
(111) 179.306 (151) 2009.09.01.
(210) M 02 00353 (220) 2002.01.25.
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)
(300) 750387 2000.08.22. EU
(740) Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Shell Autonet
(511) 12 Gépjármûvek részegységei.

35 Mások céljaira különbözõ áruk összeállítása és bemutatása,
nevezetesen gépkocsi alkatrészek összeállítása és bemutatása, ez-
zel a fogyasztók részére lehetõvé tétele annak, hogy ezeket a ter-
mékeket megfelelõen megtekinthessék és megvásárolhassák.
37 Gépjármûvek javítása és karbantartása.

(111) 195.991 (151) 2008.12.15.
(210) M 07 02904 (220) 2007.08.22.
(732) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),

Zweignierderlassung Wädenswill, Au (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FENDONA
(511) 5 Rovarirtó szerek.

(111) 197.004 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02852 (220) 2008.09.10.
(732) FAUST Borkereskedelmi és Vendéglátóipari Betéti

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Csépány Gergely ügyvéd, Csépány Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 197.012 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02599 (220) 2008.08.13.
(732) Kontakt-Busz Közlekedési Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) Lepp László, Budapest

(546)

(511) 39 Autóbusz-közlekedés; jármûvek kölcsönzése; szállítási szol-
gáltatások; személyszállítás; utasszállítás; utazások szervezése.

(111) 197.067 (151) 2009.03.20.
(210) M 08 02755 (220) 2008.09.01.
(732) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

kek.

(111) 197.075 (151) 2009.03.23.
(210) M 08 02028 (220) 2008.06.19.
(732) Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlõdésért,

Zalaegerszeg (HU)

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok, abrakostarisznyák, akta-
táskák, aranyverõ hártyák, bevásárlóhálók, bevásárlótáskák, bor-
dák esernyõkhöz vagy napernyõkhöz, botszékek, bõr, nyers vagy
félig megmunkált állapotban, bõrdarabok bútorhuzatokhoz, bõr-
fonalak, bõrhevederek, bõrlemezek, bõröndök, kézitáskák, bõ-
röndök, utazóládák (poggyász), bõrpórázok, bõrszelepek, bõrszí-
jak, bõrszíjak katonai felszerelésekhez, bõrszíjak (nyergesáru),
bõrtakarók (szõrme), bútorhuzatok bõrbõl, dobozok bõrbõl vagy
mûbõrbõl, dobozok vulkánfíberbõl, ernyõk, esernyõk, erszények,
nem nemesfémbõl, erszények, pénztárcák, esernyõbehúzó anya-
gok, esernyõnyelek, esernyõfogók, feszítõzablák, fémveretek ló-
szerszámon, fogantyúk bõröndökhöz, fogantyúk esernyõkhöz, fo-
gantyúk sétapálcákhoz, gumirészek kengyelekhez, gyûrûk eser-
nyõkhöz, hátizsákok, hevedertáskák gyermekek hordozására,
irattáskák, aktatáskák, irhák (állatbõrök), iskolatáskák, istrángok,
hámok (lószerszám), kalapdobozok bõrbõl, kantárak (lószerszá-
mok), kantárszárak, gyeplõk, kecskebõr (sevró), kengyelszíjak,
kerekekkel ellátott bevásárlótáskák, kézitáskavázak, kézitáskák,
kikészített bõrök, kilencágú korbácsok, kofferek (kis utazóládák),
korbácsok, ostorok, korcsolyaszíjak, kottamappák, kottatokok,
kötõfékek, hámok, kruponbõrök, kulcstartók (bõráru), ládák bõr-
bõl vagy mûbõrbõl, piperetáskák (üresen), pórázok bõrbõl, rugó-
burkolatok bõrbõl, ruhatáskák utazáshoz, sétabotok, sétapálcák,
strandtáskák, szarvasbõr, nem tisztítási célokra, szájkosarak,
szemellenzõk (lószerszámok), szerelvények lószerszámokhoz,
nem nemesfémbõl, szerszámtáskák bõrbõl (üresen), szíjak nyer-
gekhez, takarók állatoknak, táskák (zacskók, tasakok) csomago-
lásra, bõrbõl, térdvédõk lovaknak, turistabotok, utazókészletek
(bõripari cikkek), utazóládák, útitáskák, vadásztáskák, vállszíjak
bõrbõl vázak esernyõkhöz vagy napernyõkhöz, zablák állatoknak
(lószerszám), zsákok hegymászóknak, zsákok táborozóknak, áll-
szíjak bõrbõl.

