdõnadrágok; fürdõruhák;
fürdõnadrágok, úszónadrágok; strandruhák; stand-lábbelik; övek
(ruházat); svájcisapkák, barettek; partedli, nem papírból; ingvál-
lak, pruszlikok; cipõfelsõrészek; magas szárú lábbelik; sportláb-
beli; nadrágtartók ruházathoz; melltartók; térnadrágok; szemel-
lenzõk (sapkán); miseruhák, kazulák; nõi ingmellek; tornaruhá-
zat; mûbõr ruházat; bõr ruházat; kabátok; nyaksálak, gallérvédõk;
kerékpáros öltözetek; alsónadrágok (ruhanemû); köntösök, pon-
gyolák; fülvédõk (ruházat); spárgatalpú vászonlábbelik; futball-
lábbelik; futballcipõk; nõi ruhák; prémsálak (szõrmék); szõrmék
(ruhanemûk); gabardinok (ruházat); sárcipõk; térdszalagok, ha-
risnyakötõ szalagok; kesztyûk (ruházat); tornacipõk; magas szárú
cipõk; kalapok; fejszalagok (ruházat); csuklyák, kapucnik (ruhá-
zat); hurkolt/kötöttáruk; dzsekik; dzsörzék (ruházat); melegítõk;
kötöttáruk; csecsemõkelengyék, babakelengyék; lábszárvédõk,
kamásnik; nyakkendõk; felsõruházat; munkaruhák, munkaköpe-
nyek; felsõkabátok, felöltõk; alsónadrágok; parkák (csuklyás blú-
zok); szõrmebéléses kabátok; pulóverek; pizsamák; szandálok;
vállszalagok; sálak; vállkendõk, nagykendõk; ingek; cipõk; zu-
hanyzó sapkák; sporttrikók; síbakancsok; sícipõk; szoknyák; ke-
rek papi sapkák; papucsok; munkaruhák; zoknik; sport dzsörzék;
harisnyák; matrózblúzok; kosztümök; napellenzõk; tartók (nad-
rághoz, harisnyához); melegítõk, szvetterek; fürdõruhák; pólók;
harisnyanadrágok; cilinderek, kürtõkalapok; kabátok; nadrágok;
rövid alsónadrágok; alsónemûk; mellények; ellenzõk (kalapgyár-
tás); mellények; vízálló ruházat.

(210) M 09 00539 (220) 2009.03.02.
(731) Experience Hendrix LLC, Seattle, Washington (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) JIMI HENDRIX
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére kap-
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csolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányí-
tására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; au-
tomata elosztó-berendezések és szerkezetek érmebedobással mû-
ködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülé-
kek; elõre felvett kazetták és lemezek, CD-ROM-ok, DVD-k,
kompakt lemezek, videokazetták és lemezek, hangkazetták és le-
mezek; magnókazetták; számítógép szoftverek; letölthetõ elekt-
ronikus kiadványok. Internetrõl való letöltésre elektronikus úton
elérhetõvé tett zene és más video-audio anyagok; díszítõ mágne-
sek; rádiótelefon tokok; slipmatek; hangfelszedõ karok lemezját-
szókhoz; hanglemezek; tisztítóberendezések hanglemezekhez;
lemezjátszók; lemezjátszó tûk; lemezjátszótûk cseréjére szolgáló
készülékek; hangszórók, hangosbemondók; hangszóró szigetelé-
sek; erõsítõk; audiovizuális tanítási eszközök; zenegépek; film-
felvevõ gépek; fényképezõgépek; videokamerák; fejhallgatók;
füldugók; számítógépes játékprogramok; CD-lejátszók; mikrofo-
nok; tölcsérek hangszórókhoz; rögzített számítógépprogramok;
számítógépprogramok (letölthetõ); egérpadok; csuklótámaszok
számítógép- használathoz.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ esz-
közök; öntött fém brossok; öntött fém függõk; ébresztõórák; amu-
lettek (ékszerek); jelvények nemesfémbõl; dobozok nemesfém-
bõl; karkötõ; csatok nemesfémbõl; tokok nemesfémbõl; óratokok
(óragyártás); láncok; óraláncok; apró díszítõ tárgyak, bizsuk; kro-
nográfok (órák); mandzsettagombok; gyémántok; fülbevalók;
arany- és ezüsttárgyak, amennyiben ebbe az osztályba sorolhatók,
kivéve az evõeszközöket, a villákat és a kanalakat; kalapdíszek
nemesfémbõl; háztartási tartályok nemesfémbõl; háztartási esz-
közök nemesfémbõl; elefántcsont ékszerek; zsettdíszek; ékszeres
dobozok nemesfémbõl; ékszerek borostyánkõbõl; kulcskarikák
nemesfémbõl; medalionok; medálok; nyakláncok; dísztûk; gyön-
gyök; gyöngyök szintetikus ámbrából; tûk, amennyiben ebbe az
osztályba sorolhatók; púderdobozok nemesfémbõl; gyûrûk (ék-
szerek); cipõdíszek nemesfémbõl; tubákos szelencék nemesfém-
bõl; szobrok nemesfémbõl; nyakkendõtûk (csíptetõsek); nyak-
kendõtûk; fityegõk; mûvészeti tárgyak nemesfémbõl.

15 Hangszerek; fólia bevonatú pengetõk; tangóharmonikák;
dudák (hangszerek); bambusz furulyák; bandoneónok; kintornák;
nagydobütõk; basszus hangszerek; fújtatók hangszerekhez; vonó-
kápák hangszerekhez; vonók hangszerekhez; nyergek hangsze-
rekhez, hegedûláb; rézkürtök, réztrombiták; harangjátékok
(hangszerek); tokok hangszerekhez; kasztanyetták; klarinétok;
harsonák; harmonikák (hatszögletû); karmesteri pálcák; szárny-
kürtök (pisztonok); cintányérok; hangtompítók hangszerekhez;
nagybõgõk; bõrök dobokhoz; dobok; dobverõk; elektromos hang-
szerek; fuvolák; gongok; gitárok; harangok (hangszerek); száj-
harmonikák; hárfa húrok; hárfák; kürtök (hangszerek); huqin (kí-
nai hegedû); hangerõszabályzók gépzongorákhoz; dorombok;
üstdobnyergek; üstdobok; billentyûzetek hangszerekhez; billen-
tyûk hangszerekhez; lantok; mandolinok; fúvókák hangszerek-
hez; hengerek zongorához; kottatartók; szintetizátorok; zenélõ
dobozok; hang fogók (szordínók); orgonák; pedálok hangszerek-
hez; kulcsok, húrfeszítõ csavarok hangszerekhez; lyukasztott ze-
nélõ szalagok; zongorabillentyûzetek; zongorabillentyû; zongo-
rahúrok; pengetõk húros hangszerekhez; pipa (kínai gitár); fúvó-
kák (nyelvsípok); sheng (kínai fúvós hangszer); húrok hangsze-
rekhez; tamburindobok; tamtamdobok; triangulumok (hangsze-
rek); harsonák, pozánok (hangszerek); trombiták; hangvillák;
hangolókalapácsok húrokhoz; hangjegyfüzet (kotta) lapozó ké-
szülékek; szelepek hangszerekhez; brácsák, mélyhegedûk; hege-
dûk; szélrekeszek orgonákhoz; xilofonok; citerák.

25 Ruházati cikkek, kalapáruk, cipõk; hímzett csuklószorítók;
kötények (ruhanemûk); pelenkák textíliából csecsemõknek; szal-
véták textíliából csecsemõknek; csecsemõnadrágok; tarka se-
lyemkendõk, nyaksálak; fürdõköpenyek; fürdõszandálok, fürdõ-
cipõk; fürdõpapucsok; fürdõsapkák; fürdõnadrágok; fürdõruhák;

fürdõnadrágok, úszónadrágok; strandruhák; stand-lábbelik; övek
(ruházat); svájcisapkák, barettek; partedli, nem papírból; ingvál-
lak, pruszlikok; cipõfelsõrészek; magas szárú lábbelik; sportláb-
beli; nadrágtartók ruházathoz; melltartók; térnadrágok; szemel-
lenzõk (sapkán); miseruhák, kazulák; nõi ingmellek; tornaruhá-
zat; mûbõr ruházat; bõr ruházat; kabátok; nyaksálak, gallérvédõk;
kerékpáros öltözetek; alsónadrágok (ruhanemû); köntösök, pon-
gyolák; fülvédõk (ruházat); spárgatalpú vászonlábbelik; futball-
lábbelik; futballcipõk; nõi ruhák; prémsálak (szõrmék); szõrmék
(ruhanemûk); gabardinok (ruházat); sárcipõk; térdszalagok, ha-
risnyakötõ szalagok; kesztyûk (ruházat); tornacipõk; magas szárú
cipõk; kalapok; fejszalagok (ruházat); csuklyák, kapucnik (ruhá-
zat); hurkolt/kötöttáruk; dzsekik; dzsörzék (ruházat); melegítõk;
kötöttáruk; csecsemõkelengyék, babakelengyék; lábszárvédõk,
kamásnik; nyakkendõk; felsõruházat; munkaruhák, munkaköpe-
nyek; felsõkabátok, felöltõk; alsónadrágok; parkák (csuklyás blú-
zok); szõrmebéléses kabátok; pulóverek; pizsamák; szandálok;
vállszalagok; sálak; vállkendõk, nagykendõk; ingek; cipõk; zu-
hanyzó sapkák; sporttrikók; síbakancsok; sícipõk; szoknyák; ke-
rek papi sapkák; papucsok; munkaruhák; zoknik; sport dzsörzék;
harisnyák; matrózblúzok; kosztümök; napellenzõk; tartók (nad-
rághoz, harisnyához); melegítõk, szvetterek; fürdõruhák; pólók;
harisnyanadrágok; cilinderek, kürtõkalapok; kabátok; nadrágok;
rövid alsónadrágok; alsónemûk; mellények; ellenzõk (kalapgyár-
tás); mellények; vízálló ruházat.

(210) M 09 00587 (220) 2009.03.06.
(731) Fáye Ingatlanfejlesztõ és Hasznosító Kft., Budapest (HU)
(740) Wanshida Kft., Budapest

(546)

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

(210) M 09 00598 (220) 2009.03.09.
(731) Szõke Hajnalka, Budapest (HU);

Sipos Rita, Siófok (HU)

(546)

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

(210) M 09 00611 (220) 2009.03.09.
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.,

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

Budapest
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(546)

(511) 34 Cigaretta; dohány; dohány; dohánytermékek; öngyújtók;
gyufák; dohányzási cikkek.

(210) M 09 00652 (220) 2009.03.12.
(731) Magyar Lapterjesztõ Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kõvári-Tóth Andrea ügyvéd, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 09 00692 (220) 2009.03.17.
(731) Mocco Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Körmendi Csaba Tamás, Komáromi és Körmendi Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátás.

(210) M 09 00694 (220) 2009.03.17.
(731) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 00695 (220) 2009.03.17.
(731) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 09 00696 (220) 2009.03.17.
(731) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 09 00701 (220) 2009.03.17.
(731) Wyeth Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bartal Iván, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Centrum. Elõtted az élet.
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

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

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

(210) M 09 00795 (220) 2009.03.25.
(731) Merkur Star Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) A NYERÕK HOZZÁNK JÁRNAK!
(511) 41 Szórakoztatás; játéktermi szolgáltatások, játékkaszinó szol-

gáltatásai.

(210) M 09 00816 (220) 2009.03.26.
(731) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Sörök.

