
(111) 190.923 (151) 2007.09.03.
(210) M 05 03355 (220) 2005.10.17.
(732) TOTAL SA, Courbevoie (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CATANE
(511) 1 Hatásjavító szerek és adalékanyagok atkaölõ, gombaölõ, ro-

varirtó és gyomirtó szerekhez.

5 Atkaölõ, gombaölõ, rovarirtó és gyomirtó szerek.

(111) 191.715 (151) 2007.11.21.
(210) M 06 00260 (220) 2006.01.26.
(732) BANCO COMERCIAL PORTUGUÉS, S.A., Porto (PT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

veletekhez.

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

(111) 198.134 (151) 2009.08.11.
(210) M 08 01778 (220) 2008.05.27.
(732) GRANDS MAGASINS B-GMB, Paris (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

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

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

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.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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).

(111) 198.157 (151) 2009.08.13.
(210) M 08 00026 (220) 2004.04.01.
(732) Sociedad Industrial de Maquinaria Andaluza, S.A.,

Albolote (Granada) (ES)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, GÖDÖLLE, KÉKES,

MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(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.

(111) 198.334 (151) 2009.09.03.
(210) M 09 00326 (220) 2009.02.05.
(732) Holland Királyság Nagykövetsége, Budapest (HU)
(740) Niklai Gábor, Budapest

(541) NL Nincs Lehetetlen
(511) 41 Szórakoztatás, kulturális tevékenység /holland kulturális

fesztivál Magyarországon/.

(111) 198.335 (151) 2009.09.03.
(210) M 09 00219 (220) 2009.01.28.
(732) Max-Immun Kft., Komárom (HU)

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.

(111) 198.363 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00925 (220) 2009.04.06.
(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Indianapolis, Indiana (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) BOFIX
(511) 5 Gyomirtó szerek gyeppel és kerttel kapcsolatos használatra.

(111) 198.364 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00924 (220) 2009.04.06.
(732) Bramac Kft., Veszprém (HU)
(740) dr. Bogsch Hanna, Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) Bramac EcoRoll
(511) 6 Építési anyagok fémbõl; fémablakok; ereszcsatornák és

fémbõl készült tetõfedõ anyagok.
19 Nem fém építõanyagok; nevezetesen tetõburkolatok, tetõ-
héjazatok és tetõfedõanyagok nem fémbõl.

(111) 198.365 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00922 (220) 2009.04.06.
(732) Baumit Építõanyaggyártó és Kereskedelmi Kft.,

Dorog (HU)
(740) dr. Szalontai Anna ügyvéd, Budapest
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(541) Baumit. Homlokzat egy életre!
(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) 198.366 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00921 (220) 2009.04.06.
(732) Baumit Építõanyaggyártó és Kereskedelmi Kft.,

Dorog (HU)
(740) dr. Szalontai Anna ügyvéd, Budapest

(541) Baumit. Hõszigetelés egy életre!
(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) 198.367 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00768 (220) 2009.03.23.
(732) Vermona Investment Limited, Ayioi Omoloyipes 1082,

Nikosia (CY)
(740) KOVÁRI ÉS TÁRSAI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) OMKER
(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); diagnosztikai készítmények; egészségmegõrzõ készítmé-
nyek.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok; gyógyászati készülékek, eszközök
és segédeszközök, testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülé-
kek; diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; különösen kis- és nagykereskedelmi
tevékenység gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények,
egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, diétás anya-
gok gyógyászati használatra, bébiételek, tapaszok, kötszeranya-
gok, fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok, fertõtlenítõ-
szerek, kártékony állatok, irtására szolgáló készítmények, gom-
baölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), diag-
nosztikai készítmények, egészségmegõrzõ készítmények, sebé-
szeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és mûsze-
rek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak, ortopédiai cikkek, se-
gészeti varratanyagok, gyógyászati készülékek, eszközök és se-
gédeszközök, testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülékek,
diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra áruk vonatko-
zásában.

(111) 198.368 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00767 (220) 2009.03.23.
(732) Vermona Investment Limited, Ayioi Omoloyipes 1082,

Nikosia (CY)
(740) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy

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

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok; gyógyászati készülékek, eszközök
és segédeszközök, testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülé-
kek; diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; különösen kis- és nagykereskedelmi
tevékenység gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények,
egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, diétás anya-
gok gyógyászati használatra, bébiételek, tapaszok, kötszeranya-
gok, fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok, fertõtlenítõ-
szerek, kártékony állatok, irtására szolgáló készítmények, gom-
baölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), diag-
nosztikai készítmények, egészségmegõrzõ készítmények, sebé-
szeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és mûsze-
rek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak, ortopédiai cikkek, se-
bészeti varratanyagok, gyógyászati készülékek, eszközök és se-
gédeszközök, testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülékek,
diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra áruk vonatko-
zásában.

(111) 198.369 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00762 (220) 2009.03.23.
(732) COSMED Kft., Sóskút (HU)

(546)

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

41 Szakmai képzés.

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

(111) 198.370 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00758 (220) 2009.03.23.
(732) VITAL PARTNER Consulting Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Molnár Erika Erzsébet, Dr. Molnár Erika Erzsébet Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Egészségvédõ klubok, elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása, könyvkiadás.