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba, ablakszerelvények, nem
fémbõl, ajtószerelvények, nem fémbõl, anyacsavarok, csavar-
anyák, nem fémbõl, asztallapok, asztalok, asztalok fémbõl, ba-
kok, kecskelábak (bútorzat), bambuszfüggönyök, bambusznád,
bölcsõk, bútorajtók, bútorgörgõk (nem fémbõl) bútorok, bútor-
polcok, bútorszerelvények, nem fémbõl, cégtáblák, cégérek fából
vagy mûanyagból, csapok, ékek nem fémbõl, csavarok, nem fém-
bõl, csévék, nem mechanikus (nem fémbõl), hajlékony csövek-
hez, csomagolótartályok mûanyagból, csörlõk, nem mechanikus
(nem fémbõl), hajlékony csövekhez, díványok, kerevetek, dobo-
zok fából vagy mûanyagból, dobozok játékokhoz, dugók, dugók
(csapok), nem fémbõl, dugók, nem fémbõl, edényszárítók (rá-
csok, állványok), fa- vagy mûanyag létrák, fahordók bor lefejtésé-
hez, fali dísztáblák, nem textilbõl (bútorzat), faorsók (fonálhoz,
selyemhez, paszományhoz), faszerkezetek bútorokhoz, fejes csa-
varok, nem fémbõl, fejtámaszok (bútorok), fekhelyek (lakásban
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tartott kisállatoknak), fiókok, fodrászszékek, fogasok (bútorok),
folyóirattartók, fonott kosarak, fotelek, kar(os)székek, függönyök
ablakokba, belsõ, függönyök szövettel borított fából [bútorzat],
függönyrudak, függönysínek, függönytartók nem textilanyagok-
ból, fûrészbakok, gyermekjárókák, gyógyszeres szekrények,
gyöngyfüggönyök, díszítés céljára, halaskosarak, házszámok,
nem világító (nem fémbõl), hengerpárnák, hímzõkeretek, hirdetõ-
táblák, hordóabroncsok (nem fémbõl), hordócsapok, nem fémbõl,
hordódongák, hordók, nem fémbõl, hordótartó állványok, nem
fémbõl, húsvágó tõkék, húsvágó deszkák (asztalok), iratgyûjtõ
polcok (bútorok), íróasztalok (bútorzat), írópolcok, járókák, álló-
kák kisgyermekeknek,kampók, fogasok (nem fémbõl), kanapék,
kaptárakhoz fakeretek, 3 karók növényekhez és fákhoz, karosszé-
kek, sezlonok, kartotéktartók (bútorok), kaszanyelek, nem fém-
bõl, kályhaellenzõk, háztartási, kefékhez szerelékek, kemping há-
lózsákok, kerevetek, pamlagok, képkeretek, képkeretekhez díszí-
tõlécek, képkeretpántok, késnyelek, nem fémbõl, kézikocsik (bú-
torzat), kilincsek, kallantyúk, nem fémbõl, kis íróasztalok, szek-
reterek, kis létrák, nem fémbõl, komódok, fiókos szekrények,
konténerek (tároláshoz,szállításhoz), nem fémbõl, kosarak, nem
fémbõl, kotlósketrecek, könyvespolcok, könyvtartók [bútorzat],
kulcstartó táblák, kutyaólak, ládák, dobozok, nem fémbõl, lefo-
lyókhoz eltávolítható burkolatok, legyezõk, lemezek szintetikus
ámbrából, lemezes belsõ függönyök, levélládák, nem fémbõl,
és/vagy falazatból, lécek, rudak (képkeretekhez), lépcsõszõnye-
gekhez rögzítõrudak, lépek kaptárakba, lépviasz kaptárakhoz,
magas székek gyermekeknek, malteros/vakoló ládák, nem fém-
bõl, matracok, mellszobrok fából, viaszból, gipszbõl vagy mû-
anyagból, méhkasok, kaptárak, méhsejt, mosdóállványok (bútor-
zat), mozgó testek, mobilok (dísztárgyak)munkaasztalok, satupa-
dok (nem fémbõl), munkapadok, munkaasztalok, mûasztalosipari
munkák, mûvészeti tárgyak fából, viaszból, gipszbõl vagy mû-
anyagból, nagy kosarak, nád (fonóanyag), nádpálcák, névtáblák,
nem fémbõl, nyugágyak, ólak, vackok (lakásban tartott kisálla-
toknak), padok (bútorok), palackállványok, palackborítások fá-
ból, palackdugók, palackkupakok (nem fémbõl), palackzárak
(nem fémbõl), parafa lemezek, paravánok (bútorok), párnák, fej-
párnák, párnák háziállatoknak, pohárszékek, ebédlõszekrények,
polcok (bútorok), próbababa szabóknak, próbababák, pultok (asz-
talok), puskatartó állványok, rajzasztalok, rakodólapok, nem fém-
bõl, rudak, póznák, nem fémbõl, ruhafogasok, nem fémbõl, ruha-
takarók (tároláshoz), ruhavédõ huzatok, ruhásszekrénybe), sátor-
karók, nem fémbõl, seprûnyelek (nem fémbõl), sisakok, nem fém-
bõl, szalagok fából, szalmafonatok, szalmafonatok (a gyékények
kivételével), szalmaszalagok, szalmaszálak, szívószálak italok
fogyasztására, szalmazsákok, szaru nyers vagy félig megmunkált
állapotban, szarvasagancsok, számítógéptartó-kocsik (bútorzat),
számológépállványok, szegecsek, nittek, nem fémbõl, szekré-
nyek, szerszámnyelek, nem fémbõl, székek (ülések), szélharang-
játék (dekoráció), szénatartó jászolrácsok, szobrocskák fából, vi-
aszból, gipszbõl vagy mûanyagból, szobrok fából, viaszból,
gipszbõl vagy mûanyagból, tajték, tartályok, nem fémbõl, vagy
falazatból, tálcák, nem fémbõl, tárolópolcok, teknõsbékapáncél,
törülközõadagolók, rögzített (nem fémbõl), tükörcsempék, tük-
rök, újságtartó állványok, vállfák, ruhaakasztók, vánkosok, pár-
nák, vesszõfonatok, virágcseréptartó talapzatok, virágtartók, vi-
rágállványok (bútorok), vödörhordozó rúd vállra (iga), zárak
(nem elektromos), nem fémbõl, zászlórudak, zsanérok, csuklós-
pántok, nem fémbõl, zsámolyok, zsúrkocsik, ágy faanyaga,
ágyak, ágylábak görgõi, nem fémbõl, ágynemûk (a vászonhuza-
tok kivételével), álló kalapfogasok, áru(bemutató) állványok, ék-
szeres dobozok, nem nemesfémbõl, élelmiszertató szekrények,
nem fémbõl, énekeskönyvtartó polcok, pulpitusok, öltözõaszta-
lok, üvegszekrények, vitrinek (bútorzat).