(210) M 09 00817 (220) 2009.03.26.
(731) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Sörök.
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(210) M 09 00840 (220) 2009.03.30.
(731) West Marketing & Sales House Kft., Szombathely (HU)

(546)

(511) 35 Kiskereskedelmi tevékenység: élelmiszerek, alkoholos ita-
lok és dohányáruk, egészségügyi termékek, mosó- és tisztítósze-
rek, kozmetikumok, gyógyszerek, háztartási vagy konyhai cikkek
és eszközök, edények és evõeszközök, irodai kellékek, kisipari
termékek dekorációs cikkek, irodaszerek és iskolai kiegészítõk,
ruházat, lábbelik, textil áruk, különösen háztartási textil áruk, rö-
vidáruk, bõráruk, utazási cikkek, elektronikai fogyasztási beren-
dezések és készülékek, számítógépek, telekommunikációs készü-
lékek sport cikkek és játékok, szerelési, barkácsolási és kertészeti
kellékek, gépek, különösen háztartási gépek és kiegészítõk, állat-
eledelek és kisállat felszerelések; szerzõdések intézése, mások
számára, szolgáltatások biztosítására, különösen mobil rádió
szerzõdések intézése és szerzõdések mobil telefon csengõhangok
szolgáltatásához, szerzõdések intézése javítási és fenntartási szol-
gáltatásokhoz, információk tárolása; reklámozás; marketing; pi-
ackutatás és -elemzés; szervezési és professzionális üzleti szakta-
nácsadás; üzleti tanácsadás; vezetõi tanácsadás; áruk adásvételé-
vel kapcsolatos szerzõdések intézése; kirakatrendezés; kereske-
delmi vásárok és kiállítások szervezése ipari vagy hirdetési céllal;
üzleti számviteli tanácsadás, könyvelés cégek számára; közön-
ségszolgálat (public relation), bérezési struktúrával kapcsolatos
tanácsadás.

(210) M 09 00848 (220) 2009.03.30.
(731) World Communication Company, Kecskemét (HU)
(740) dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 CD-ROM (kompakt) lemezek, hangfelvételhordozók,
hanglemezek, rajzfilmek, számítógépes játékprogramok, számí-
tógépprogramok, rögzített, video játékkazetták, videoképernyõk.
16 Albumok, almanachok, atlaszok, brosúrák, vékony fûzött
könyvek, ceruzák, fényképtartók, folyóiratok, grafikai nyomatok,
grafikai reprodukciók, grafikus ábrázolások, hírlevelek, iratgyûj-
tõk, dossziék, iratkapcsok, gemkapcsok, iratkapcsok, iratfûzõk
irattartók [irodai cikkek], irodai felszerelések, a bútorok kivételé-
vel, íróeszközök, írófelszerelések, iskolaszerek [papíráruk], kata-
lógusok, kártyák, képek, képregények, kézikönyvek, könyvecs-
kék, füzetek, könyvek, könyvjelzõk, magazinok, revük [idõszaki
lapok], matricák, lehúzóképek, naptárak, naptárak letéphetõ la-
pokkal, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, pa-
píráruk, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, portrék,
arcképek, poszterek, prospektusok, radírgumik, öntapadó címkék
[papíráruk], transzparensek [papíráruk], újságok, zászlók papír-
ból.
41 Digitális képfelvételezés, elektronikus könyvek és folyóira-
tok on-line kiadása, fotóriportok készítése, klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás], könyvkiadás, oktatás, oktatási tár-
gyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhetõ elektro-
nikus publikációk, nem letölthetõk, on-line játékok szolgáltatása
számítógépes hálózatból, rádió- és televízióprogramok készítése,

rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-mûsorok,
sport edzõtábori szolgáltatások, sportfelszerelések kölcsönzése, a
jármûvek kivételével, sportlétesítmények üzemeltetése, sport-
versenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szóra-
koztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása,
(nem reklámcélú-), televíziós szórakoztatás versenyek szervezése
[oktatás vagy szórakoztatás], videofilmezés, videofilmgyártás.

(210) M 09 00849 (220) 2009.03.30.
(731) IRSnet HU Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Jegyirodai szolgáltatások, belépõjegyek árusítása, színházi,
zenei, film, és egyéb mûvészeti elõadásokra, valamint egyéb kul-
túrális, sport rendezvényekre, elõadásokra.

(210) M 09 00850 (220) 2009.03.30.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) MATATOKS
(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 00970 (220) 2009.04.09.
(731) Primordium Kft., Budapest (HU)
(740) Ivanics Sándorné, Budapest

(546)

(511) 31 Gomba, friss.

(210) M 09 00978 (220) 2009.04.07.
(731) BOSS Clinic Fogászati Kft., Sopron (HU)
(740) dr. Horváth István Péter, Szalma & Partnerei Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

40 Anyagmegmunkálás.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re, mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
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(210) M 09 00994 (220) 2009.04.10.
(731) Bodor Ferenc, Akasztó (HU)

(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes ita-
lok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készítmé-
nyek, oxigénnel dúsított víz, ízesített víz, teák.

(210) M 09 01023 (220) 2009.04.14.
(731) SANOFI-AVENTIS, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ALPHEE
(511) 42 Klinikai kísérletek kardiovaskuláris területen.

(210) M 09 01024 (220) 2009.04.14.
(731) Tolerance-Training Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 41 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos oktatás, képzés, tré-
ningek módszertanának kialakítása, tervezése, oktatás, képzés,
tréningek szervezése és kivitelezése, az alkalmazott módszertan
kiterjesztése a teljesítmény ellenõrzés, minõségértékelés területé-
re.
42 Tanácsadás és informatikai támogatás a munkatársak tevé-
kenységének, teljesítményének minõségértékelése és ellenõrzé-
se, fejlesztési szükségleteinek, lehetõségeinek feltárása területén.

(210) M 09 01026 (220) 2009.04.13.
(731) Egri Zoltán, Hévízgyörk (HU)

(541) 1B Telecom
(511) 38 Távközlés.

(210) M 09 01028 (220) 2009.04.14.
(731) TOTAL SA, 92400 Courbevoie (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 4 Folyékony, szilárd és gáznemû üzemanyag; motorüzem-
anyag; gáznemû és folyékony petróleum gáz; kenõanyagok; ipari
olajok és zsírok; nem vegyi adalékanyagok motorüzemanyagok-
hoz, üzemanyagokhoz és kenõanyagokhoz.
35 Reklámozás, üzleti információk és értékesítési promóció;
reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áru-
minták) terjesztése; elektronikus hirdetési oldalak készítése; pro-
móciós ajánlatok; ügyfelek hûségének elnyerésére irányuló üzleti
tevékenységek szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése; kiskereske-
delmi szolgáltatások; szervizállomásokon nyújtott kiskereskedel-
mi szolgáltatások, különbözõ áruk összekapcsolása (kivéve szál-
lítás) fogyasztók számára az áruk bemutatásának és közeli üzle-

tekben történõ megvásárlásának elõsegítésére, beleértve a szer-
vízállomások üzleteit.
37 Gépjármû szervízállomások; gépjármûvek karbantartása,
javítása, mosása, zsírozása, tisztítása és fényezése, gumik újrafu-
tózása.

(210) M 09 01035 (220) 2009.04.15.
(731) Magyar Turizmus Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Elõd, Somogyi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Fesztiválok Éve 2010
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(210) M 09 01038 (220) 2009.04.16.
(731) Bakucz József, Budapest (HU)
(740) dr. Õr Mária, Budapesti 177. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 01136 (220) 2009.04.20.
(731) Arany Coop Kft., Hódmezõvásárhely (HU)

(546)

(511) 5 Egérirtó szerek, patkánymérgek.

(210) M 09 01137 (220) 2009.04.20.
(731) Arany Coop Kft., Hódmezõvásárhely (HU)

(546)

(511) 5 Egérirtószerek, patkánymérgek.

(210) M 09 01138 (220) 2009.04.20.
(731) Arany Coop Kft., Hódmezõvásárhely (HU)

(546)

(511) 5 Egérirtó szerek, patkánymérgek.

(210) M 09 01146 (220) 2009.04.21.
(731) Paizs László, Sopron (HU)
(740) dr. Czeglédy Attila, Dr. Czeglédy Ügyvédi Iroda, Sopron

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; idõleges szállás-
adás, bár szolgáltatások, gyorséttermek, helyfoglalás panziókban,
helyfoglalás szállodákban, hordozható épületek bérlete, kantinok,
büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, nyugdíjas otthonok óvo-
dák, panziók, rendezvényhez termek kölcsönzése, sátrak kölcsön-
zése, szálláshely lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek
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(szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások, székek, asztalok,
asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése, táborhelyek hasznosítása,
turistaházak, vendéglátóipar, állatpanziók, átmeneti szállások
bérlete, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek, üdülõtáborok
szolgáltatásai (szállásadás).

(210) M 09 01178 (220) 2009.04.23.
(731) Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál 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 01224 (220) 2009.04.27.
(731) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(210) M 09 01225 (220) 2009.04.27.
(731) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(210) M 09 01226 (220) 2009.04.27.
(731) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(210) M 09 01227 (220) 2009.04.27.
(731) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(210) M 09 01228 (220) 2009.04.27.
(731) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(210) M 09 01229 (220) 2009.04.27.
(731) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(210) M 09 01230 (220) 2009.04.27.
(731) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(210) M 09 01231 (220) 2009.04.27.
(731) CSEKE Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(210) M 09 01234 (220) 2009.04.26.
(731) CSEKE Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(210) M 09 01235 (220) 2009.04.26.
(731) CSEKE Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(210) M 09 01236 (220) 2009.04.24.
(731) Funkció Kft., Darnózseli (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.

(210) M 09 01241 (220) 2009.04.27.
(731) Sárosi Anna Ágota, Pusztavám (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Sepsiszéki kenyér, gabonakészítmények, péksütemények és
cukrászsütemények, különösen kalácsok hagyományos erdélyi
recept alapján.

(210) M 09 01256 (220) 2009.04.28.
(731) Pápai Hús 1913 Kft., Pápa (HU)

(546)

(511) 29 Hús, vörösáruk, mozaikos húskészítmények, húskenyerek,
kolbászok, szalámifélék, hússajtok, hurkafélék, kenhetõ húské-
szítmények, pástétomok, aszpikos termékek, pácolt, füstölt- fõtt,
lángolt, érlelt, sütött, formázott húsok, formában vagy bélben fõtt
pácolt húsok, húskonzervek, gyorsfagyasztott húskészítmények,
étkezési szalonnafélék, olvasztási anyagok és termékek.
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(210) M 09 01321 (220) 2009.05.04.
(731) Huhtamaki Company Manufacturing, De Soto, Kansas (US)
(300) 77/609,078 2008.11.06. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 21 Préselt rostokból készült termékek, nevezetesen tányérok.

(210) M 09 01322 (220) 2009.05.05.
(731) Sokhegyi Zsolt, Veszprém (HU)

(541) Gázló
(511) 41 Sportversenyek szervezése, szabadidõs szolgáltatások nyúj-

tása, kerékpáros és gyalogos sportrendezvények szervezése.

(210) M 09 01328 (220) 2009.05.05.
(731) Dr. Juice Co. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)
(740) dr. Váczy Kristóf szabadalmi ügyvivõ, 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).

(210) M 09 01329 (220) 2009.05.05.
(731) dr. Juice Co. Kft, Miskolc (HU)
(740) dr. Váczy Kristóf szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) FEMINAKIT
(511) 5 Higiéniai termékek intim használatra, egészségügyi készít-

mények.

(210) M 09 01337 (220) 2009.05.06.
(731) G-Mentor Reklámszervezõ és Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rezes Gábor, Dr. Rezes Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, ke-
reskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése.