44 Egészségügyi szolgáltatások, kórházi szolgáltatások, orvosi
klinikák, orvosi szolgáltatások, pszichológus szolgáltatásai, sza-
natóriumok.
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(111) 198.371 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00755 (220) 2009.03.23.
(732) Nagy Attila Zoltán, Levél (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi és Szabadalmi

Iroda, Gyõr

(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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 198.372 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00750 (220) 2009.03.23.
(732) PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad (HU)

(541) LACRYCON
(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 irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 198.373 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00745 (220) 2009.03.23.
(732) Delton Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

(111) 198.374 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00743 (220) 2009.03.23.
(732) Delton Bt., Budapest (HU)

(591)

(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; automatikus idõkapcsolók, termosztátok, táv-
megszakítók, távkapcsolók, kapcsolók, elektromos.

(111) 198.375 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00742 (220) 2009.03.23.
(732) Delton Bt., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 198.376 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00595 (220) 2009.03.06.
(732) G&Z Confident Kft., Gyõr (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda Várnai Anikó szabadalmi

ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 44 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás, szállodai szolgáltatások.

(111) 198.377 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00457 (220) 2009.02.18.
(732) Emlékbázis Fényképészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gombkötõ Andrea ügyvéd, Gombkötõ Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

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.
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(111) 198.378 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00450 (220) 2009.02.19.
(732) Bakony-Pi Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Várpalota (HU)

(546)

(511) 32 Bioenergetikailag aktivizált, szûrt, tisztított ivóvíz, ásvány-
vizek, ásványvizek [italok], vizek [italok].

(111) 198.379 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00446 (220) 2009.02.19.
(732) Rational Services Ltd., Onchan, Isle of Man (GB)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Szórakoztatás, kártyajáték.

(111) 198.380 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00445 (220) 2009.02.19.
(732) Rational Services Ltd., Onchan, Isle of Man (GB)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) PokerStars.hu Fedezd fel a benned rejlõ
PókerSztárt!

(511) 41 Szórakoztatás, kártyajáték.

(111) 198.381 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00142 (220) 2009.01.20.
(732) Re’lem Elem és Akkumulátor Hulladékok Kezelését

Koordináló Szervezet Közhasznú Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Papcsák Ferenc, Dr. Papcsák Ügyvéd Irodája, Solymár

(546)

(511) 40 Anyagmegmunkálás.

(111) 198.382 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00138 (220) 2009.01.20.
(732) Egervári Krisztina, Pomáz (HU)
(740) dr. Csák Máté, Budapest

(546)

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

(111) 198.383 (151) 2009.09.16.
(210) M 09 00926 (220) 2009.04.06.
(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Indianapolis, Indiana (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) BOFIX GARDEN
(511) 5 Gyomirtó szerek gyeppel és kerttel kapcsolatos használatra.

(111) 198.401 (151) 2009.09.17.
(210) M 09 00711 (220) 2009.03.18.
(732) TOTAL SA, Courbevoie (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) TOTALGAZ A GÁZOK ÁSZA!
(511) 4 Tüzelõanyagok, cseppfolyós gázok, éghetõ gázok, légnemû

üzemanyag-keverékek, szilárdított gázok (tüzelõanyagként).
39 Áruk és termékek csomagolása, raktározása, tárolása és
szállítása, szállítási szolgáltatások, tárolótartályok kölcsönzése,
gépkocsikölcsönzés, jármûvek kölcsönzése, teherszállításra szol-
gáló jármûvek kölcsönzése, gáz palackban vagy tartályban törté-
nõ tárolása, raktározása és szállítása.

(111) 198.402 (151) 2009.09.17.
(210) M 09 00856 (220) 2009.03.31.
(732) Kutasi Szabolcs, Nyírpazony (HU)

(546)

(511) 11 Fûtõberendezések, fûtõkészülékek, kazánok, kályhák, ada-
golóberendezések fûtõkazánokhoz, kandallók.

(111) 198.403 (151) 2009.09.17.
(210) M 09 00861 (220) 2009.03.31.
(732) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

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

(541) MTI DIREKT
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére, jogi szolgáltatások.

(111) 198.404 (151) 2009.09.17.
(210) M 09 00863 (220) 2009.03.31.
(732) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Murguly Anikó ügyvéd, Budapest
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(541) MTI HORIZONT
(511) 38 Távközlés.

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

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

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére, jogi szolgáltatások.

(111) 198.405 (151) 2009.09.17.
(210) M 09 00541 (220) 2009.03.03.
(732) Hajdúsági Sütödék Vagyonkezelõ Zrt., Debrecen (HU)

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; élesztõ, sütõporok.

(111) 198.406 (151) 2009.09.17.
(210) M 09 00854 (220) 2009.03.31.
(732) Dr. Natura Magyarország Kereskedõ és Szolgáltató Kft.,

Budakeszi (HU)
(740) dr. Bolvári Zoltán ügyvéd, Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

(111) 198.407 (151) 2009.09.17.
(210) M 09 00412 (220) 2009.02.16.
(732) TOTAL SA, Courbevoie (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 37 Gépjármû szerviz-állomások; gépjármûtisztítás; gépjár-
mû-karbantartás és javítás; gépjármû-olajozás és zsírozás.