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; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba, asz-
taldíszek, nem nemesfémbõl, asztali késtartók, asztali olajtartók,

nem nemesfémbõl, asztalnemû (a kések, villák és kanalak kivéte-
lével), nem nemesfémbõl, borsdaráló (kézi), borstartók, nem ne-
mesfémbõl, bögrék, serlegek, kelyhek nem nemesfémbõl, cukor-
kásdobozok, nem nemesfémbõl, cukortartók, nem nemesfémbõl,
csészék nem nemesfémbõl, csizmahúzók, dagasztóteknõk, dará-
lók (kézi) háztartási használatra, demizsonok, üvegballonok, do-
bozok üvegbõl, dugóhúzók, dugók üvegbõl, üvegdugók, ecet-,
olajtartók, nem nemesfémbõl, edények, edények kiöntõcsõrei,
edények (nem elektromosan fûtött), edénykészletek, asztalnemûk
nem nemesfémbõl, edénymosó kefék, egérfogók, egészségügyip-
apír-tartók, vécépapírtartók, enyvesfazekak, eszközök nyakken-
dõk formatartására, etetõvályúk állatoknak, fazekasáruk, fazékfe-
dõk, fecskendõk virágok és (más) növények öntözéséhez fedeles
fémkorsók, nem nemesfémbõl, felmosórongyok, festett üveg, fé-
sûk, fésûk állatoknak, fésûtartók, foghagymaprések (konyhai esz-
közök), fogpiszkálótartók, nem nemesfémbõl, forgatható cseme-
géstálak, formák jégkockákhoz, fõzelékes tálak, fõzõedények, fõ-
zõeszközök (nem elektromos), füstfogók háztartási használatra,
fûszertartók, gömbkilincsek, gömbfogantyúk porcelánból, grill-
állványok, grillek, rostélyok (sütõeszközök), gyertyatartók
cseppfogó karikái, nem nemesfémbõl, gyümölcsprések (nem
elektromos) háztartási használatra, habverõk (nem elektromos),
háztartási eszközök nem nemesfémbõl, háztartási keverõgépek
(nem elektromos), háztartási szûrõk, hõcserélõ folyadékokat tar-
talmazó ételhûtõk, háztartási használatra, hõszigetelt palackok,
hõszigetelt tartályok, hõszigetelt tartályok élelmiszerekhez, hõ-
szigetelt tartályok italokhoz, huzatok vasalódeszkákra, hûtõpa-
lackok, illatszerfüstölõk, ingfeszítõk, itatóvályúk, ivóedények,
ivókürtök, ivópoharak, jászlak állatoknak, kancsók, nem nemes-
fémbõl, karos gyertyatartók, nem nemesfémbõl, kaspók (nem pa-
pírból), kátránykenõ kefék, hosszú nyéllel, kávédarálók (kézi),
kávéfõzõk (nem elektromos), kávéskannák, nem nemesfémbõl
(nem elektromos), kávéskészletek, nem nemesfémbõl, kávészû-
rõk (nem elektromos), kefeáruk, kefék, kefék, elektromos (a gép-
részek kivételével), kefék tartályok tisztítására, kenyérkosarak
(háztartási), kenyérvágó deszkák, kerámiák háztartási használat-
ra, kertészeti kesztyûk, kesztyûk fényesítéshez, kesztyûk háztar-
tási használatra, kesztyûtágítók, ketrecek kedvtelésbõl tartott, ál-
latoknak, keverõgépek (nem elektromos) háztartási használatra,
keverõkanalak (konyhai eszközök), kézi keverõpalackok (kok-
tél-sékerek), kis nyársak (fémtûk) sütéshez, kis seprõk, (nem
elektromos) háztartási használatra, koktélkeverõk, kompótos
csészék, konyhai edénykészletek, konyhai eszközök, nem nemes-
fémbõl, konyhai merõkanalak, konyhai tartályok, nem nemes-
fémbõl, konyhai vágódeszkák, kosarak háztartási használatra,
nem nemesfémbõl, körömkefék, kristályok (üvegáruk), kulacsok
utazóknak, kvarcüvegrostok, nem textilipari használatra, lapát-
kák (asztalnemûk), lapátkák (konyhai eszközök), lapos csészék,
tálkák, lemezek tej kifutásának meggátlására, levesestálak, nem
nemesfémbõl, légyfogók (csapdák vagy légycsapók), likõrös-
készletek, locsolókannák, öntözõkannák, lókefék, lóvakarók
(szerszámok), lúgozókádak, madárfürdõk, madárkalitkák, majo-
lika, malacperselyek, nem fémbõl, medencék (tartályok), mell-
szobrok porcelánból, terrakottából vagy üvegbõl, metéltkészítõ
készülékek (kézi mûködtetésû), morzsalapátok, mosdószivacsok,
mosódeszkák, mûvészeti tárgyak porcelánból, terrakottából vagy
üvegbõl, nadrágfeszítõk, nadrágvasalók, nadrágakasztók, nyeles
cserépserpenyõk, nyeles serpenyõk, nyélre erõsített felmosóron-
gyok, olajsütõk (nem elektromos), olvasztott kvarc (félkész ter-
mékek) nem építési használatra, opálüveg, ostyasütõk (nem elekt-
romos), palackalátétek, nem papírból, nem asztalnemûk, palac-
kok, patkányfogók (csapdák), piknikhez edénykészletek, pipere-
táskák, neszesszerek, pipetták (borkóstoló), poharak papírból
vagy mûanyagból, porcelándíszek, porcelánok, porított üveg de-
korációs célra, porolók, prakkerek szõnyegekhez, reszelõk (ház-
tartási eszközök), rosták (háztartási eszközök), rovarcsapdák, ru-
haállványok (szárításhoz), ruhacsipeszek, ruhafeszítõk, ruhaszá-
rító állványok, sajtharangok, salakrosták, hamurosták (háztartási
eszközök), salátástálak nem nemesfémbõl, sámfák, kaptafák ci-
põkhöz, seprûk, seprõk, serpenyõk sütéshez, sertéssörték, sodró-
fák, nyújtófák tésztákhoz, sószórók, sótartók nem nemesfémbõl,
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söröskorsók, sörték kefékhez, súrolópárnák konyhai használatra,
sütemény (keksz) vágók, süteményes tálcák, süteményformák,
süteményvágók, sütõformák, szalvétatartók, nem nemesfémbõl,
szalvétákhoz gyûrûk nem nemesfémbõl, szappanadagolók, szap-
pandobozok, szappantartók, szarvasbõr tisztításhoz, szájzuha-
nyok, zemetesládák, szemetesedények, szemöldökkefék, szenes-
vödrök, szentelt edények, nem nemesfémbõl, sziták (háztartási
eszközök), szivacsok háztartási használatra, szivacstartók, szob-
rocskák porcelánból, terrakottából vagy üvegbõl, szobrok porce-
lánból, terrakottából vagy üvegbõl, szódavízszifonok, szórófejek
(vízporlasztó fúvókák) öntözõcsövekhez, szõnyegseprõk, szûrõk,
paszírozók nem nemesfémbõl, tartályok háztartási vagy konyhai
célokra (nem nemesfémbõl), tálak nem nemesfémbõl, tálalátétek
(asztali eszközök), tálcák háztartási használatra, nem nemesfém-
bõl, tálcák, nem nemesfémbõl, tányérok nem nemesfémbõl, tea-
fõzõ tojások, teatojások, nem nemesfémbõl, teaszûrõk, nem ne-
mesfémbõl, teásdobozok, nem nemesfémbõl, teáskannák, nem
nemesfémbõl, teáskészletek nem nemesfémbõl, tollseprûk, vaj-
tartó burák, vajtartók, vályúk, vázák, nem nemesfémbõl, virág-
cserepek, vödrök állatsörték (kefeáruk és ecsetek), éjjeliedények,
ételburák, ételdobozok, étlaptartók, üstök, katlanok, üvegkan-
csók.
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; alkoholban tartósított gyümölcsök, almapüré, angolsza-
lonna, bab, tartósított, baromfi (nem élõ), borsó, tartósított, bun-
dás burgonyaszeletek, burgonyaszirom, csemegeuborka, dió (fel-
dolgozott), disznóhús, dzsemek, faggyú, étkezési, fagyasztott
gyümölcsök, fehérje emberi fogyasztásra, gomba, tartósított, gyü-
mölcshéj, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcskonzervek, gyü-
mölcsök, fõtt, gyümölcsök, tartósított, gyümölcspép, gyümölcs-
saláták, gyümölcsszeletkék (apró), hagyma, tartósított, hal (nem
élõ), hal, tartósított, halból készített ételek, halfilé, halhús emberi
fogyasztásra, halkonzervek, hentesáruk, heringek, hús, hús, tartó-
sított, húskivonatok, húskocsonya, húskonzervek, húsleves, erõ-
leves, húsleveskoncentrátumok, húsleveshez (táptalajhoz) készít-
mények, joghurt, kandírozott (cukrozott) gyümölcsök, kazein
táplálkozási használatra, kefir, kolbász, konyha(kerti) növények,
konzervált, krokett, kukoricaolaj, lekvár, lencse, tartósított, leves-
készítmények, levesek, mandula, darált, mazsola, máj, májpásté-
tom, napraforgóolaj, étkezési, olajok, étkezési, pacal, paradi-
csomlé fõzéshez, paradicsompüré, rákok, folyami (nem élõ), rep-
ceolaj, étkezési, sajtok, savanyú káposzta, savanyúságok, sonka,
sózott hús, sült burgonya, chips, szalonna, szarvasgomba, tartósí-
tott, szárított zöldségek, szójabab, tartósított, táplálkozási haszná-
latra, tej, tejoltó, tejsavó, tejszín (tejtermék), tejszínhab, tejtermé-
kek, tojásfehérje, tojások, tojáspor, tojássárgája, vadhús, vaj, vaj-
krém, véreshurka (hentesáru), virágporkészítmények (élelmi-
szer), zöldségek, fõtt, zöldségek, tartósított, zöldségkonzervek,
zöldséglevek fõzéshez, zöldségleves-készítmények, zöldségsalá-
ták, zsírok, étkezési, zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok elõállí-
tásához, zsírtartalmú keverékek, kenyérre, állati velõ táplálkozási
célra.
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, ap-
rósütemény, teasütemény, aprósütemények, babliszt, briós, bur-
gonyaliszt étkezésre, búzadara, búzaliszt, cikória (pótkávé), cu-
kor, cukorkaáruk, cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére,
cukrászsütemények, csillagánizs, dara emberi táplálkozásra, dí-
szek süteményekhez (ehetõ), ecet, eszenciák élelmiszerekhez, ki-
véve az étereszenciákat és az illóolajokat, fagyasztott joghurt
(cukrászati jég), fagylalt, jégkrém, fûszerek, ízesítõk, fûszerkeve-
rék, gabonakészítmények, glükóz étkezési használatra, gríz, kusz-
kusz, búzadara, gyümölcskocsonya, zselé (cukrászáru), gyümöl-
csös sütemények/torták, húslé, mártás, szaft, húspástétomok, kan-
discukor táplálkozási használatra, karamella (cukorkák), kek-
szek, keményítõtartalmú termékek étkezéshez, kenyér kovász
nélkül, macesz, kétszersültek, kekszek, kovász, kukorica, sült, ku-