(210) M 09 01343 (220) 2009.05.06.
(731) Big Star Street Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) DRAGON POWER
(511) 5 Diétás anyagok, ételek és italok gyógyászati használatra; ás-

ványi anyagok és gyógynövény kivonatok, vitamin készítmények
gyógyászati célokra és betegségek megelõzésére, különösen
gyógynövényeket, ásványi anyagokat és vitaminokat tartalmazó
étrendkiegészítõ készítmények.

(210) M 09 01347 (220) 2009.05.07.
(731) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Golden Klub
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 09 01355 (220) 2009.05.07.
(731) Balance Design Kft., Budapest (HU)
(740) Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása -különösen áruk
feladás elõtti csomagolásával és elosztásával kapcsolatos szolgál-
tatások.

42 Egyéni szükségleteket kielégítõ szolgáltatásokat nyújtó in-
tézmények-kozmetikai szalon(különösen pedikûr, manikûr).

(210) M 09 01356 (220) 2009.05.07.
(731) Laboratorios Garden House Internacional S.A.,

Santiago de Chile (CL)
(740) Salló Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) LAXSZILVA
(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 01357 (220) 2009.05.07.
(731) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle,Kékes,Mészáros &Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

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

rek; festõanyagok.

(210) M 09 01360 (220) 2009.05.08.
(731) Lich Tax Kft., Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Bednár András ügyvéd, Mór

(546)

(511) 12 Elektromos jármûvek.
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(210) M 09 01361 (220) 2009.05.08.
(731) Lich Tax Kft., Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Bednár András ügyvéd, Mór

(546)

(511) 12 Elektromos jármûvek.

(210) M 09 01364 (220) 2009.05.08.
(731) Medtron Kft., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviselet Kft., Budapest

(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, hõpárnák, maszzírozók, infralámpák; ortopédiai
cikkek.

(210) M 09 01369 (220) 2009.05.08.
(731) Charles Mark Ortiz, Budapest (HU)
(740) dr. Petõ Zsolt, Kardos, Petõ és Törõcsik Társas Ügyvédi Iroda,

Szeged

(541) arriba
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás, étkezdék, ét-

termek, önkiszolgáló éttermek, üdülõtáborok szolgáltatásai (szál-
lásadás), vendéglátóipar.

(210) M 09 01370 (220) 2009.05.08.
(731) Charles Mark Ortiz, Budapest (HU)
(740) dr. Petõ Zsolt, Kardos, Petõ és Törõcsik Társas Ügyvédi Iroda,

Szeged

(541) arriba taqueria
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás, étkezdék, ét-

termek, önkiszolgáló éttermek, üdülõtáborok szolgáltatásai (szál-
lásadás), vendéglátóipar.

(210) M 09 01371 (220) 2009.05.08.
(731) Óvártej Kereskedelmi Zrt., Mosonmagyaróvár (HU)
(740) Sédné Dr. Vígh Márta, Budapest

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

(210) M 09 01372 (220) 2009.05.08.
(731) K-3 Promóciós és Sportiroda Kft., Dunavarsány (HU)
(740) dr. Csikesz József ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

(210) M 09 01373 (220) 2009.05.08.
(731) SundayFitt Restaurants Korlátolt Felelõsságû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Jaczkó Géza ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított, fagyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök, gyü-
mölcsszeletkék, apró.

32 Gyümölcsitalok és gyümölcslevek, gyümölcsnektárok, al-
koholmentes.

43 Vendéglátás, bár szolgáltatások, étkezdék, gyorséttermek,
büfék, önkiszolgáló éttermek, vendéglátóipar.

(210) M 09 01375 (220) 2009.05.08.
(731) Andrássy Gazdasági Majorságok Vagyonkezelõ Zrt.,

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

Budapest

(541) FlavinVit
(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 01388 (220) 2009.05.08.
(731) CSEKE Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(210) M 09 01410 (220) 2009.05.12.
(731) SDK Hungarn Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Czifra Péter, Czifra & Neményi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 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 01417 (220) 2009.05.13.
(731) Katalin Molnár-Poy, Hatfirld, Herts (GB)
(740) dr. Horváth György ügyvéd, Dr. Horváth - dr. Jakab Ügyvédi

Iroda, Göd

(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.
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(210) M 09 01423 (220) 2009.05.13.
(731) Ermanno Pan-Europe Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ERMANNO SCERVINO
(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.

(210) M 09 01426 (220) 2009.05.14.
(731) Multi Force Hungary Kft., Érd (HU)

(546)

(511) 4 Faszén, brikett alkohol (tüzelõanyagként).

12 Autó felszerelések, kiegészítõk.

(210) M 09 01429 (220) 2009.05.14.
(731) Ottakringer Brauerei AG, Bécs (AT)
(740) dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs

(546)

(511) 32 Sör, világos- vagy porter-, alkoholmentes és malátasörök.

(210) M 09 01431 (220) 2009.05.14.
(731) Mo-Fa-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Soltvadkert (HU)

(546)

(511) 9 Baleset elleni védõkesztyûk, védõálarcok/maszkok, védõ-
eszközök személyek balesetvédelmére, védõruhák balesetek, su-
gárzás és tûz ellen.

18 Bõröndök, kézitáskák, sporttáskák, utazókészletek (bõr-
áruk), útitáskák.

25 Bõrruházat, lábbelik, lábszárvédõk, kamásnik, magas szárú
lábbelik, mûbõr ruházat, nyaksálak, gallérvédõk, kesztyûk (ruhá-
zat), sportlábbelik, ujjatlan kesztyûk.

(210) M 09 01467 (220) 2009.05.18.
(731) Storcz Ákos Bulcsú, Üröm (HU)
(740) dr. Fábry György, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 09 01518 (220) 2009.06.08.
(731) On Vista Invest & Marketing Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

(210) M 09 01520 (220) 2009.05.22.
(731) Mi-Ki Kft., Makó (HU)
(740) Miskolczi József, Makó

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

csövek.

(210) M 09 01521 (220) 2009.05.22.
(731) Mi-Ki Kft., Makó (HU)

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek.

(210) M 09 01530 (220) 2009.05.25.
(731) Kocsis Frigyes, Budapest (HU);

Tóth László Imre, Budapest (HU);
Jyrki Saario, Saario, 41.15140 Lahti (FI)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

(210) M 09 01554 (220) 2009.05.27.
(731) Lamenza Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Lajtos László, Dr. Lajtos László Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás, bár szolgál-
tatások, étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék, ét-
kezdék, kávéházak, önkiszolgáló éttermek, rendezvényhez ter-
mek kölcsönzése, vendéglátóipar.

(210) M 09 01558 (220) 2009.05.27.
(731) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(541) Média Mánia
(511) 9 Adók, nagyfrekvenciás generátorok (távközlés); antennák;

elektronikus jeladók; hangátviteli készülékek; telefonkészülékek;
vevõkészülékek (audio-, video-).
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38 Távközlés, hírközlési, távközlési szolgáltatások, üzenetek,
adatok, hang és video elektronikus továbbítása, elektronikus leve-
lezés, elektronikus adatátvitel, híranyag továbbítása, internet
szolgáltatás, telefon, telefax, digitális információ szolgáltatás táv-
közlési ügyekben.

(210) M 09 01562 (220) 2009.05.27.
(731) Wang Linsen, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruha, cipõ, papucs.

(210) M 09 01563 (220) 2009.05.27.
(731) Sonepar Magyarország Kft., Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Lokodi Csaba ügyvéd, Budapest

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

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

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

(210) M 09 01566 (220) 2009.05.27.
(731) Ringier Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest

(541) bless
(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 01567 (220) 2009.05.27.
(731) Barta László, Gyomaendrõd (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépes programok és szoftverek, különösen szeren-
csejátékokra vonatkozó számítógépes programok és szoftverter-
mékek.

28 Játékautomaták, különösen szerencsejátékokhoz való auto-
maták.

41 Szerencsejátékok szervezése, lebonyolítása, szerencsejáté-
kok szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások.

(210) M 09 01569 (220) 2009.05.27.
(731) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Energiaitalok.

(210) M 09 01570 (220) 2009.05.27.
(731) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Energiaitalok.

(210) M 09 01574 (220) 2009.05.28.
(731) Ligetfürdõ Ingatlanfejlesztõ és Fürdõüzemeltetõ Kft.,

Szeged (HU)
(740) Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) NAPFÉNYFÜRDÕ AQUAPOLIS SZEGED
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 09 01575 (220) 2009.05.28.
(731) Kunság-Szesz Zrt., Kiskõrös (HU)

(546)

(511) 32 Üdítõital.

(210) M 09 01576 (220) 2009.05.28.
(731) Kunság-Szesz Zrt., Kiskõrös (HU)

(546)

(511) 32 Üdítõital.
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(210) M 09 01583 (220) 2009.05.28.
(731) Dentorium Products Company, Inc, New York,

New York 10010 (US)
(740) Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP 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).

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

(210) M 09 01609 (220) 2009.06.02.
(731) Magyar Zeelandia Kft., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér; péksütemé-
nyek és cukrászsütemények.

(210) M 09 01614 (220) 2009.06.02.
(731) Cafeteria-Card Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Mágneses adathordozók.

16 Tanítási és oktatási anyagok (a készülékek kivételével).

36 Pénzügyi ügyletek.

(210) M 09 01616 (220) 2009.06.02.
(731) Altonale Invest Limited, Nicosia (CY)
(740) dr. Kende Tamás ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 09 01626 (220) 2009.06.03.
(731) VIP Vita Portál Zártkörûen mûködõ RT., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 29 Szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; szárított zöld-
ségek.

30 Friss gyümölcsök és zöldségek, ételízesítõ.

(210) M 09 01637 (220) 2009.06.04.
(731) Mogyi Kft., Csávoly (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Pászka, maces.

(210) M 09 01638 (220) 2009.06.04.
(731) Mogyi Kft., Csávoly (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Nápolyik.

(210) M 09 01640 (220) 2009.06.04.
(731) Mogyi Kft., Csávoly (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Nápolyik.
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(210) M 09 01641 (220) 2009.06.04.
(731) Mogyi Kft., Csávoly (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Puszedlik.

(210) M 09 01642 (220) 2009.06.04.
(731) Mogyi Kft., Csávoly (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Nápolyik.

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

Budapest

(546)

(511) 30 Puszedlik.

(210) M 09 01644 (220) 2009.06.05.
(731) Léna és Rosselli Galéria Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 01649 (220) 2009.06.05.
(731) Millenium & Copthorne International Limited, Szingapúr (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Tara Hotels
(511) 35 Szállodákkal, motelekkel és egyéb ideiglenes szálláshe-

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

43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshe-
lyek bérbeadása; vendéglátóipar (étel és ital); összejövetelekhez
helyiségek bérbeadása; éttermek, kávéházak; ideiglenes szállás-
hely foglalások; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szolgál-
tatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.

(210) M 09 01650 (220) 2009.06.05.
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.,

Suwon-si,Gyeonggi-do (KR)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Irodák, Budapest

(546)

(511) 9 Mobiltelefonok; elektronikus játékszoftver mobiltelefonok-
hoz; globális számítógépes hálózat vagy vezeték nélküli készülé-
kek útján letölthetõ csengõhangok, grafikák és zene; fejhallgatók;
elektromos akkumulátortöltõk; elektromos feltölthetõ akkumulá-
torok; számítógépek; nyomtatók számítógépekhez; monitorok
számítógépekhez; PDA-k; félvezetõk; televíziós készülékek; vi-
deokamerák; digitális fényképezõgépek; digitális set-top dobo-
zok; optikai kábelek; telefonok; DVD lejátszók; MP3 lejátszók;
számítógépes hálózati elosztófejek, útvonalválasztók és kapcso-
lók.