(111) 198.408 (151) 2009.09.17.
(210) M 09 00865 (220) 2009.03.31.
(732) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

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

(541) MTI MAGAZIN
(511) 38 Távközlés.

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

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

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére, jogi szolgáltatások.

(111) 198.409 (151) 2009.09.17.
(210) M 09 00858 (220) 2009.03.31.
(732) Sodexo Pass Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Spielmann Éva ügyvéd, Dr. Spielmann Éva Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 198.410 (151) 2009.09.17.
(210) M 09 00862 (220) 2009.03.31.
(732) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

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

(541) MTI MEMÓRIA
(511) 38 Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére, jogi szolgáltatások.

(111) 198.411 (151) 2009.09.17.
(210) M 09 00707 (220) 2009.03.18.
(732) Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Kulturális tevékenységek, kulturális vagy nevelési célú kiál-
lítások szervezése, képzõmûvészeti kiállítások szervezése, kép-
zõmûvészeti alkotások értékesítése.

(111) 198.412 (151) 2009.09.17.
(210) M 06 01335 (220) 2006.04.18.
(732) Pepe Borklub Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Illés Attila József, Dr. Csontos és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Pepe Borklub
(511) 33 Borok.

(111) 198.414 (151) 2009.09.17.
(210) M 09 00864 (220) 2009.03.31.
(732) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

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

(541) MTI ARÉNA
(511) 38 Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére, jogi szolgáltatások.

(111) 198.415 (151) 2009.09.17.
(210) M 09 00860 (220) 2009.03.31.
(732) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

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

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

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

38 Távközlés.

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

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

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére, jogi szolgáltatások.

(111) 198.416 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00642 (220) 2009.03.11.
(732) Érzék-Port Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

(111) 198.417 (151) 2009.09.18.
(210) M 06 02811 (220) 2006.08.21.
(732) Happy Film Média Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák, eladási propaganda (mások számára),
hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, kereske-
delmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, rádiós reklámozás,
reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áru-
minták) terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása,
szabadtéri hirdetés, televíziós reklámozás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, rádió- és televízióprogramok készítése, show-
mûsorok, show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatá-
sai), sportversenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtá-
sa, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, televíziós
szórakoztatás.

(111) 198.418 (151) 2009.09.18.
(210) M 06 02812 (220) 2006.08.21.
(732) Happy Film Média Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák, eladási propaganda (mások számára),
hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, kereske-
delmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, rádiós reklámozás,
reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áru-
minták) terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása,
szabadtéri hirdetés, televíziós reklámozás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, rádió- és televízióprogramok készítése, show-
mûsorok, show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatá-
sai), sportversenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtá-
sa, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, televíziós
szórakoztatás.

(111) 198.419 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00483 (220) 2009.02.24.
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) B2Bit Nemzetközi informatikai és telekommuni-
kációs konferencia és szakkiállítás

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

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

(111) 198.421 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00351 (220) 2009.02.09.
(732) Elxeer Kft., Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

(111) 198.422 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00338 (220) 2009.02.09.
(732) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)

(546)

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

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.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(111) 198.423 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00339 (220) 2009.02.09.
(732) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)
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(546)

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

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

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

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

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

(111) 198.424 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00730 (220) 2009.03.20.
(732) dr. Csordás Tibor, Debrecen (HU)

(541) VÁLSÁG SZEMÜVEG ÉS KONTAKTLENCSE
DISZKONT

(511) 35 Szemüvegek forgalmazása; kontaktlencse-kereskedés.

44 Szemüvegek készítése.

(111) 198.425 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00898 (220) 2009.04.03.
(732) K&H Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) Stadlerné dr. Józsa Krisztina, Budapest

(541) K&H
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 198.426 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00575 (220) 2009.03.05.
(732) IT Services Hungary Kft., Budapest (HU)

(541) Let IT be your passion!
(511) 35 Reklámozás; reklám-, hirdetési felület napilapokban; inter-

netes hirdetési felület; reklám- és hirdetési felület képeslapon, le-
velezõ-, üdvözlõlapon, képen és hasonló anyagokon; reklám-, hir-
detési felület idõszaki kiadványokban; reklámfelület hirdetõtáb-
lán, épületeken, jármûveken, reklámidõ rádió- és televíziómûsor-
ban.

(111) 198.427 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00900 (220) 2009.04.03.
(732) Csizmazia Roland Attila, Gyõr (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(541) SHIROI NEKO
(511) 25 Férfi póló, férfi nadrág, nõi póló, nõi nadrág, övek (ruházat),

papucsok.

(111) 198.428 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00580 (220) 2009.03.05.
(732) KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Novo mesto (SL)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) CAZACOMBI
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 198.429 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00439 (220) 2009.02.18.
(732) CHEM TRADE Kft., Miskolc (HU)
(740) Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(541) Bacid Nitro
(511) 1 Talajoltó készítmények, baktériumkészítmények nem gyó-

gyászati és állatgyógyászati célra, bakteriológiai készítmények
nem gyógyászati és állatgyógyászati célra.

(111) 198.430 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00440 (220) 2009.02.18.
(732) CHEM TRADE Kft., Miskolc (HU)
(740) Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(541) Bacid Humusz+
(511) 1 Talajoltó készítmények, baktériumkészítmények nem gyó-

gyászati és állatgyógyászati célra, bakteriológiai készítmények
nem gyógyászati és állatgyógyászati célra.