koricaliszt, kukoricapehely, lepények (gyümölcsös), lisztek, ét-
kezési, liszttartalmú ételek, maláta élelmezési célra, malátacukor
(maltóz), malátakivonat élelmezési célra, malátás kekszek, ma-
lomipari termékek, mandulapép, mandulás cukrászkészítmények,
mandulás cukrászsütemény, marcipán, melasz, menta a cukrászat
részére, metélt tészta, nudli, galuska, méhpempõ emberi fogyasz-
tásra (nem gyógyászati célra), méz, mézeskalács, mustár, mustár-
liszt, müzli, nádcukorszirup, palacsinták, paprika, õrölt (ételízesí-
tõ), paradicsomszósz, pattogatott kukorica, pástétomok, piskóták,
propolisz emberi fogyasztásra (méhészeti termék), sáfrány (fû-
szer) ételízesítõ, sikér étkezési használatra, só élelmiszerek tartó-
sítására, sós kekszek, sörecet, sütemények, süteménytészta (pép,
formázható), szójaliszt, szójaszósz, tavaszi tekercs, tea, teaalapú
italok, tejsodó (vaníliás krém), vadon élõ fûszernövények, vermi-
celli, nudli, metélt tészta, zab hántolt/tisztított, zabalapú ételek,
zabdara, zabkásaleves, tejalapú, étkezési használatra, zabliszt,
zabpehely, zellersó, zsemlemorzsa, zsemlék, ánizsmag, árpa
(hántolt), árpa (porrá tört), árpaliszt, édesítõszerek, természetes,
élesztõ, élesztõ ételekhez, ételízesítõ (fûszer).
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), alkoholos
eszenciák, alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sö-
rök kivételével), alkoholos kivonatok, almaborok, aperitifek, bo-
rok, cseresznyepálinka, emésztést elõsegítõ italok (tömény italok
és likõrök), gyomorkeserû (bitter) italok, gyümölcstartalmú alko-
holos italok, körtebor, likõrök, mézsör, pálinkák, brandyk, sze-
szes italok, égetett szeszes italok.