(210) M 09 01719 (220) 2009.06.11.
(731) Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; hirdetés; nagykereskedelmi és kiskereskedel-
mi szolgáltatások nevezetesen mindenfajta élelmiszer, ideértve a
friss árut is, kozmetikai és tisztítószerek, papíráruk, háztartási esz-
közök, ruházati cikkek, sörök, ásványvizek, alkoholmentes ita-
lok, alkoholtartalmú italok, dohányáruk, vegyes iparcikkek árusí-
tása; mindezen termékek reklámozása, házhozszállítása, on-line,
webáruházon keresztül történõ értékesítése, fogyasztói tanács-
adás.

43 Vendéglátás (élelmezés); készételek készítése, csomagolá-
sa és házhozszállítása.

(210) M 09 01720 (220) 2009.06.11.
(731) Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest
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(546)

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

(210) M 09 01721 (220) 2009.06.09.
(731) dr. Ézsi Robin, Budapest (HU)

(541) NIMRÓD Életbölcseleti Akadémia
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek; oktatás.

(210) M 09 01727 (220) 2009.06.17.
(731) Bagossy Zoltán, Budapest (HU)

(546)

(511) 6 Fém építõanyagok, fém, mechanikusan mûködõ nyílászá-
rók.

7 Motorok, tengelykapcsolók és erõátviteli elemek, elektro-
mosan mûködõ rámpák és nyílászárók.

37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(210) M 09 01729 (220) 2009.06.17.
(731) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

(546)

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

(210) M 09 01734 (220) 2009.06.17.
(731) Datnetwork Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Boglutz István ügyvéd, Budapest

(541) TENET
(511) 38 Távközlés.

(210) M 09 01735 (220) 2009.06.17.
(731) Datnetwork Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Boglutz István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

(210) M 09 01736 (220) 2009.06.17.
(731) Datnetwork Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Boglutz István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

(210) M 09 01739 (220) 2009.06.17.
(731) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).

41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, szórakoztatás, tele-
víziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása,
sorsjáték szervezetek, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-
programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(210) M 09 01742 (220) 2009.06.17.
(731) EURO TAXI Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

(210) M 09 01769 (220) 2009.06.18.
(731) Horizont-Globe Kft., Szeged (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Körömápolási cikkek, körömlakkok, mûkörmök, zselatin
kozmetikai használatra, mûköröm díszek, mûköröm zselék, mû-
köröm porcelánok.

(210) M 09 01794 (220) 2009.06.19.
(731) GANTELINE Kft., Érd (HU)

(541) CARLO
(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.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(210) M 09 01796 (220) 2009.06.19.
(731) GANTELINE Kft., Érd (HU)

(541) PAOLO
(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.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 01804 (220) 2009.06.19.
(731) dr. Bálint István, Budapest (HU)
(740) dr. Szánthó Pál ügyvéd, 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).

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

(210) M 09 01870 (220) 2009.06.26.
(731) EGIS Gyógyszergyár NyRt., Budapest (HU)

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

(210) M 09 01916 (220) 2009.06.30.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 09 01939 (220) 2009.07.02.
(731) Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 09 01971 (220) 2009.07.06.
(731) Grünenthal GmbH, Aachen (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PALEXIAS
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen fájdalomcsil-

lapítók emberi használatra.

(210) M 09 01972 (220) 2009.07.06.
(731) Grünenthal GmbH, Aachen (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PALEXTRA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen fájdalomcsil-

lapítók emberi használatra.

(210) M 09 01973 (220) 2009.07.06.
(731) Grünenthal GmbH, Aachen (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PAXERIA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen fájdalomcsil-

lapítók emberi használatra.

(210) M 09 02112 (220) 2009.07.17.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Budapest (HU)

(541) MILLINETTE
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 09 02113 (220) 2009.07.17.
(731) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 09 02135 (220) 2009.07.20.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(210) M 09 02136 (220) 2009.07.20.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(210) M 09 02137 (220) 2009.07.20.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(210) M 09 02138 (220) 2009.07.20.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(210) M 09 02139 (220) 2009.07.20.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(210) M 09 02163 (220) 2009.07.22.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(541) OSMOLAX
(511) 5 Orvosi és gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi ter-

mékek orvosi célokra vagy személyes higiénia céljára.

A rovat 153 db közlést tartalmaz.
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(111) 198.056 (151) 2009.08.28.
(210) M 09 01969 (220) 2009.07.06.
(732) Silvestri Imerio, Mirandola (MO) (IT)
(740) Csikota Nikoletta, Szeged

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, (fehérnemûk).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 198.057 (151) 2009.08.28.
(210) M 09 01970 (220) 2009.07.06.
(732) Silvestri Imerio, Mirandola (MO) (IT)
(740) Csikota Nikoletta, Szeged

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-

szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, (fehérnemûk).

28 Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek.

(111) 198.155 (151) 2009.08.28.
(210) M 09 01536 (220) 2009.05.25.
(732) Agrármarketing Centrum, Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Angolszalonna, disznóhús, hentesáruk, hús, hús tartósított,
húskivonatok, húskocsonya, húskonzervek, kolbász, máj, máj-
pástétom, sonka, sózott hús, szalonna, véreshurka, állati velõ táp-
lálkozási célra, zsírok étkezési.

A rovat 3 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 198.056, 198.057,
198.155
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(111) 188.769 (151) 2007.12.11
(210) M 05 04024 (220) 2005.12.20.
(732) Zala Springs Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, GÖDÖLLE, KÉKES,

MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) ZALA SPRINGS RESORT
(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.
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 (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- 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.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és álla-
tok részére.

(111) 188.774 (151) 2007.12.11
(210) M 05 04026 (220) 2005.12.20.
(732) ZALA SPRINGS Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, GÖDÖLLE, KÉKES,

MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(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.
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 (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlák, zsákok
és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba); párnázó és
tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével); nyers textilros-
tok.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

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

(111) 193.146 (151) 2008.04.30.
(210) M 06 03979 (220) 2006.12.07.
(732) Szilintex Rehabilitációs Szolgáltató, Ipari és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Szolnok (HU)
(740) dr. Miklósvári György, Miklósvári Ügyvédi Iroda, Pomáz

(541) AQUA-STOP W
(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; cserzõa-
nyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.

(111) 193.374 (151) 2007.12.11
(210) M 05 04025 (220) 2005.12.20.
(732) Zala Springs Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, GÖDÖLLE, KÉKES,

MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(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.

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

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- 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.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

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

(111) 197.244 (151) 2009.04.08.
(210) M 08 01519 (220) 2008.04.29.
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részére sodort
cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek: dohánypót-
lók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási cikkek ideért-
ve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok,
cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodrás-
hoz, öngyújtók; gyufák.

(111) 197.650 (151) 2009.06.12.
(210) M 08 03498 (220) 2008.11.11.
(732) Monicomp Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Dobozy 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, bankjegykiadó automaták [ATM].

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, számítógépek
üzembe helyezése, karbantartása és javítása, irodagépek felszere-
lése, karbantartása és javítása.

(111) 197.651 (151) 2009.06.12.
(210) M 08 03499 (220) 2008.11.11.
(732) Monirent Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Dobozy Gábor ügyvéd, Budapest

(541) MONIRENT

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, irodagépek és készülékek kölcsönzése.

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

40 Anyagmegmunkálás, papír kikészítése, appretúrája.

(111) 197.652 (151) 2009.07.02.
(210) M 08 03500 (220) 2008.11.11.
(732) Cao Ji Xi, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Eszter ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.653 (151) 2009.07.02.
(210) M 08 03649 (220) 2008.11.26.
(732) Guo Zhi Hai, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Eszter ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.654 (151) 2009.07.02.
(210) M 08 03508 (220) 2008.11.11.
(732) PIREHAB KHT., Debrecen (HU)

(546)

(511) 16 Papír díszdobozok; papírtáskák; papíralapú csomagolóesz-
közök; gyûjtõkartonok; hullámkarton dobozok; hullámkarton el-
választó lapok; csomagolóanyagok; dobozok kartonból, vagy pa-
pírból; fedelek, kötések, borítók (papíráru); formanyomtatvá-
nyok, ûrlapok; iratgyûjtõk, dossziék; iskolaszerek (papírból); ka-
lapdobozok kartonból; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyv-
jelzõk; könyvkötések; nyomtatványok; papíráruk; papírtartó do-
bozok (irodai cikkek).

(111) 197.655 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03365 (220) 2008.10.30.
(732) M-null Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Vecsés (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.
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(111) 197.657 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03679 (220) 2008.12.01.
(732) Csoki Hungária Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Édesipari termékek.

(111) 197.666 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03573 (220) 2008.11.17.
(732) Beszedics László, Akasztó (HU)

(541) NOAC
(511) 33 Alkoholtartalmú italok(a sörök kivételével).

(111) 197.682 (151) 2009.06.15.
(210) M 08 03960 (220) 2008.12.29.
(732) Lelkes Attila, Komárom (HU)

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

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

(111) 197.699 (151) 2009.06.17.
(210) M 08 02640 (220) 2008.08.18.
(732) OVOS Natural Health Inc., Laval, Quebec H7V 4A7 (CA)
(300) 1384574 2008.02.22. CA
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) VIVIMIND
(511) 5 Étrend- és táplálkozáskiegészítõk, nevezetesen vitaminok,

gyógynövény és ásványi kiegészítõk por, kapszula és tabletta, va-
lamint folyadék formájában; étrend-kiegészítõk, nevezetesen
aminosavak, rostok, probiotikumok, enzimek, proteinek por, kap-
szula, tabletta és folyadék formájában.

(111) 197.700 (151) 2009.06.17.
(210) M 08 03437 (220) 2008.11.05.
(732) Palásti József, Kunszállás (HU)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán ügyvéd, Martonyi és Kajtár

Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 197.701 (151) 2009.06.17.
(210) M 08 02641 (220) 2008.08.14.
(732) OVOS Natural Health Inc., Laval, Quebec H7V 4A7 (CA)
(300) 1384164 2008.02.20. CA
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) OVOS NATURAL HEALTH
(511) 5 Étrend és táplálkozás kiegészítõk, nevezetesen, vitaminok,

gyógynövény és ásványi kiegészítõk por, kapszula és tabletta, va-
lamint folyadék formájában; étrend kiegészítõk, nevezetesen
aminosavak, rostok, probiotikumok, enzimek, proteinek por, kap-
szula, tabletta és folyadék formájában.

(111) 197.702 (151) 2009.06.17.
(210) M 08 02938 (220) 2008.09.18.
(732) WMS Gaming Inc., Waukegan, Illinois (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Játékgépek és szoftver.

37 Játékgépek üzembe helyezése, karbantartása, javítása.

41 Oktatás/nevelés, valamint szórakoztatás és kulturális tevé-
kenység játékgépek és szoftverek területén.

(111) 197.703 (151) 2009.06.17.
(210) M 08 03473 (220) 2008.10.21.
(732) EURO-VET Bt., Nagyatád (HU)

(541) Antivar
(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) 197.704 (151) 2009.06.17.
(210) M 08 01841 (220) 2008.06.02.
(732) Taschnervin Kft., Sopron (HU)

(541) FIDELISSIMA
(511) 33 Kizárólag soproni alkoholtartalmú italok (a sörök kivételé-

vel).

(111) 197.707 (151) 2009.06.18.
(210) M 08 03613 (220) 2008.11.20.
(732) Vant Calin, Érd (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 39 Szállítás, szállítmányozás, szállítási szolgáltatások, szállítá-
si ügynökség; áruk csomagolása és raktározása; teheráruk kiraká-
sa, rakodás, termékek csomagolása, csomagolási tevékenység
megszervezése és lebonyolítása, címkézés, információnyújtás tá-
rolással és szállítással kapcsolatban, komplex logisztikai tanács-
adás, optimalizálás, logisztikai kontrolling, promóciós áruk elõ-
készítése, co-packing, egység- vagy ajándékcsomagok összeállí-
tása, komissiózás, válogatás, csomagküldemények elosztása,
disztribúció.
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(111) 197.711 (151) 2009.06.23.
(210) M 06 03209 (220) 2006.09.26.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi hasz-
nálatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények
kártevõk elpusztítására; fungicidek, herbicidek.