(111) 198.431 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00135 (220) 2009.01.19.
(732) Orion Corporation, Espoo (FI)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) KARNIPIN
(511) 5 Vényköteles gyógyszerek.

(111) 198.432 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00438 (220) 2009.02.18.
(732) FarmForg Kft., Szekszárd (HU)

(546)

(511) 7 Permetezõgép motoros, húsdarálók, hurkatöltõk motoros,
szõlõprések, szüretelõ gépek, belsõ égésû és elektromos hajtású
gépek (fûnyíró, bozótvágó, sövényvágó, láncfûrészek, lombszí-
vók, kapálógépek, fûszegélynyírók).
8 Permetezõgép kézi, kézi szerszámok (ásó, kapa, gereblye,
lombseprû, lapát, metszõollók, ágvágók, ollók, sövényvágó ollók,
ágfûrészek, hólapát, fejszék), húsdarálók, hurkatöltõk kézi.
21 Rovarcsapdák, egérfogók, patkányfogó csapdák, öntözõbe-
rendezések, öntözõeszközök, öntözõrózsák.

(111) 198.433 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00574 (220) 2009.03.05.
(732) Béflex Grafika Kft., Budapest (HU)

(546)
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(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.

(111) 198.434 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00285 (220) 2009.02.03.
(732) Pharma TM Kereskedelmi és Marketing Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Edit, Dr. Kovács Edit Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok, ezen belül: tartályok, gyógyszerek
adagolására.

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, ezen belül: gyógyszeres
szekrények.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, ezen belül: reklámanyagok terjesztése.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások, ezen
belül: gyógyszerészek szolgáltatásai.

(111) 198.435 (151) 2009.09.18.
(210) M 08 02255 (220) 2008.07.09.
(732) Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Zöldségkonzervek és mélyfagyasztott zöldségfélék.

(111) 198.436 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00436 (220) 2009.02.18.
(732) Candimpex Budapest Kft, Budapest (HU)

(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, jég.

(111) 198.437 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00295 (220) 2009.02.03.
(732) Aquacomet Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült hordozható
szerkezetek, különösen nem fém úszómedencék, nem fém szerke-
zeti anyagból készült úszómedencék; nem fém szerkezetek úszó-
medencékhez, alkatrészek, csõszerelvények, felszerelések és tar-
tozékok a felsorolt termékekhez.

(111) 198.438 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00732 (220) 2009.03.20.
(732) R. Center Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tivadar Krisztián, Dr. Tivadar Krisztián Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek intézése; kereskedelmi
ügyletek adminisztrációja; irodai munkák.

(111) 198.439 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00293 (220) 2009.02.03.
(732) ELECTRICITE DE FRANCE A French Société Anonyme,

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

Budapest

(546)