(111) 197.091 (151) 2009.03.27.
(210) M 02 01344 (220) 2002.03.18.
(732) SWEET POINT Zrt. „f.a.”, Eger (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Budapesti

Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) BELLA ROSA
(511) 30 Desszertek.

(111) 197.110 (151) 2009.03.30.
(210) M 08 03076 (220) 2008.10.02.
(732) Kinnarps Hungary Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 197.855 (151) 2009.08.06.
(210) M 08 03468 (220) 2008.11.07.
(732) KARAMELL-SNACK Élelmiszergyártó Kft., Kalocsa (HU)
(740) dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) karamell VITAL
(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) 197.899 (151) 2009.07.09.
(210) M 07 03157 (220) 2005.02.21.
(732) REWE-Zentral AG., Köln (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)
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(511) 30 Cukor, édesség, kivéve joghurtos édességek, különösen fõ-
zött menta és gyümölcsös édességek, gumicukorkák, nyalókák,
rágók.

(111) 197.900 (151) 2009.07.10.
(210) M 07 03159 (220) 2007.09.17.
(732) Hét Csillagszem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Reiniger Balázs, Reiniger Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Szúrja Jóga központ
(511) 41 Oktatás és sport, valamint jóga.

(111) 197.974 (151) 2009.06.03
(210) M 08 00287 (220) 2008.01.29.
(732) HD PLATFORM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

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

Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés; különösen elektronikus hirdetõtábla-szolgálta-
tás (távközlési szolgáltatás), hozzáférés biztosítása számítógépes
világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési ügyekben, ká-
beltelevíziós mûsorszórás, közlések üvegszálas hálózatok útján,
mobil (celluláris) telefon-összeköttetés, mûholdas átvitel, rádió-
adás, számítógép-terminálok közötti összeköttetések, televíziós
mûsorszórás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segít-
ségével.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; különösen is online elérhetõ elektronikus publi-
kációk [nem letölthetõk], online játékok szolgáltatása [számító-
gépes hálózatból], szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, video-
felvevõ készülékek kölcsönzése.

(111) 198.158 (151) 2009.08.14.
(210) M 08 02798 (220) 2008.09.04.
(732) Stella Kereskedelmi és Ipari Zrt., Budapest (HU)
(740) Csilléry Gabriella dr. ügyvéd, Zsámbék

(546)

(511) 8 Hajszárító, hajvágó gép, hajvasaló.

21 Fésûk és szivacsok; kefék.

(111) 198.159 (151) 2009.08.14.
(210) M 09 00072 (220) 2009.01.13.
(732) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MI, MENNYI, MIÉRT
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(111) 198.160 (151) 2009.08.14.
(210) M 09 00071 (220) 2008.03.06.
(732) Nycomed GmbH, Konstanz (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Irodák, Budapest

(541) CONDYLINE
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 198.161 (151) 2009.08.14.
(210) M 09 00081 (220) 2009.01.13.
(732) CARL ZEISS AG, Oberkochen (DE)
(300) 302008054787.1 2008.08.22. DE
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) MIRAX
(511) 9 Mikroszkópok és azok alkatrészei; szoftver.

(111) 198.162 (151) 2009.08.14.
(210) M 09 00518 (220) 2009.02.27.
(732) Koch’s Torma Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

(546)

(511) 29 Ecetes reszelt asztali torma üvegben.

(111) 198.163 (151) 2009.08.14.
(210) M 09 00218 (220) 2009.01.28.
(732) Tollár Mónika, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 198.164 (151) 2009.08.14.
(210) M 09 00374 (220) 2009.02.12.
(732) Ballainé Puhl Mária, Újfehértó (HU)

(546)

(511) 30 Gabonakészítmények, csipszek, szneckek.

(111) 198.165 (151) 2009.08.14.
(210) M 09 00231 (220) 2009.01.28.
(732) ZOTT GmbH & Co. KG, Mertingen (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
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(541) SAJTI-HAMI
(511) 29 Tej, tejes italok, nevezetesen ivótej, sûrített tej, író, joghurt,

gyümölcsjoghurt, kakaós vagy csokoládés joghurt; alkoholmen-
tes ivótejkeverék (túlnyomórészben tejbõl készült) kefir, tejszín,
puha fehér sajt, puha fehér sajt gyümölcsökkel és fûszernövé-
nyekkel; fõként tejet tartalmazó desszertek, zselatinnal és/vagy
keményítõmegkötõként és fûszeres ízesítõként; vaj, olvasztott
vaj, sajt és sajttermékek, tej és savópor emberi fogyasztásra,
diétás joghurt nem gyógyászati célból.