(111) 197.712 (151) 2009.06.23.
(210) M 08 00734 (220) 2008.03.04.
(732) Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., Tosu-shi, Saga (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek.

(111) 197.713 (151) 2009.06.23.
(210) M 08 03138 (220) 2008.10.07.
(732) Pepsico, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) DIET MTN DEW
(511) 32 Ásványvizek, szénsavval dúsított vizek és egyéb alkohol-

mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.

(111) 197.714 (151) 2009.06.23.
(210) M 08 03137 (220) 2008.10.07.
(732) Pepsico, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

32 Ásványvizek, szénsavval dúsított vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.

(111) 197.715 (151) 2009.06.23.
(210) M 08 03135 (220) 2008.10.07.
(732) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek, szénsavval dúsított vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.

(111) 197.716 (151) 2009.06.23.
(210) M 08 02673 (220) 2008.08.21.
(732) Weco-online Utazási és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balczó Gábor ügyvéd, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 197.717 (151) 2009.06.23.
(210) M 08 02672 (220) 2008.08.21.
(732) Weco-online Utazási és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balczó Gábor ügyvéd, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 197.718 (151) 2009.06.23.
(210) M 08 02668 (220) 2008.08.21.
(732) Galea Zrt., Budapest (HU)

(541) Galea ZRt. értékesítési garancia
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; jelzálog-hitelezés, valuta-

ügyletek; ingatlanügyletek.

(111) 197.719 (151) 2009.06.23.
(210) M 08 02022 (220) 2008.06.19.
(732) Tulik Zoltán, Cegléd (HU)
(740) Török Antal szabadalmi ügyvivõ, Gyõr

(546)

(511) 30 Spanyolországból származó bonbonok, cukorkák, csokolá-
dék, karamella (cukorkák), pralinék, rágógumik, töltött cukorkák,
gumicukorkák, zselécukorkák, nyalókák.

(111) 197.720 (151) 2009.06.23.
(210) M 08 00316 (220) 2008.02.01.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)
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(511) 30 Csokoládé, csokoládétermékek, édesipari termékek, cukrá-
szati termékek, sütõipari termékek, tészták; kekszek, torták, süte-
mények; ostyák, tejkaramella; jégkrémek, fagylaltok.

(111) 197.721 (151) 2009.06.23.
(210) M 08 01533 (220) 2008.04.30.
(732) dr. Olasz Imre, Békésszentandrás (HU)
(740) dr. Kulik Hilda ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Mangalic hús, húskivonatok, mangalica sertésbõl származó
alapanyagot is tartalmazó húskészítmények.

31 Mangalica sertésfajta élõ állatok.

43 Olyan vendéglátás (élelmezés), amelynek keretén belül ki-
zárólag mangalica sertéshúsból készült ételeket, húskészítménye-
ket, mangalica sertésbõl származó alapanyagot is tartalmazó éte-
leket kínálnak.

44 Mangalica sertésfajtát tenyésztõk részére történõ állatgyó-
gyászati, mezõgazdasági szolgáltatások.

(111) 197.722 (151) 2009.06.23.
(210) M 08 03140 (220) 2008.10.07.
(732) Pepsico, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek, szénsavval dúsított vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.

(111) 197.723 (151) 2009.06.23.
(210) M 08 03136 (220) 2008.10.07.
(732) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) MTN DEW
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

32 Ásványvizek, szénsavval dúsított vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.

(111) 197.724 (151) 2009.06.23.
(210) M 08 00317 (220) 2008.02.01.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

(511) 30 Csokoládé, csokoládétermékek, édesipari termékek, cukrá-
szati termékek, sütõipari termékek, tészták; kekszek, torták, süte-
mények; ostyák, tejkaramella; jégkrémek, fagylaltok.

(111) 197.725 (151) 2009.06.23.
(210) M 08 03139 (220) 2008.10.07.
(732) Pepsico, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek, szénsavval dúsított vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.

(111) 197.726 (151) 2009.06.23.
(210) M 08 03134 (220) 2008.10.07.
(732) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek, szénsavval dúsított vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.

(111) 197.727 (151) 2009.06.23.
(210) M 08 03130 (220) 2008.10.07.
(732) Pepsico, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek, szénsavval dúsított vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.
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(111) 197.728 (151) 2009.06.23.
(210) M 08 02211 (220) 2008.07.04.
(732) GSZ-Build Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Püski (HU)
(740) dr. Pálvölgyi Ákos ügyvéd, Pálvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Borok.

(111) 197.729 (151) 2009.06.23.
(210) M 08 00493 (220) 2008.02.18.
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(541) MECSEKI ITÓKA
(511) 33 Likõrök.

(111) 197.730 (151) 2009.06.23.
(210) M 08 03826 (220) 2008.12.12.
(732) Digital Natives Szolgáltató Korlátolt felelõsségû Társaság,

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

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés, divattervezés, hosting szolgáltatások weboldalakhoz, ku-
tatás és fejlesztés (mások részére), mechanikai kutatás, mûszaki
kutatás, mûszaki tervtanulmányok készítése, számítógépprogra-
mok adatainak és adatoknak az átalakítása, számítógépprogra-
mok installációja, számítógépprogramok sokszorosítása, számí-
tógépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek tervezé-
se, számítógépes rendszerelemzés, számítógépprogramok kidol-
gozása, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számító-
gépprogramok korszerûsítése, számítógép-programozás, számí-
tógépszoftver fenntartása, számítógép-programozás.

(111) 197.731 (151) 2009.06.23.
(210) M 09 00137 (220) 2009.01.19.
(732) Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) AXE RISE UP
(511) 3 Szappanok; tisztítószerek; fehérítõkészítmények; tisztító-

készítmények; illatszerek, toalettvizek, borotválkozás utáni ké-
szítmények, kölnivizek; illóolajok; aromaterápiás készítmények,
nem orvosi használatra; készítmények masszázshoz, nem orvosi
használatra; dezodorok és izzadásgátlók; készítmények a fejbõr
és a haj ápolására; samponok és kondicionálók; hajszínezõk; haj-
formázó termékek; fogkrémek; szájvíz nem orvosi használatra;
készítmények a száj és a fogak ápolására; gyógyhatású anyagot
nem tartalmazó toalettkészítmények; bõrápoló készítmények;
olajok, krémek és oldatok a bõr ápolására; borotválkozás elõtti és
utáni készítmények; szõrtelenítõ készítmények; készítmények
napozáshoz és napvédõ készítmények; kozmetikumok; smink és
sminkeltávolító készítmények; vazelin; ajakápoló készítmények;
hintõpor; vatta és vattadarabkák; kozmetikai párnák vagy kendõk;
elõnedvesített vagy impregnált tisztítópárnák, kendõk vagy
törlõk; szépségmaszkok, arcpakolások.

(111) 197.732 (151) 2009.06.23.
(210) M 08 03514 (220) 2008.11.12.
(732) Zhejiang LEO Co., Ltd., Zhejiang (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 7 Szivattyúk (gépek), akváriumi vízszivattyú, elektromos mo-
torok (kivéve szárazföldi jármûvekhez), gépjármû vízszivattyúk,
aprítógép, fûnyíró, borona, hómaró, szecskavágó, láncfûrész, sö-
vényvágó, bokorvágó, levél-porszívó, gyepritkító berendezés,
szegélyvágó.

(111) 197.733 (151) 2009.06.23.
(210) M 08 03177 (220) 2008.10.10.
(732) Gyöngyi Zoltán, Nagykozár (HU)

(546)

(511) 5 Sók gyógyászati használatra.
30 Só.

(111) 197.734 (151) 2009.06.23.
(210) M 08 03173 (220) 2008.10.10.
(732) Creative Investing and Financing Corporation, Wilmington,

Delaware (US)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

(546)

(511) 33 Magyarországról származó borok.

(111) 197.735 (151) 2009.06.23.
(210) M 08 03183 (220) 2008.10.10.
(732) Hard Rock Holdings Limited, London (GB)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ROCK SHOP
(511) 35 Kiskereskedelmi áruházak szolgáltatásai és internetes kis-

kereskedelmi áruházak szolgáltatásai hátizsákokkal, övekkel, tár-
sasjátékok, karkötõkkel, könyvekkel, sapkákkal, CD-kkel, játék
babákkal, ivópoharakkal és ivóbögrékkel, dobverõkkel, katonai
vászonzsákokkal, DVD-kkel, fülbevalókkal, övtáskákkal, étel-
ízesítõkkel, dzsekikkel, kulcsláncokkal, öngyújtókkal, bögrékkel,
nyakláncokkal, tûkkel, pólóingekkel, pénztárcákkal, rövidnadrá-
gokkal, röviditalos poharakkal, kitömött állatokkal, napszemüve-
gekkel, pulóverekkel, melegítõkkel, törülközõkkel, játék autók-
kal, pólókkal, irattárcákkal és karórákkal kapcsolatban.
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(111) 197.736 (151) 2009.06.23.
(210) M 08 03829 (220) 2008.12.12.
(732) K-Capital Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jaczkó Géza ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Iratgyûjtõk, dossziék, könyvek, naptárak, noteszok, nyom-
tatott publikációk, nyomtatványok, újságok, üdvözlõlapok.
35 Rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése (röplapok,
nyomtatványok), reklámanyagok terjesztése, reklámozás, rek-
lámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése, reklám-
ügynökségek, hirdetõügynökségek, televíziós reklámozás.
41 Bálok szervezése, éjszakai klubok, fogadások tervezése,
könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése,
modellügynökségek mûvészek számára, online elérhetõ elektro-
nikus publikációk, show-mûsorok, szövegek kiadása.

(111) 197.737 (151) 2009.06.24.
(210) M 08 03346 (220) 2008.10.27.
(732) Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Design that performs
(511) 9 Televíziókészülékek; LCD monitorok; TFT-LCD panelek;

plazma kijelzõpanelek (PDP); hordozható kommunikációs eszkö-
zök, nevezetesen mobiltelefonok; telefonok; kamerák; kamkor-
derek; notebookok; számítógépek; DVD-lejátszók.

(111) 197.738 (151) 2009.06.24.
(210) M 08 02986 (220) 2008.09.24.
(732) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 197.739 (151) 2009.06.24.
(210) M 08 03155 (220) 2008.10.09.
(732) Galambos Lajos, Mocsa (HU)
(740) dr. Gregorits János ügyvéd, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televíziós mûsorszórás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 197.740 (151) 2009.06.24.
(210) M 08 03548 (220) 2008.11.14.
(732) Ganteline Kft., Érd (HU)

(541) ELBA
(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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.741 (151) 2009.06.24.
(210) M 08 03549 (220) 2008.11.14.
(732) Ganteline Kft., Érd (HU)

(541) PORTHOS
(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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.742 (151) 2009.06.24.
(210) M 08 03550 (220) 2008.11.14.
(732) Ganteline Kft., Érd (HU)

(541) ATHOS
(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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(111) 197.743 (151) 2009.06.24.
(210) M 08 03553 (220) 2008.11.14.
(732) Dr. Milesz Bioproducts Kft., 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
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).

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.

44 Aromaterápiás szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások,
fizi(k)oterápia, gyógyhelyek szolgáltatása, gyógyszerészeti ta-
nácsadás, szaunaszolgáltatások, távgyógyászati szolgáltatások.