(511) 35 Piactanulmányok és piackutatás, önköltségelemzés; üzleti
szakvéleményadás; üzleti partnerkutatás; segítségnyújtás cégek
alapításához, tanácsadás iparvállalatok szervezésében; bármilyen
energiát használó termékek reklámozása harmadik személy ré-
szére, kereskedelmi tanácsadás és tájékoztatás energiafelhaszná-
lásról a tarifa változtatásával vagy anélkül, és fogyasztási elõrejel-
zés, árubemutatás, reklámanyagok terjesztése; számítógépes fáj-
lok kezelése, információ számítógépes adatbázisba való össze-
gyûjtése, gazdasági elõrejelzés, közönségszolgálat, hirdetési hely
kölcsönzése; adminisztratív segítségnyújtás cégek alapításához;
irodai gépek és berendezések kölcsönzése, titkársági szolgáltatá-
sok; szervezési tanácsadás iparvállalatok részére; üzletszervezési
és üzletvezetési tanácsadás, névleg elemzési módszerek tervezé-
se, tervezés és fejlesztés cégeknek kereskedelmi célokra; elektro-
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mos jármûvek vagy más energiaforrással mûködõ jármûvek rek-
lámozása harmadik személy részére; környezetvédelemmel, új
energiaforrásokkal, a természet értékeinek megõrzésével és elfo-
gadható fejlesztéssel kapcsolatos üzletvezetési segítségnyújtás és
üzletszervezési és vezetési tanácsadás; környezetvédelemmel, új
energiaforrásokkal, a természet értékeinek megõrzésével és elfo-
gadható fejlesztéssel kapcsolatos üzleti szakvéleményadás; in-
gyenes szórólapok, minták, prospektusok, nyomtatványok ter-
jesztése; kiállítások szervezése kereskedelmi és hirdetési célokra;
környezetvédelemmel, új energiaforrásokkal, a természet értékei-
nek megõrzésével és elfogadható fejlesztéssel kapcsolatos piac-
kutatás és tanulmányok készítése; reklámozással, üzletszervezés-
sel és üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás; üzletvezetési segít-
ségnyújtás ipari vagy kereskedelmi cégek részére; gazdasággal,
értékesítéssel, stratégiával, ipari elemzéssel és üzletvezetéssel
kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadás, tájékoztatás és informá-
lás; kiállítások adminisztrációjának kezelése; segítségnyújtás tár-
sulások létrehozásában (üzletvezetéssel kapcsolatos segítség-
nyújtás); elektromos áram értékesítése; elektromos áram értékesí-
tésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.
36 Energiafelhasználással kapcsolatos pénzügyi tanácsadás és
tájékoztatás; energiafelhasználással kapcsolatos pénzügyi tanács-
adás számlázásra és kiadások tervezésére vonatkozólag; energiá-
val kapcsolatos támogató szolgáltatások pénzügyi igazgatáshoz;
az energiaszektor fejlesztésével kapcsolatos pénzügyi elemzések,
kölcsönök; energiaüzemek létrehozásával és fejlesztésével kap-
csolatos pénzügyi elemzések, kölcsönök; elektromos áramot és
hõt termelõ, napenergiával és fényelemekkel mûködõ berendezé-
sekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások, kölcsönök; energia-
tevékenységhez kapcsolódó, névleg: közös vagy egyéni fûtõbe-
rendezések, meleg és hideg víz elõállítása, gõz, elektromos áram
és gáz elosztására szolgáló hálózatok, napenergiával mûködõ be-
rendezések, hûtõberendezések és ezen berendezések részei, koc-
kázatok biztosításával kapcsolatos biztosítás, biztosítási tanács-
adás és tájékoztatás, költségvetési szolgáltatások; biztosítási szol-
gáltatások közös vagy egyéni fûtõberendezések, elektromos
áram, légkondicionáló-, víz-, nap-, gáz-, gázolaj- és hûtõberende-
zések javítását illetõen; energiatevékenységgel kapcsolatos bizto-
sítási szolgáltatások cégek és magánszemélyek részére; pénzügyi
tanácsadás költségvetési javaslatra vonatkozóan energiafelhasz-
nálással és kezeléssel kapcsolatosan; elektromos, fûtõ-, légkondi-
cionáló, víz-, gázolaj-, hûtõ- és gázberendezések fejlesztésével,
kidolgozásával és felújításával kapcsolatos pénzügyi tanulmá-
nyok és pénzügyi tanácsadás; energiával kapcsolatos pénzügyi tá-
jékoztató szolgáltatások telefonon keresztül; energiafelhaszná-
lással kapcsolatos pénzügyi tájékoztató szolgáltatások névleg
számítógépek globális hálózatán keresztül tett ajánlatok és elekt-
romos levelezési szolgáltatások, árajánlatok; pénzügyi tanácsadó
szolgáltatások; pénzügyi elemzések; kölcsönök, módszerek ter-
vezése, elemzések, tervezés és fejlesztés cégeknek pénzügyi cé-
lokra.
37 Légkondicionáló készülékek, fûtõ-, gõzelõállító, fõzõ-, hû-
tõ-, szárító-, szellõzõ-, vízellátó berendezések, elektromos készü-
lékek levegõ hûtésére, légkondicionáló készülékek, meleg leve-
gõs készülékek, légmelegítõk és gépek hõtároló készülékei telepí-
tése, karbantartása és javítása; fény- és napenergiát elõállító be-
rendezések telepítése, karbantartása és javítása; légkondicionáló
készülékek, fûtõ-, gõzelõállító, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõzõ-,
vízellátó berendezések, elektromos készülékek levegõ hûtésére,
légkondicionáló készülékek, meleg levegõs készülékek, légmele-
gítõk és gépek hõtároló készülékei telepítésével, karbantartásával
és javításával kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; gyárak, épü-
letek és erõmûvek építése, karbantartása és javítása; építkezéssel
kapcsolatos tájékoztatás; építkezések megfigyelése; elektromos
berendezések zavarmentesítése; elektromos berendezések telepí-
tése, karbantartása és javítása, javítással kapcsolatos tájékoztatás,
gyárak és épületek elektromos berendezéseinek telepítése és kar-
bantartása; energia ellátására és/vagy elõállítására és/vagy elosz-
tására szolgáló berendezések, különösen elektromos áram, gáz,
hõ és víz összeállítása, karbantartása és javítása; hulladék, szemét
vagy ipari hulladék újrahasznosítására és/vagy újrafeldolgozására

használatos berendezések összeszerelése; szennyvíz újrahaszno-
sítására és/vagy tisztítására használatos berendezések összeszere-
lése; gáz, folyadék és szárazanyag szállítására szolgáló csõvezeté-
kek (fõvezetékek) építése, a fenn említett berendezések és csõve-
zetékek javítása és karbantartása; védelmi rendszerek biztonsági
berendezéseinek (különösen épületekben és energiaellátásra
és/vagy elõállításra és/vagy elosztásra szolgáló berendezések) te-
lepítése és karbantartása, telekommunikációs hálózatokon ke-
resztül is; épületek és magánházak intelligens rendszereinek tele-
pítése és karbantartása; házi automatizáló rendszerek és progra-
mozható automatizáló rendszerek telepítése, programozása és
karbantartása és technikai vezérlõberendezések épületek részére;
erõmûvek, szélerõmû-parkok, vízerõmû-állomások, hõenergia-
állomások és biomasszával mûködõ erõmûvek építése, javítása,
karbantartása és telepítése; építkezési beruházások elõrehaladá-
sának vizsgálata.