(111) 198.166 (151) 2009.08.14.
(210) M 09 00379 (220) 2009.02.12.
(732) FRIESLAND Brands BV, Meppel (NL)
(740) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek, túró, túródesszertek és ezek ízesített vál-
tozatai.
30 Cukor, cukorkák, kakaó és csokoládé, jégkrémek, pudin-
gok, péksüteménynek és cukrászsütemények.

(111) 198.167 (151) 2009.08.14.
(210) M 08 01856 (220) 2008.06.03.
(732) Papp Péter, Kiskunhalas (HU)
(740) dr. Szente Zsolt, Dr. Szente Ügyvédi Iroda, Kiskunhalas

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 198.168 (151) 2009.08.17.
(210) M 07 02402 (220) 2007.07.02.
(732) Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) Teljes Értékû Sertés
(511) 44 Haszonállatokra vonatkozó állatorvosi és táplálkozási infor-

mációs szolgálatok.

(111) 198.169 (151) 2009.08.17.
(210) M 09 00594 (220) 2009.03.06.
(732) Straubinger Zoltán, Tata (HU)

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; méz, melaszszirup; fûszerek.

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 198.170 (151) 2009.08.17.
(210) M 09 00592 (220) 2009.03.06.
(732) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Annyi a világ, amennyit beletöltesz
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

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

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

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

(111) 198.171 (151) 2009.08.17.
(210) M 09 00449 (220) 2009.02.19.
(732) Hírös Sport Nonprofit Kft., Kecskemét (HU)

(541) HÍRÖS HÉT
(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.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

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

(111) 198.172 (151) 2009.08.17.
(210) M 09 00448 (220) 2009.02.19.
(732) Ringier Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György, Budapest

(591)

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

(111) 198.173 (151) 2009.08.17.
(210) M 09 00299 (220) 2009.02.04.
(732) SPORTSZEM Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Solt Anna, Solt Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 44 (Orvosok szolgáltatásai) optikai szolgáltatás.

(111) 198.174 (151) 2009.08.17.
(210) M 09 00296 (220) 2009.02.04.
(732) Le Cheque Déjeuner Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
41 Oktatás; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevé-
kenységek.

(111) 198.175 (151) 2009.08.17.
(210) M 08 03666 (220) 2008.11.28.
(732) Szombathelyi Egyházmegye, Szombathely (HU)
(740) dr. Tóth József ügyvéd, Szombathely

(546)

(511) 9 Mûsoros kazetták, hanglemezek, videokazetták, CD-k,
CD-ROM-ok.
16 Könyvek, folyóiratok, ismertetõfüzetek, prospektusok, szó-
rólapok, reprodukciók, levelezõlapok, egyéb kiadványok, továb-
bá szentképek, fényképek, kegytárgyak, szobrocskák, valamint
ajándékok és dísztárgyak (papírmaséból).

(111) 198.176 (151) 2009.08.17.
(210) M 08 03667 (220) 2008.11.28.
(732) Szombathelyi Egyházmegye, Szombathely (HU)
(740) dr. Tóth József ügyvéd, Szombathely

(546)

(511) 9 Mûsoros kazetták, hanglemezek, videokazetták, CD-k,
CD-ROM-ok.

16 Könyvek, folyóiratok, ismertetõfüzetek, prospektusok, szó-
rólapok, reprodukciók, levelezõlapok, egyéb kiadványok, továb-
bá szentképek, fényképek, kegytárgyak, szobrocskák, valamint
ajándékok és dísztárgyak (papírmaséból).

(111) 198.177 (151) 2009.08.17.
(210) M 07 00563 (220) 2007.02.20.
(732) Netfórum Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Bíró Róbert ügyvéd, Budapest

(541) Netforum
(511) 38 Távközlés.

(111) 198.179 (151) 2009.08.24.
(210) M 08 03296 (220) 2008.10.18.
(732) International Personal Finance plc, Leeds, LS11 5BD (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Magyarországról származó mágnesesen kódolt kártyák;
mágneses csíkkal ellátott hitelkártyák; pénzátutalásra szolgáló
kártyák; kódolt és/vagy mágneses bankkártyák.

36 Magyarországról származó pénzügyi ügyletek; banki ügyle-
tek; banki ügyletek adminisztrációs tevékenysége; kölcsön- és hi-
telszolgáltatások; részletfizetési és bérletfizetési pénzügyi ügyle-
tek; pénzügyi kártya szolgáltatások; hitelkártya-szolgáltatások;
bankkártya-szolgáltatások; készpénzkártya-szolgáltatások; adós-
ságbehajtási és adósság részletekre bontásával kapcsolatos szol-
gáltatások; kölcsönrész-finanszírozási szolgáltatások, elektroni-
kus pénzátutalási és készpénz-törlesztési szolgáltatások; kész-
pénz-kezelési szolgáltatások; számlakivonat kibocsátása; megta-
karítási és biztosítási szolgáltatások; adósságkezelési szolgáltatá-
sok; pénzügyi és befektetéskezelési szolgáltatások; befektetésre
vonatkozó banki és megtakarítási szolgáltatások; tõzsdei ügynöki
szolgáltatások; számlakifizetési szolgáltatások; valutaátváltási
szolgáltatások; pénzügyi tervezési és befektetéstanácsadói szol-
gáltatások; pénzügyi kutatás; nyugdíjalap szolgáltatások; admi-
nisztrációs és befektetés felértékelése; biztosítási szolgáltatások;
konzultáció, információ és tanácsadás a fent felsorolt szolgáltatá-
sokkal kapcsolatosan.