(111) 197.744 (151) 2009.06.24.
(210) M 08 03677 (220) 2008.12.01.
(732) Akksiker Kft., Érd (HU)
(740) Kunvári Antal, Budapest

(546)

(511) 35 Áruk bemutatása /kommunikációs/ médiában kiskereske-
delmi célokból, online hirdetõi tevékenység számítógépes háló-
zaton, rádiós reklámozás, reklámozás /akkumulátorok, autóalkat-
részek/, szabadtéri hirdetés, /saját/ reklámanyagok terjesztése.

(111) 197.776 (151) 2009.06.29.
(210) M 08 02892 (220) 2008.09.16.
(732) Zsidai Group Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) 21
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-

lásadás.

(111) 197.777 (151) 2009.06.29.
(210) M 08 03716 (220) 2008.12.03.
(732) Kiss és Társai Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mudra Zoltán, Hauk és Mudra Ügyvédi Iroda, Szeged

(541) RED FLAME
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 197.778 (151) 2009.06.29.
(210) M 09 00045 (220) 2009.01.08.
(732) Reál Hungária Drink Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 197.779 (151) 2009.06.29.
(210) M 08 03717 (220) 2008.12.03.
(732) Kiss és Társai Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mudra Zoltán, Hauk és Mudra Ügyvédi Iroda, Szeged

(541) Gléda
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 197.780 (151) 2009.06.29.
(210) M 08 03718 (220) 2008.12.03.
(732) Kiss és Társai Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mudra Zoltán, Hauk és Mudra Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 197.781 (151) 2009.06.29.
(210) M 08 03591 (220) 2008.11.18.
(732) Antenna Digitális Televízió Mûsorterjesztõ 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 áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
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tûzoltó készülékek, antennák, rádióantenna-tornyok, távirányító
készülékek, televíziós készülékek, vevõkészülékek (audio-, vi-
deo-).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, információk számítógépes adatbázi-
sokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázi-
sokba való szerkesztése, közönségszolgálat, számítógépes nyil-
vántartások kezelése.

38 Távközlés, elektronikus levelezés, e-mail, hozzáférés bizto-
sítása számítógépes világhálóhoz, információszolgáltatás távköz-
lési ügyekben, kábeltelevíziós mûsorszórás, közlések üvegszálas
hálózatok útján, mûholdas átvitel, rádióadás, számítógép-termi-
nálok közötti összeköttetések, távközlési berendezések kölcsön-
zése, távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval,
televíziós mûsorszórás, tudakozók, információs szolgáltatások
[rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján], üzenetek és képek
továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek küldése, üze-
netküldõ készülékek bérlete.

(111) 197.782 (151) 2009.06.29.
(210) M 09 00046 (220) 2009.01.08.
(732) Reál Hungária Drink Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) RHD, az Ön italnagykereskedõje
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 197.784 (151) 2009.06.29.
(210) M 08 02744 (220) 2008.09.01.
(732) Molnár Gabriella, Budapest (HU)
(740) Benkóczy-Zórád Miklós, Budapest

(546)

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

40 Fogtechnikai szolgáltatások (anyagmegmunkálás).

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások, egész-
ségügyi szolgáltatások, fogászat, orvosi klinikák, orvosi szolgál-
tatások, fogorvosi, szájsebészeti és implantológiai szolgáltatások,
fogszabályozás.

(111) 197.785 (151) 2009.06.29.
(210) M 08 03902 (220) 2008.12.18.
(732) Ranbaxy Laboratories Limited, Gurgaon (Haryana) (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) DOPAZIDE
(511) 5 Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények humán és ál-

latgyógyászati célokra.

(111) 197.826 (151) 2009.06.30.
(210) M 09 00136 (220) 2009.01.19.
(732) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Energiaitalok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 197.827 (151) 2009.06.30.
(210) M 09 00129 (220) 2009.01.19.
(732) VIDEOCITY Projekt Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(546)

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

(111) 197.828 (151) 2009.06.30.
(210) M 08 03824 (220) 2008.12.12.
(732) LI WenTao, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.829 (151) 2009.06.30.
(210) M 08 03833 (220) 2008.12.12.
(732) dr. Gáti Eörs Dénes, Budapest (HU)
(740) dr. Rácz Iván ügyvéd, Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ...mert gyermekkor csak egy van.
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 197.830 (151) 2009.06.30.
(210) M 09 00125 (220) 2009.01.16.
(732) Bakonyi Kiss Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolci Mária ügyvéd, Budapest

(541) Mindenkire mi fõzünk
(511) 35 Reklámozás; hirdetés; nagykereskedelmi és kiskereskedel-

mi szolgáltatások nevezetesen mindenfajta élelmiszer, ideértve a
friss árut is, kozmetikai és tisztítószerek, papíráruk, háztartási esz-
közök, ruházati cikkek, sörök, ásványvizek, alkoholmentes ita-
lok, alkoholtartalmú italok, dohányáruk, vegyes iparicikkek áru-
sítása; mindezen termékek reklámozása, házhoz szállítása, online
webáruházon keresztül történõ értékesítése, fogyasztói tanács-
adás.
43 Vendéglátás (élelmezés); készletek készítése, csomagolása
és házhoz szállítása.
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(111) 197.831 (151) 2009.06.30.

(210) M 08 03016 (220) 2008.09.25.
(732) Lõrincz Gábor, Budapest (HU)

(541) KORRUPTIVITY
(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(111) 197.832 (151) 2009.06.30.

(210) M 08 03181 (220) 2008.10.10.
(732) Siva-Mont Épületgépészeti Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Boros Tamás ügyvéd, Szolnok

(546)

(511) 6 Acél nyers vagy félig megmunkált állapotban, acélhuzalok,
acéllemezek, borítólemezek fémbõl (építés), burkolólapok fém-
bõl, épületekhez bûzelzáró szifonok szelepei fémbõl, építmények
acélból, építõanyagok fémbõl, építõelemek fémbõl, falburkolatok
fémbõl, falicsatlakozók fémbõl, feszítõelemek, fém bélésgyûrûk,
fémpalackok, tartályok sûrített gáz vagy folyékony levegõ tárolá-
sára, illesztõbetétek, béléslemezek fémbõl, kötések fémbõl, külsõ
zsaluk, ablaktáblák fémbõl, lambériák, fémburkolatok fémbõl, le-
folyócsövek fémbõl, lefolyók, vízelvezetõ csatornák fémbõl, pár-
kánydíszek fémbõl, tetõfedések fémbõl, tetõfedõ anyagok fém-
bõl, vízcsövek fémbõl, vízvezeték-szelepek fémbõl, záróleme-
zek, csõburkolatok építményekhez, zárólemezek, csõburkolatok
tetõre fémbõl.

11 Adagolóberendezések fûtõkazánokhoz, adagolóberendezé-
sek kemencékhez, arcgõzölõ készülékek (szaunák), armatúrák
kemencékhez, berendezések házi szennyvíz tisztítására, fertõtle-
nítõkészülékek, fertõtlenítõadagolók toalettekhez, fénycsövek vi-
lágításra, folyadékhûtõ berendezések, forróvíztartályok, elektro-
mos fürdõkád-felszerelések, fürdõkád-garnitúrák, fürdõkádak,
háztartási hûtõkészülékek és berendezések, hidroforok, hõcseré-
lõk, nem géprészek, hõlégfürdõ készülékek, hõlégkemencék, hõ-
légkészülékek, hõszabályozó szelepek, (fûtõberendezések ré-
szei), hõszivattyúk, hõtárolók, hõvisszanyerõ berendezések, hu-
zatszabályozók, légelzárók (fûtés), hûtõberendezések és gépek,
keverõ csaptelepek vízvezetékekhez, kéményajtók, kézszárító
készülékek, mosdókhoz klímaberendezések, meleg vizes fûtõbe-
rendezések, mosdókagylók, mosodai kazánok, mosogatók, lefo-
lyók, napkemencék, napkollektorok (fûtés), olajégõk, szárítóké-
szülékek és berendezések, szárító/párologtató készülékek, szellõ-
zõ- (légkondicionáló) berendezések, szilárd, folyékony vagy gáz-
nemû fûtõanyaggal üzemelõ fûtõkészülékek, szûrõk (háztartási
vagy ipari berendezések részei), szûrõk ivóvízhez, víztisztító
készülékek és gépek, vízvezeték-berendezések, vízvezetéki csö-
vek egészségügyi berendezésekhez, vízsterilizáló berendezések,
vízszûrõ berendezések, WC-vízöblítõ tartályok, zuhanyfülkék,
zuhanyok.

37 Csõ(táv)vezetékek felszerelése és karbantartása, elektro-
mos berendezések felszerelése és javítása, égõfejek karbantartása
és javítása, építkezések felügyelete (irányítás), kazánok tisztítása
és javítása, kemencék üzembe helyezése és javítása, légkondicio-
náló berendezések felszerelése és javítása, tûzriasztók felszerelé-
se és javítása, úszómedencék karbantartása, vízvezeték-szerelés,
vízszigetelés (építõipar).

42 Belsõépítészet, építési tervkészítés, építészet, építészeti
konzultáció, energiatakarékossági tanácsadás, mûszaki kutatás,
mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki tervtanulmányok készí-
tése.

(111) 197.833 (151) 2009.06.30.
(210) M 08 03587 (220) 2008.11.18.
(732) Fõnix Taxi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Léka Andor ügyvéd, Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 39 Taxiszolgáltatás, személyszállítás, áruszállítás, teherfuva-
rozás, költöztetés, egyéb szállítás, egyéb szállítási szolgáltatás,
jármûvezetõi szolgáltatás, jármûkölcsönzés, utazások szervezése,
utaskísérés, teheráruk kirakása, információ szállítással kapcsolat-
ban, helyfoglalás szállítással kapcsolatban, vízi szállítás, vízi
taxiszolgáltatás.

(111) 197.834 (151) 2009.06.30.
(210) M 08 01655 (220) 2008.05.14.
(732) Sonarmed Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(541) Son-Art
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-

tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 197.835 (151) 2009.06.30.
(210) M 08 03245 (220) 2008.10.16.
(732) INVEST BROKER INTERNATIONAL Biztosítási Alkusz

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Dobos László József ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 197.836 (151) 2009.06.30.
(210) M 08 03409 (220) 2008.11.03.
(732) IPC-HOLDING, SGPS, S.A., Lisboa (PT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) CUPPY COFFEE
(511) 30 Kávé és kávépótló szerek.

(111) 197.837 (151) 2009.06.30.
(210) M 08 03589 (220) 2008.11.18.
(732) Fõnix Taxi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Léka Andor ügyvéd, Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) FÕNIX TAXI
(511) 39 Taxiszolgáltatás, személyszállítás, áruszállítás, teherfuva-

rozás, költöztetés, egyéb szállítás, egyéb szállítási szolgáltatás,
jármûvezetõi szolgáltatás, jármûkölcsönzés, utazások szervezése,
utaskísérés, teheráruk kirakása, információ szállítással kapcsolat-
ban, helyfoglalás szállítással kapcsolatban, vízi szállítás, vízi
taxiszolgáltatás.
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(111) 197.838 (151) 2009.06.30.
(210) M 08 03588 (220) 2008.11.18.
(732) Fõnix Taxi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Léka Andor ügyvéd, Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) FÕNIX
(511) 39 Taxiszolgáltatás, személyszállítás, áruszállítás, teherfuva-

rozás, költöztetés, egyéb szállítás, egyéb szállítási szolgáltatás,
jármûvezetõi szolgáltatás, jármûkölcsönzés, utazások szervezése,
utaskísérés, teheráruk kirakása, információ szállítással kapcsolat-
ban, helyfoglalás szállítással kapcsolatban, vízi szállítás, vízi
taxiszolgáltatás.