39 Energia, elektromos áram, gáz, szénhidrogén, hõ, víz, gõz
szállítása, elosztása és ellátása; gázok, folyadékok és szárazanya-
gok csõvezetékeken történõ szállítása; energia szállításával, el-
osztásával és ellátásával kapcsolatos tanácsadás és tájékoztatás;
energiával, annak szállításával, elosztásával és ellátásával, kör-
nyezetvédelemmel, új energiaforrásokkal, a természet értékeinek
megõrzésével és elfogadható fejlesztéssel kapcsolatos nem rek-
lám célú nyomtatványok terjesztése (szétszórása); energia-
(elektromos áram, gáz, víz, gõz és más energiahordozók) ellátó
szolgáltatások (elosztás) bármely harmadik személy részére.

40 Energiatermelés; elektromosáram-, gáz-, hõ-, gõz- és vízter-
melés; energiatermeléssel, gázzal, hõvel, gõzzel és vízzel kapcso-
latos szakmai tanácsadás; hulladékfeldolgozás, hulladék-úra-
hasznosítás, hulladékfeldolgozás tanulmányozása és vizsgálata,
hulladékfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatás; levegõ szagtala-
nítása, légtisztítás, légfrissítés, szennyvíztisztítás; elektromos
energia, termálenergia, klimatikus energia, geotermikus energia,
szélenergia, napenergia, vízenergia, biomasszát mint fûtõanyagot
felhasználó energia, megújuló energia elõállítása; fény- vagy
napenergia elõállításával kapcsolatos szolgáltatások.

42 Energia, névleg elektromosenergia-, gáz-, gõz- és vízellá-
tásra és/vagy elõállításra és/vagy elosztásra szolgáló berendezé-
sekkel és árambiztonsággal, minõségi ellenõrzéssel kapcsolatos
szakmai tájékoztatás és tanácsadás; elektromos áram, gáz, hõ és
víz hozzáférhetõvé tételével és/vagy elõállításával és/vagy elosz-
tásával és berendezések telepítésével és hõszigeteléssel, házak
naptól és klimatikus hatásoktól való védelmével kapcsolatos
szakmai tanulmányok és elemzések, berendezések elhelyezésére
és telepítésére vonatkozó diagnosztikák (mérnökök által végzett)
készítése; energiával, környezettel, természeti erõforrásokkal, el-
fogadható fejlesztéssel és várostervezéssel kapcsolatos tanulmá-
nyok, vizsgálatok és felmérések (mérnökök által) készítése; tech-
nológiák alkalmazásával kapcsolatos szaktanácsadás; otthoni au-
tomatizálással kapcsolatos ipari elemzések (tanulmányok) és
vizsgálatok; légkondicionálással, fûtéssel és világítással kapcso-
latos szakmai tanácsadás és szakvélemények (mérnöki) készítése;
anyagvizsgálat; mûszaki vizsgálat; energiával és annak felügyele-
tével és mûködésével kapcsolatos szakmai tanácsadás és tájékoz-
tatás; energiához kötõdõ kutatásokkal és fejlesztésekkel kapcso-
latos tájékoztatás; energiafelhasználás kereskedelmi irányítása és
megfigyelése (ellenõrzés); energiafelhasználás eloszlásával kap-
csolatos szakmai tanulmányok készítése és tanácsadás; energia-
felhasználással kapcsolatos szakmai kiértékelések és szakértõi
vélemények; hõszigeteléssel, házak naptól és klimatikus hatások-
tól való védelmével kapcsolatos szakmai kiértékelések és szakér-
tõi vélemények; szakmai szolgáltatások energiafogyasztást mérõ
berendezések távleolvasására; szoftverek készítése (tervezés, fej-
lesztés), frissítése és alkalmazása; számítógép-programozás;
elektromos készülékek és azok üzemeltetésének költségeivel kap-
csolatos szalmai tanácsadás és tájékoztatás; üzleti ügyletekhez
nem köthetõ szakmai társulás keresése, tudományos vizsgálatok
ipari kutatások vagy fejlesztési szolgáltatások és/vagy egyetemek
körében; bármilyen energiával mûködõ berendezésekkel és azok
biztonságával kapcsolatos szakmai tájékoztatás és tanácsadás; új
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termékek vizsgálata és fejlesztése mások számára, szakmai vizs-
gálatok; légkondicionálással, világítással, hõszigeteléssel, házak
naptól és klimatikus hatásoktól való védelmével kapcsolatos mû-
szaki tesztelés; légkondicionálással, világítással kapcsolatos
szoftverek tervezése és frissítése; tudományos és mûszaki értéke-
lésért, felbecslésért, kutatásért és beszámolókért felelõs mérnö-
kök szolgáltatásai; mûszaki szolgáltatások számítógépek össze-
szerelésével, karbantartásával és javításával, számítógép-perifé-
riák és szoftverekkel kapcsolatban; bármilyen energiát használó
berendezések mûszaki ellenõrzése és azokkal kapcsolatos szak-
vélemények (mérnöki szolgáltatás) készítése; hulladékfeldolgo-
zással, hulladék-újrahasznosítással kapcsolatos szakmai tanulmá-
nyok és vizsgálatok; anyagok felhasználásával kapcsolatos szak-
mai tanulmányok és vizsgálatok; elektromos készülékek mûszaki
megfigyelése és szakvélemény adása, és építkezési munkák fel-
ügyelete; épületek és magánházak intelligens rendszereinek tele-
pítése és karbantartása; otthoni automatizáló berendezések és
programozható automatizáló rendszerek telepítése, programozá-
sa és karbantartása; erõmûvek, nukleáris berendezések minõség-
ellenõrzése; villamosmérnöki munkával, elektromosáram-terme-
léssel, nukleáris energiával, szélenergiával, napenergiával, hidra-
ulikus erõvel, geotermikus energiával, hõenergiával, biomasszá-
ból nyert energiával, megújuló energiával, hõszigeteléssel, házak
naptól és klimatikus hatásoktól való védelmével kapcsolatos ku-
tatások és fejlesztési szolgáltatások; elektromos termeléssel, nuk-
leáris, szél-, nap-, hidraulikus, geotermikus, hõ-, klimatikus és
megújuló energiákkal kapcsolatos tanácsadás és szakmai vélemé-
nyezés.