(111) 198.180 (151) 2009.08.24.
(210) M 08 03615 (220) 2008.11.20.
(732) Futi 2005 Bt., Dunaújváros (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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(111) 198.181 (151) 2009.08.24.
(210) M 08 03740 (220) 2008.12.05.
(732) Magyar Látszerész Szövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Gyülvészi Zsuzsanna, Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Napszemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok, szem-
üvegzsinórok, szemüvegek (optikai), optikai cikkek, optikai len-
csék, szemlencsék, okulárok, szemüveglencse üvegjei.

(111) 198.182 (151) 2009.08.24.
(210) M 08 03917 (220) 2008.12.20.
(732) Novopharma Inc., Hallandale Beach, Florida (US)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek részére, gyógyszerészeti tanácsadás, gyógyszer-
tár-létesítés, -üzemeltetés.

(111) 198.183 (151) 2009.08.24.
(210) M 09 00059 (220) 2009.01.12.
(732) dr. Tóth Zsoltné, Gyõr (HU)
(740) dr. Tóth Zsolt ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 30 Cukrászsütemények, fagylaltok.

(111) 198.185 (151) 2009.08.24.
(210) M 09 00208 (220) 2009.01.27.
(732) Nano Hungary Kft., Kiskunhalas (HU)

(546)

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

(111) 198.186 (151) 2009.08.24.
(210) M 09 00367 (220) 2009.02.11.
(732) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

(541) Fittina
(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.

(111) 198.189 (151) 2009.08.25.
(210) M 09 00060 (220) 2009.01.12.
(732) Brazil Kft., Budapest (HU)

(541) VEGASINO
(511) 41 Játékkaszinó (szolgáltatásai), játéktermi szolgáltatások

nyújtása, online játékok szolgáltatása [számítógépes hálózatból],
szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szerencsejátékok, szórakoz-
tatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

(111) 198.190 (151) 2009.08.25.
(210) M 08 02639 (220) 2008.08.18.
(732) Valent János, München (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 Ital és palackos bor, biotermékek, táplálékkiegészítõk, tej-
termékek, tojás, étkezési olajok és zsírok, cukor, édesség, pékáru,
kávé, fûszer, konyhai és italkiegészítõ eszközök kiskereskedel-
me.

(111) 198.282 (151) 2009.08.29.
(210) M 09 01071 (220) 2009.04.16.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) ANEEA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.287 (151) 2009.08.31.
(210) M 09 00455 (220) 2009.03.12.
(732) Unger Rozália, Jánossomorja (HU)

(546)

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

(111) 198.288 (151) 2009.08.31.
(210) M 09 00588 (220) 2009.03.06.
(732) Buszesz Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Energiaitalok.
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(111) 198.289 (151) 2009.08.31.
(210) M 09 00589 (220) 2009.03.06.
(732) Buszesz Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Energiaitalok.

(111) 198.290 (151) 2009.08.31.
(210) M 09 01112 (220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.291 (151) 2009.08.31.
(210) M 09 01113 (220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.292 (151) 2009.08.31.
(210) M 09 01114 (220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.293 (151) 2009.08.31.
(210) M 09 01115 (220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.294 (151) 2009.08.31.
(210) M 09 01116 (220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.295 (151) 2009.08.31.
(210) M 09 01118 (220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.296 (151) 2009.08.31.
(210) M 09 01119 (220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.297 (151) 2009.08.31.
(210) M 09 01120 (220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.298 (151) 2009.08.31.
(210) M 09 01121 (220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.299 (151) 2009.08.31.
(210) M 09 01122 (220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.300 (151) 2009.08.31.
(210) M 04 03870 (220) 2004.09.16.
(732) SPORT1 TV Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Székely Gergely ügyvéd, Partos & Nablet Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás, televíziós mûsor és
csatorna sugárzása, televíziós programok összeállítása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 198.301 (151) 2009.08.31.
(210) M 04 03869 (220) 2004.09.16.
(732) SPORT1 TV Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Székely Gergely ügyvéd, Partos & Nablet Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás, televíziós mûsor és
csatorna sugárzása, televíziós programok összeállítása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 198.302 (151) 2009.08.31.
(210) M 04 03868 (220) 2004.09.16.
(732) SPORT1 TV Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Székely Gergely ügyvéd, Partos & Nablet Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SPORT9
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás, televíziós mûsor és
csatorna sugárzása, televíziós programok összeállítása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 198.303 (151) 2009.08.31.
(210) M 04 03864 (220) 2004.09.16.
(732) SPORT1 TV Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
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(740) dr. Székely Gergely ügyvéd, Partos & Nablet Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) SPORT6
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás, televíziós mûsor és
csatorna sugárzása, televíziós programok összeállítása.

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

(111) 198.304 (151) 2009.08.31.
(210) M 04 03862 (220) 2004.09.16.
(732) SPORT1 TV Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Székely György ügyvéd, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SPORT4
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás, televíziós mûsor és
csatorna sugárzása, televíziós programok összeállítása.