(111) 197.839 (151) 2009.06.30.
(210) M 08 03593 (220) 2008.11.18.
(732) Békési és Fia Bt., Békés (HU)

(554)

(511) 33 Pálinkák (sörök kivételével).

(111) 197.840 (151) 2009.06.30.
(210) M 08 03896 (220) 2008.12.18.
(732) Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Õriszentpéter (HU)

(546)

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

(111) 197.841 (151) 2009.06.30.
(210) M 09 00039 (220) 2009.01.08.
(732) Az Alföldi Gasztronómia Kultúrájáért Alapítvány,

Abádszalók (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás, marketingeszközök.

(111) 197.842 (151) 2009.06.30.
(210) M 09 00035 (220) 2009.01.08.
(732) Flower-Power Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.,

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

Iroda, Budapest

(541) Liliputi
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; lábbelik.

(111) 197.843 (151) 2009.06.30.
(210) M 08 03730 (220) 2008.12.03.
(732) Global IP and Support Services LP, VG 1110 Tortola (VG)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 41 Szórakoztatási és sportszolgáltatások a számítógépes adat-
bázis vagy internet beiktatásával vagy anélkül; sport bukméker
szolgáltatások; totó-lottó és fogadások szervezése és mûködteté-
se; mérkõzések és versenyek elõkészítése és lefolytatása számító-
gépes adatbázis vagy internet beiktatásával vagy anélkül, lóverse-
nyekkel, fogadásokkal, esélyen alapuló játékokkal, szórakozta-
tással, bingótermekkel, kaszinókkal, szerencsejátékokkal, esé-
lyen alapuló játékokkal, elektronikus játékokkal, médiajátékok-
kal, pókerversenyekkel és egyéb kártyajátékversenyekkel, akciós
ügyességi játékokkal és lottóval kapcsolatos szolgáltatások a
számítógépes adatbázis, távközlési rendszer vagy internet beikta-
tásával; a fent felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatos informáci-
ók.

(111) 197.844 (151) 2009.06.30.
(210) M 09 00193 (220) 2009.01.23.
(732) Boldog Özséb Alapítvány, Márianosztra (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) BOLDOG ÖZSÉB
(511) 32 Sörök, mustok, ásványvizek és szénsavas vizek, forrásvi-

zek, ízesített ásványvizek és ízesített szénsavas vizek, ízesített
forrásvizek, alkoholmentes italok, üdítõitalok, gyümölcsitalok és
gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; bioalap-
anyagokból készült gyümölcsitalok és gyümölcslevek.
33 Borok, pezsgõk, likõrök, égetett szeszesitalok.

(111) 197.845 (151) 2009.06.30.
(210) M 09 00179 (220) 2009.01.21.
(732) Opus-Ker 99 Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 197.846 (151) 2009.06.30.
(210) M 08 03721 (220) 2008.12.03.
(732) Coffee Friends Kft., Balatonfüred (HU)
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(740) dr. Horváth Péter ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(111) 197.847 (151) 2009.06.30.
(210) M 08 03254 (220) 2008.10.16.
(732) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) DIARINPRO
(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) 197.862 (151) 2009.07.02.
(210) M 08 03285 (220) 2008.10.18.
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT., Budapest (HU)

(541) STARETRON
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények émelygés, hányás és

központi idegrendszeri betegségek kezelésére, az interferonok
határozott kizárásával.

(111) 197.863 (151) 2009.07.02.
(210) M 08 03293 (220) 2008.10.18.
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT., Budapest (HU)

(541) EGIPRES
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények kardiovaszkuláris

vagy gyomor-bélrendszeri betegségek kezelésére.

(111) 197.864 (151) 2009.07.06.
(210) M 08 03601 (220) 2008.11.20.
(732) SOLE-MiZo Tejtermékeket Gyártó, Forgalmazó

és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Szeged (HU)

(740) dr. Szûcs Ernõ Péter ügyvéd, Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek.

(111) 197.865 (151) 2009.07.06.
(210) M 08 02771 (220) 2008.09.03.
(732) Pacific Óceán Tartósítóipari Kft., Vác (HU)
(740) Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 30 Kentucky államból származó recept alapján ketchup, mus-
tár, majonéz, szószok (ízesítõszerek, fûszeres mártások).

(111) 197.866 (151) 2009.07.06.
(210) M 08 03100 (220) 2008.10.03.
(732) Vivien Ásványvíz és Üdítõital Zrt., Bicske (HU)
(740) dr. Kardos Éva ügyvéd, Budapest

(541) MINDENT A BABÁNAK VIVIEN
TERMÉSZETES ÁSVÁNYVÍZ

(511) 32 Ásványvizek.

(111) 197.867 (151) 2009.07.06.
(210) M 08 03099 (220) 2008.10.03.
(732) Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Hivatala, Budapest (HU)
(740) Vadászi Tiborné, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
45 Jogi szolgáltatások, biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére, mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 197.868 (151) 2009.07.06.
(210) M 08 02940 (220) 2008.09.16.
(732) Újpesti Torna Egylet, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 41 Sporttevékenységek.

(111) 197.869 (151) 2009.07.06.
(210) M 08 03620 (220) 2008.11.20.
(732) MASPEX Sp zo.o., Wadowice (PL)
(740) Alicja Kicinska-Fujawa, Wadovice

(546)

(511) 32 Citromlé, citromlékivonat, citromkivonat italok elõállításá-
hoz, citromszörp.
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(111) 197.870 (151) 2009.07.06.
(210) M 08 03618 (220) 2008.11.20.
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Novo mesto (SI)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy szabadalmi ügyvivõ, Gödölle,

Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) CAZAPRIL
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 197.871 (151) 2009.07.06.
(210) M 08 03439 (220) 2008.11.05.
(732) New Model Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) Majorcki István, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.872 (151) 2009.07.06.
(210) M 08 03095 (220) 2008.10.03.
(732) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek
(bútorok kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok ter-
jesztése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, szórakoztatás, tele-
víziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása,
sorsjátékszervezetek, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-
programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(111) 197.873 (151) 2009.07.06.
(210) M 08 02941 (220) 2008.09.16.
(732) Újpesti Torna Egylet, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 41 Sporttevékenységek.

(111) 197.874 (151) 2009.07.06.
(210) M 08 03921 (220) 2008.12.20.
(732) „Máriás” Ipari és Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Léka Andor, Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) MÁRIÓ
(511) 25 Cipõk, lábbelik valamennyi fajtája, cipõtalpbetétek.

(111) 197.875 (151) 2009.07.06.
(210) M 08 03922 (220) 2008.12.20.
(732) „Máriás” Ipari és Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Léka Andor, Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 25 Cipõk, lábbelik valamennyi fajtája, cipõtalpbetétek.

(111) 197.877 (151) 2009.07.08.
(210) M 09 00234 (220) 2009.01.28.
(732) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)
(740) dr. László Áron Márk ügyvéd, S.B.G. K. Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.

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

(111) 197.878 (151) 2009.07.08.
(210) M 08 01862 (220) 2008.06.04.
(732) GÁLA PARTY SERVICE Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Sülysáp (HU)
(740) dr. Török Zoltán György, Németh, Szalay, Török Társas

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GÁLA PARTY SERVICE
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; kivéve a szerencsejátékokkal, játékka-
szinók szolgáltatásaival, bingó játékkal kapcsolatos szolgáltatá-
sokat, ideértve a számítógépes hálózaton (online módon) nyújtott
szolgáltatásokat és bingótermekkel kapcsolatos szolgáltatásokat
is.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; kivéve a szerencsejátékokkal, játékkaszinók szol-
gáltatásaival, bingó játékkal kapcsolatos szolgáltatásokat, ideért-
ve a számítógépes hálózaton (online módon) nyújtott szolgáltatá-
sokat és bingótermekkel kapcsolatos szolgáltatásokat is.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás; kivéve a sze-
rencsejátékokkal, játékkaszinók szolgáltatásaival, bingó játékkal
kapcsolatos szolgáltatásokat, ideértve a számítógépes hálózaton
(online módon) nyújtott szolgáltatásokat és bingótermekkel kap-
csolatos szolgáltatásokat is.

(111) 197.879 (151) 2009.07.08.
(210) M 08 03690 (220) 2008.12.01.
(732) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit, Gyõr

(541) Szent Miklós pálinka fesztivál
(511) 41 Szabadidõs szolgáltatások nyújtása, kulturális tevékenység.

(111) 197.880 (151) 2009.07.08.
(210) M 08 03678 (220) 2008.12.01.
(732) Csoki Hungária Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Édesipari termékek.
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(111) 197.881 (151) 2009.07.08.
(210) M 08 03554 (220) 2008.11.14.
(732) Kovács Brigitta, Budapest (HU);

Kovács Kristóf, Budapest (HU);
Mercsényi Marietta, Budapest (HU)

(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

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

gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás

(111) 197.882 (151) 2009.07.08.
(210) M 08 03692 (220) 2008.12.01.
(732) KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL

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

Budapest

(546)

(511) 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.

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

(111) 197.883 (151) 2009.07.08.
(210) M 08 03558 (220) 2008.11.14.
(732) dr. Gyovai Viola 40%, Kecskemét (HU);

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

(541) BIOLA ORGANIC SKIN CARE
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; kozme-
tikai cikkek, fogkrémek, lakossági hajápoló termékek; kivéve a
professzionális hajápoló termékek és az illatszerek.

(111) 197.884 (151) 2009.07.08.
(210) M 08 03689 (220) 2008.12.01.
(732) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit, Gyõr

(541) Szent Miklós pálinka
(511) 33 Pálinka.

A rovat 108 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 188.769, 188.774,
193.146, 193.374, 197.244, 197.650–197.655, 197.657, 197.666,
197.682, 197.699–197.704, 197.707, 197.711–197.744, 197.776–
197.782, 197.784, 197.785, 197.826–197.847, 197.862–197.875,
197.877–197.884
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(111) 115.108
(732) Reckitt Benckiser Holding GmbH & Co. KG, Mannheim (DE)

(111) 119.992
(732) OMS Investments, Inc. (Delaware állam törvényei mûködõ

vállalat), Wilmington, Delaware (US)

(111) 121.319
(732) SABIC Innovative Plastics IP B.V., Bergen op Zoom (NL)

(111) 121.528
(732) International Business Machines Corporation, Armonk,

New York (US)

(111) 121.533
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 121.539
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 121.550
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 121.703
(732) AstraZeneca AB, Södertälje (SE)

(111) 121.963
(732) Akzo Nobel Coatings Festékgyártó és Kereskedelmi

Részvénytársaság, Tiszaújváros (HU)

(111) 121.995
(732) Momentive Performance Materials Inc., Albany,

New York (US)

(111) 121.998
(732) The Gates Corporation, Denver, Colorado (US)

(111) 122.002
(732) The Gates Corporation, Denver, Colorado (US)

(111) 128.498
(732) Amadeus IT Group, S.A., Madrid (ES)

(111) 128.902
(732) PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 128.922
(732) PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 128.949
(732) Remel Inc., Lenexa KS (US)

(111) 128.993
(732) Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation),

Burbank, California (US)

(111) 129.021
(732) Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation),

Burbank, California (US)

(111) 129.087
(732) Anthony Frederick Richardson, Wellingborough,

Northamptonshire (GB);
Gary Thorneycroft (GB);
Simon Dickie (GB);
William John Dickinson, Cumbria (GB)

(111) 129.273
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 130.196
(732) Blue Cross and Blue Shield Association, Chicago, Illinois (US)

(111) 130.197
(732) Blue Cross and Blue Shield Association, Chicago, Illinois (US)

(111) 130.198
(732) Blue Cross and Blue Shield Association, Chicago, Illinois (US)