(111) 198.440 (151) 2009.09.18.
(210) M 09 00441 (220) 2009.02.18.
(732) Papp Gergely, Budapest (HU)
(740) dr. Németh Zsolt, Németh-Szalay-Török Társas Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 198.441 (151) 2009.09.21.
(210) M 09 01135 (220) 1996.04.01.
(732) Telefonbuch Verlag Hans Müller GmbH & Co. KG,

Nürnberg (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(541) GOLDEN PAGES
(511) 16 Telefonkönyvek, címnyilvántartó könyvek, szaknévsorok.

35 Reklámozás és reklámok lebonyolítása, reklámozási kon-
cepciók kidolgozása; kiadók termékeihez reklámok és reklám-
mellékletek terjesztése.
41 Telefonkönyvek, címjegyzékek és különbözõ klasszifikáci-
ók szerinti jegyzékek publikálása.
42 Telefonkönyvek, címjegyzékek és különbözõ klasszifikáci-
ók szerinti jegyzékek nyomtatása.

(111) 198.442 (151) 2009.09.21.
(210) M 08 03440 (220) 2008.11.05.
(732) New Model Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) Majorcki István, Budapest

(541) You & Me Moda
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 198.443 (151) 2009.09.21.
(210) M 08 03739 (220) 2008.12.05.
(732) Euro-Novex Kft., Újszilvás (HU)

(541) EURO-DÍVA
(511) 25 Ruházati termékek.

(111) 198.444 (151) 2009.09.21.
(210) M 08 03098 (220) 2008.10.03.
(732) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) Derby
(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, televízió reklámozás, reklámanyagok terjesz-
tése, szabadtéri hirdetés.

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

(111) 198.445 (151) 2009.09.21.
(210) M 09 00203 (220) 2009.01.27.
(732) Gréczi János, Budapest (HU)

(541) FRUTICUM
(511) 32 Sörök, ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmen-

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

(111) 198.446 (151) 2009.09.21.
(210) M 07 03073 (220) 2007.09.11.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) A régió Rádiója
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

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

38 Távközlés.

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

(111) 198.448 (151) 2009.09.21.
(210) M 08 03693 (220) 2008.12.02.
(732) M-Field Kft., Budapest (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Munkaerõ-közvetítés, munkaerõ-kölcsönzés és az ezekkel
kapcsolatos konzultációs tevékenység.

(111) 198.453 (151) 2009.09.23.
(210) M 08 03939 (220) 2008.12.23.
(732) dr. Wlasitsch Mirkó, Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Kisling Judit, Dr. Kisling Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

45 Személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások nyújtása
megrendelésre, egyedi igényeknek megfelelõen; biztonsági szol-
gáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 198.454 (151) 2009.09.23.
(210) M 08 03944 (220) 2008.12.23.
(732) Colgate-Palmolive Company, New York, New York (US)
(300) 358608 2008.06.27. PE

358606 2008.06.27. PE
358607 2008.06.27. PE

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

(541) PRO-ARGIN
(511) 3 358606 sz. perui bejelentés alapján, 2008.06.27-i elsõbb-

séggel: Nem gyógyászati szájápolószerek.

5 358607 sz. perui bejelentés alapján, 2008.06.27-i elsõbb-
séggel: Gyógyászati szájápolószerek.

21 358608 sz. perui bejelentés alapján, 2008.06.27-i elsõbb-
séggel: Fogkefék.

(111) 198.455 (151) 2009.09.23.
(210) M 08 03129 (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 és szénsavval dúsított vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.

(111) 198.456 (151) 2009.09.23.
(210) M 08 03128 (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 és szénsavval dúsított vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.

(111) 198.457 (151) 2009.09.23.
(210) M 08 03936 (220) 2008.12.23.
(732) Roxer Produkció Mûsorkészítõ Kft., Budaörs (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, rendezvény szervezése és díjátadás.

(111) 198.458 (151) 2009.09.23.
(210) M 08 03132 (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 és szénsavval dúsított vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.

(111) 198.459 (151) 2009.09.23.
(210) M 08 02957 (220) 2008.09.22.
(732) Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete - Magyarország,

Budapest (HU)
(740) dr. Spielmann Éva, Dr. Spielmann Éva 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).

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.
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(111) 198.460 (151) 2009.09.23.

(210) M 08 03126 (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 és szénsavval dúsított vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.