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

(111) 198.306 (151) 2009.09.02.
(210) M 09 00289 (220) 2009.02.03.
(732) A.S.S. Textil Kft., Budaörs (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 198.307 (151) 2009.09.02.
(210) M 09 01101 (220) 2009.04.16.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.308 (151) 2009.09.02.
(210) M 09 01104 (220) 2009.04.16.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.309 (151) 2009.09.02.
(210) M 09 01097 (220) 2009.04.16.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.310 (151) 2009.09.02.
(210) M 09 01102 (220) 2009.04.16.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.311 (151) 2009.09.02.
(210) M 09 01099 (220) 2009.04.16.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.312 (151) 2009.09.02.
(210) M 09 01095 (220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) MAITALON
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.313 (151) 2009.09.02.
(210) M 09 01096 (220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) LULINA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.314 (151) 2009.09.02.
(210) M 09 01094 (220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) MEKLERON
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.315 (151) 2009.09.02.
(210) M 09 01105 (220) 2009.04.16.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.316 (151) 2009.09.02.
(210) M 09 01109 (220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.317 (151) 2009.09.02.
(210) M 09 01093 (220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) MIDIANA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.318 (151) 2009.09.02.
(210) M 09 01106 (220) 2009.04.16.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.319 (151) 2009.09.02.
(210) M 09 01108 (220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.320 (151) 2009.09.02.
(210) M 09 01110 (220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.321 (151) 2009.09.02.
(210) M 09 01111 (220) 2009.04.16.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.322 (151) 2009.09.02.
(210) M 09 01103 (220) 2009.04.16.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.323 (151) 2009.09.02.
(210) M 09 01100 (220) 2009.04.16.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 198.324 (151) 2009.09.03.
(210) M 09 00524 (220) 2009.02.27.
(732) WING Ingatlanfejlesztõ és Beruházó Zártkörõen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fütty Tivadar, Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DeTe Immobilien
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-

letek.

(111) 198.325 (151) 2009.09.03.
(210) M 09 00520 (220) 2009.02.27.
(732) Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Kecskemét (HU)

(546)

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

(111) 198.326 (151) 2009.09.03.
(210) M 09 00566 (220) 2009.03.04.
(732) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) SIPOLÓ UFO
(511) 30 Különféle édesipari termékek.

(111) 198.327 (151) 2009.09.03.
(210) M 09 00567 (220) 2009.03.04.
(732) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)

(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(541) HÓLABDA
(511) 30 Különféle édesipari termékek.

(111) 198.328 (151) 2009.09.03.
(210) M 09 00568 (220) 2009.03.04.
(732) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) LOLLYLAND
(511) 30 Különféle édesipari termékek.

(111) 198.329 (151) 2009.09.03.
(210) M 09 00225 (220) 2009.01.28.
(732) Fekécs Zoltán, Gyomaendrõd (HU)

(546)

(511) 25 Cipõk.

(111) 198.330 (151) 2009.09.03.
(210) M 09 00322 (220) 2009.02.05.
(732) TA-BOOK HUNGARY Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Krisztián Zoltán, Dr. Krisztián Zoltán Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;
reklámozás; számítógépes nyilvántartások kezelése.

38 Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.

39 Helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolat-
ban.

41 Üdülési tárgyú információ.

43 Helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; szál-
láshely lefoglalása (idõleges).

(111) 198.331 (151) 2009.09.03.
(210) M 09 00569 (220) 2009.03.04.
(732) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) MESESZALON
(511) 30 Különféle édesipari termékek.

(111) 198.332 (151) 2009.09.03.
(210) M 09 00519 (220) 2009.02.27.
(732) Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Kecskemét (HU)
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(546)

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

(111) 198.333 (151) 2009.09.03.
(210) M 09 00373 (220) 2009.02.11.
(732) Nanobakt Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Kft., Debrecen

(541) NANOSEPT
(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

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 cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

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

(111) 198.349 (151) 2009.09.10.
(210) M 01 03457 (220) 2001.06.25.
(732) Hungaroton Records Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 CD-ROM (kompakt) lemezek; hangrögzítõ szalagok, vi-
deokazetták, videoszalagok.

38 Elektronikus levelezés, e-mail, üzenetek, képek továbbítása
számítógépek segítségével; Internetszolgáltatás.

(111) 198.350 (151) 2009.09.10.
(210) M 01 00504 (220) 2001.01.23.
(732) Brunswick Corporation, Lake Forest, Illinois (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) QUANTUM
(511) 28 Horgászfelszerelések, horgászbotok, horgászorsók.

(111) 198.351 (151) 2009.09.10.
(210) M 03 02849 (220) 2003.06.27.
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Molnár Erika Erzsébet ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

(111) 198.352 (151) 2009.09.10.
(210) M 02 03548 (220) 2002.07.29.
(732) I.D.C. HUNGÁRIA Zrt., Szigetszentmiklós (HU)
(740) Mészáros Katalin szabadalmi ügyvivõ, BUDAPATENT

Szabadalmi és Védjegyiroda Kft., Budapest

(541) MÜSLI EGO
(511) 30 Gabonakészítmények, édesipari készítmények, müzli és

müzlitartalmú készítmények, müzliszelet.

(111) 198.353 (151) 2009.09.10.
(210) M 99 00308 (220) 1999.01.25.
(732) Kalmár Péter, Budapest (HU);

Péchy Cecilia, Budapest (HU)
(740) dr. Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Illatszerek, kozmetikai készítmények.

25 Ruházati cikkek, cipõk.

33 Alkoholos italok, sör kivételével.

34 Dohányzási cikkek, cigaretták, szivarok, gyufák.

41 Színházi elõadások, szórakoztatás.

42 Kávéház, vendéglõ.

(111) 198.354 (151) 2009.09.11.
(210) M 08 01714 (220) 2008.05.21.
(732) Minorics Nóra, Budapest (HU)

(554)

(511) 32 Borsodból származó ásványvizek.
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(111) 198.357 (151) 2009.09.14.
(210) M 99 02667 (220) 1999.06.07.
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Debrecen (HU)
(740) Ágni Zsolt, TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen

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

kek.

(111) 198.358 (151) 2009.09.14.
(210) M 09 00980 (220) 2009.04.09.
(732) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

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

2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok.

19 Nem fém építõanyagok.

A rovat 96 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 179.306, 195.991,
197.004, 197.012, 197.067, 197.075, 197.091, 197.110, 197.855,
197.899, 197.900, 197.974, 198.158–198.177, 198.179–198.183,
198.185, 198.186, 198.189, 198.190, 198.282, 198.287–198.304,
198.306–198.333, 198.349–198.354, 198.357, 198.358
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