(111) 130.199
(732) Blue Cross and Blue Shield Association, Chicago, Illinois (US)

(111) 155.959
(732) Légli Szõlõ és Bortermelõ Kft., Balatonboglár (HU)

(111) 158.461
(732) Pannon Egyetem, Veszprém (HU)

(111) 158.558
(732) L. Laki László 80%, Szentendre (HU);

Szabó Zoltán 20%, Budapest (HU)

(111) 158.691
(732) Haier Group Corporation, Qingdao (CN)

(111) 158.693
(732) Haier Group Corporation, Qingdao (CN)

(111) 158.694
(732) Haier Group Corporation, Qingdao (CN)

(111) 159.134
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Groton, Connecticut (US)

(111) 159.146
(732) IDOMOK Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
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(111) 159.167
(732) Gyulai Húskombinát Zrt., Gyula (HU)

(111) 159.610
(732) dr. Fehérvári József, Budapest (HU)

(111) 159.884
(732) MTK Budapest Labdarúgó Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 159.888
(732) Durmus Yasar ve Ogullari Boya, Vernik ve Recine Fabrikalari

Anonim Sirketi, Bornova, Izmir (TR)

(111) 159.955
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára

Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)

(111) 160.006
(732) AQUA-BAU S.R.O., Komarno (SK)

(111) 160.040
(732) Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége,

Budapest (HU)

(111) 160.380
(732) CONTORG Gazdasági Tanácsadó Kft., Dunaföldvár (HU)

(111) 160.597
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Groton, Connecticut (US)

(111) 160.820
(732) MARIGOLD-HUNGARIA KFT., Zalaegerszeg (HU)

(111) 160.989
(732) ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft.,

Budapest (HU)

(111) 161.047
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 161.048
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 161.049
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 161.050
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 161.145
(732) PFIZER INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), New York, New York (US)

(111) 161.391
(732) Sun Microsystems, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Santa Clara (US)

(111) 161.677
(732) Magyar Diáksport Szövetség, Budapest (HU)

(111) 161.736
(732) Horváth Éva, Tordas (HU)

(111) 161.930
(732) AstraZeneca AB, Södertälje (SE)

(111) 162.118
(732) JTI Hungary Dohányértékesítõ Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 162.431
(732) NOWAR-HUNGARIA Kft., Budapest (HU)

(111) 162.509
(732) Electronic Arts Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Redwood City, Kalifornia (US)

(111) 162.539
(732) Essensuals Group Limited, London (GB)

(111) 162.758
(732) Matécsa Kertészeti Kft., Kecel (HU)

(111) 163.116
(732) The Iams Company, Cincinnati, Ohio (US)

(111) 163.160
(732) Schering-Plough Animal Health Corporation, Union,

New Jersey (US)

(111) 163.169
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Groton, Connecticut (US)

(111) 163.203
(732) Quadriga Worldwide Limited, Reading, Berkshire (GB)

(111) 163.360
(732) Fortum Corporation, Espoo (FI)

(111) 163.413
(732) International Trademark Association, Inc. (New York állam

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

(111) 163.447
(732) PizzaExpress Limited, Uxbridge (GB)

(111) 163.481
(732) SFS intec Holding AG, Heerbrugg (CH)

(111) 163.834
(732) AstraZeneca UK Limited, London (GB)

(111) 163.953
(732) Schering-Plough Animal Health Corporation, Union,

New Jersey (US)

(111) 164.173
(732) A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., Firenze (IT)
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(111) 164.289
(732) Zebra Co., Ltd., Tokió (JP)

(111) 164.493
(732) AstraZeneca AB, Södertälje (SE)

(111) 164.538
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Groton, Connecticut (US)

(111) 164.667
(732) ÉVGYÛRÛK Magánnyugdíjpénztár, Budapest (HU)

(111) 164.670
(732) Siófok Város Önkormányzata, Siófok (HU)

(111) 164.958
(732) Demerara Distillers Limited, Georgetown (GY)

(111) 164.995
(732) AJINOMOTO Co., Inc., Tokió (JP)

(111) 165.400
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

(111) 165.459
(732) Fortum Corporation, Espoo (FI)

(111) 165.460
(732) Fortum Corporation, Espoo (FI)

(111) 165.526
(732) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 165.762
(732) Rui An Yufa Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 167.111
(732) PFIZER INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), New York, New York (US)

(111) 168.710
(732) Nycomed GmbH, Konstanz (DE)

(111) 169.837
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 174.119
(732) Meiji Seika Kaisha Ltd., Tokió (JP)

(111) 175.362
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 187.690
(732) DEUTSCHE TELEKOM AG, Bonn (DE)

A rovat 86 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás

(111) 114.175
(732) HASSELBLAD A/S, Copenhagen NV (DK)

(111) 121.995
(732) Momentive Performance Materials Inc., Albany,

New York (US)

(111) 127.247
(732) A.R.M. Alba Regia Mercator Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Székesfehérvár (HU)

(111) 137.263
(732) Rare Breed Distilling LLC, San Francisco (US)

(111) 138.986
(732) Rare Breed Distilling LLC, San Francisco (US)

(111) 145.463
(732) Komonteks Tekstil Yikama Ve Boyama Sanayi Ticaret Limited

Sirketi, Gazi Osman Pasa - Istambul (TR)

(111) 147.331
(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug (CH)

(111) 149.975
(732) CJ CheilJedang Corporation, Seoul (KR)

(111) 155.959
(732) Légli Szõlõ és Bortermelõ Kft., Balatonboglár (HU)

(111) 159.884
(732) MTK Budapest Labdarúgó Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 160.006
(732) AQUA-BAU S.R.O., Komarno (SK)

(111) 160.380
(732) CONTORG Gazdasági Tanácsadó Kft., Dunaföldvár (HU)

(111) 160.908
(732) WebMD LLC (Delaware állam törvényei szerint bejegyzett

cég), New York, New York (US)

(111) 179.986
(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug (CH)

(111) 182.441
(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug (CH)

(111) 183.055
(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug (CH)

(111) 187.007
(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug (CH)

(111) 188.428
(732) EPACK Mûanyagipari Kft., Berettyóújfalu (HU)

(111) 188.634
(732) Szántó Emil, Budapest (HU)

(111) 190.679
(732) Slavyanskaya Limited Liability Company, Ulyanovsk (RU)

(111) 191.533
(732) Koala-Textil Kft., Budapest (HU)

(111) 195.517
(732) CJ CheilJedang Corporation, Seoul (KR)

(111) 195.520
(732) CJ CheilJedang Corporation, Seoul (KR)

(111) 195.527
(732) CJ CheilJedang Corporation, Seoul (KR)

(111) 195.566
(732) Nivolen Kft., Ajka-Bakonygyepes (HU)

A rovat 25 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás

(111) 115.108
(732) Reckitt Benckiser Holding GmbH & Co. KG, Mannheim (DE)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(111) 128.846
(732) Friesland Hungária ZRt. 2/3%, Debrecen (HU);

Compagnie Gervais Danone S.A. 1/3%, Paris (FR)
(740) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft.

Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 128.949
(732) Remel Inc., Lenexa KS (US)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 154.457
(732) Kisteleki M+M Sajtgyártó Kft., Kistelek (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 158.691
(732) Haier Group Corporation, Qingdao (CN)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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(111) 158.693
(732) Haier Group Corporation, Qingdao (CN)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 158.694
(732) Haier Group Corporation, Qingdao (CN)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 160.597
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Groton, Connecticut (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 162.118
(732) JTI Hungary Dohányértékesítõ Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 163.834
(732) AstraZeneca UK Limited, London (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 164.958
(732) Demerara Distillers Limited, Georgetown (GY)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 187.353
(732) Hajdu Autotechnika Ipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Téglás (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Irodák, Budapest

(111) 190.278
(732) Hajdu Infrastruktúra Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részványtársaság, Téglás (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Irodák, Budapest

(111) 197.637
(732) HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt., Téglás (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Irodák, Budapest

A rovat 14 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése

(111) 115.108
(732) Reckitt Benckiser Holding GmbH & Co. KG, Mannheim (DE)

(111) 128.631
(732) „ARANY GYAPJU” Textilruházati Ipari és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(111) 128.846
(732) Friesland Hungária ZRt. 2/3%, Debrecen (HU);

Compagnie Gervais Danone S.A. 1/3%, Paris (FR)

(111) 128.949
(732) Remel Inc., Lenexa KS (US)

(111) 154.457
(732) Kisteleki M+M Sajtgyártó Kft., Kistelek (HU)

(111) 158.691
(732) Haier Group Corporation, Qingdao (CN)

(111) 158.693
(732) Haier Group Corporation, Qingdao (CN)

(111) 158.694
(732) Haier Group Corporation, Qingdao (CN)

(111) 160.040
(732) Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége,

Budapest (HU)

(111) 160.597
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Groton, Connecticut (US)

(111) 160.847
(732) INVENTRA Kft., Budapest (HU)

(111) 162.118
(732) JTI Hungary Dohányértékesítõ Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 163.834
(732) AstraZeneca UK Limited, London (GB)

(111) 164.958
(732) Demerara Distillers Limited, Georgetown (GY)

(111) 194.587
(732) Balogh Richárd, Miskolc (HU)

(111) 194.588
(732) Balogh Richárd, Miskolc (HU)

(111) 194.707
(732) dr. Szócska Gábor, Budapest (HU);

dr. Palicz Tamás, Budapest (HU)

A rovat 17 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás

(111) 115.004
(732) Sony Music Entertainment (Delaware állam törvényei szerint

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

(111) 116.054
(732) Sony Music Entertainment (Delaware állam törvényei szerint

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

(111) 122.083
(732) Kobe Steel Ltd., Kobe, Hyogo (JP)

(111) 128.502
(732) Sony Music Entertainment (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)
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(111) 130.121
(732) Sony Music Entertainment (Delaware állam törvényei szerint

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

(111) 134.011
(732) Sony Music Entertainment (Delaware állam törvényei szerint

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

(111) 135.429
(732) Sony Music Entertainment (Delaware állam törvényei szerint

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

(111) 140.246
(732) Sony Music Entertainment (Delaware állam törvényei szerint

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

(111) 143.262
(732) Sony Music Entertainment (Delaware állam törvényei szerint

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

(111) 145.476
(732) Mitsui Chemicals Agro, Inc., Tokyo (JP)

(111) 148.160
(732) Sony Music Entertainment (Delaware állam törvényei szerint

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

(111) 159.167
(732) Gyulai Húskombinát Zrt., Gyula (HU)

(111) 159.610
(732) dr. Fehérvári József, Budapest (HU)

(111) 160.847
(732) INVENTRA Kft., Budapest (HU)

(111) 161.391
(732) Sun Microsystems, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Santa Clara (US)

(111) 161.677
(732) Magyar Diáksport Szövetség, Budapest (HU)

(111) 161.736
(732) Horváth Éva, Tordas (HU)

(111) 162.431
(732) NOWAR-HUNGARIA Kft., Budapest (HU)

(111) 163.360
(732) Fortum Corporation, Espoo (FI)

(111) 165.459
(732) Fortum Corporation, Espoo (FI)

(111) 165.460
(732) Fortum Corporation, Espoo (FI)

(111) 165.762
(732) Rui An Yufa Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 180.360
(732) Amylin Pharmaceuticals, Inc., San Diego, California (US)

(111) 183.336
(732) Amylin Pharmaceuticals, Inc., San Diego, California (US)

A rovat 24 db közlést tartalmaz.

Használati szerzõdés

(111) 154.413
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 160.506
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 161.453
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 168.050
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 169.062
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 169.063
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 171.108
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 174.774
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 177.979
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 179.188
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 181.258
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 186.291
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

A rovat 12 db közlést tartalmaz.
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