(111) 198.461 (151) 2009.09.23.

(210) M 08 03318 (220) 2008.10.21.
(732) Magyar Grundy UFA TV Mûsorgyártó Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PANELFIÓKÁK
(511) 38 Telekommunikáció, különösen teletext szolgáltatás, tv-, rá-

dió- és kábeltelevíziós, valamint online mûsorok sugárzása; onli-
ne számítógépes szolgáltatások, különösen üzenetek gyûjtése,
nyújtása és továbbítása számítógép útján is; képek továbbítása
számítógép segítségével, e-mail adatszolgáltatás, mobiltelefoná-
lással kapcsolatos szolgáltatások, SMS-szolgáltatások, WAP-
szolgáltatások, MMS-szolgáltatás.

41 Oktatási szolgáltatások; szórakoztatás, különösen rádiós és
televíziós szórakoztatómûsorok; filmgyártás és sokszorosítás; fil-
mek bemutatása és kölcsönzése, hang- és képfelvétel, egyéb,
hang- és/vagy képrögzítõ készülékeken történõ gyártása, sokszo-
rosítása, ezen hang és/vagy kép felvevõhordozók bemutatása és
kölcsönzése; rádiós és televíziós, különösen szórakoztató jellegû
mûsorok tervezése és elkészítése; stúdiószolgáltatások és stúdiók
bérlése, ideértve a film, a rádió- és televíziós mûsorok elkészítésé-
hez szükséges felszereléseket, berendezéseket; rádiós és televízi-
ós felvevõkészülékek kölcsönzése; szabadidõ- és szórakoztató-
központok; nyilvános szórakoztatás, cirkuszi elõadások, állatbe-
mutatók; színházi elõadások, musicalek; koncertek, turnék, szín-
házi, táncos és/vagy zenés elõadások és divatbemutatók szervezé-
se és lebonyolítása; sport- és kulturális tevékenységek, valamint
versenyek szervezése és lebonyolítása; újságok és folyóiratok
kiadása, folyóiratok kölcsönzése; oktatási és kulturális célú kiállí-
tások és vásárok szervezése és lebonyolítása.

(111) 198.462 (151) 2009.09.23.

(210) M 08 03782 (220) 2009.02.05.
(732) Mávépcell Kft., Celldömölk (HU)
(740) Bakkné dr. Gaál Éva, Szombathely

(541) MÁVÉPCELL KFT
(511) 37 Építés.

(111) 198.463 (151) 2009.09.23.

(210) M 08 03127 (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 és szénsavval dúsított vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.

(111) 198.464 (151) 2009.09.23.
(210) M 08 03133 (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 és szénsavval dúsított vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.

(111) 198.465 (151) 2009.09.23.
(210) M 08 03783 (220) 2008.12.09.
(732) Budapesti Építészeti Központ Nonprofit Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Enczi János, Enczi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység.

(111) 198.466 (151) 2009.09.23.
(210) M 08 03462 (220) 2008.11.07.
(732) A Három Királyok Bt., Siófok (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, egyedi selfness személyi edzés, étrend-kialakítás,
életmód-tanácsadás.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás, speciális selfness étkeztetés.
44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek részére; masszázs.

(111) 198.467 (151) 2009.09.23.
(210) M 08 03772 (220) 2009.01.19.
(732) Szûcs Pál, Fábiánsebestyén (HU)
(740) dr. Stern Sándor ügyvéd, Szentes
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(546)

(511) 16 Papíripari cikkek, háztartási papírtörlõ, toalettpapír, papír-
szalvéta, papír zsebkendõ.

(111) 198.469 (151) 2009.09.28.
(210) M 09 00227 (220) 2009.01.28.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tejföl.

(111) 198.470 (151) 2009.09.28.
(210) M 09 00233 (220) 2009.01.28.
(732) Rózsa Sándorné, Vál (HU)

(546)

(511) 33 Párlatok és pálinkák.

(111) 198.471 (151) 2009.09.28.
(210) M 09 00232 (220) 2009.01.28.
(732) Rózsa Sándorné, Vál (HU)

(546)

(511) 33 Párlatok és pálinkák.

(111) 198.472 (151) 2009.09.28.
(210) M 09 00375 (220) 2009.03.05.
(732) Playgo Hungary Kft., Budapest (HU)

(541) PLAYGO
(511) 35 Gyerekjáték (kreatív, készségfejlesztõ játékok), gyurma,

bébijáték.

(111) 198.473 (151) 2009.09.28.
(210) M 09 00381 (220) 2009.02.12.
(732) BORSODI SÖRGYÁR Zrt., Bõcs (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(111) 198.474 (151) 2009.09.28.
(210) M 09 00383 (220) 2009.02.12.
(732) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(111) 198.475 (151) 2009.09.28.
(210) M 09 00689 (220) 2009.03.16.
(732) dr. Szekeres György, Pécs (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) HISTOLS
(511) 5 Állatgyógyászati készítmények, bakteriológiai készítmé-

nyek humán- és állatgyógyászati használatra, biológiai készítmé-
nyek állatgyógyászati használatra, biológiai készítmények hu-
mángyógyászati célra, diagnosztikai készítmények, enzimek
gyógyászati használatra, enzimek gyógyszerészeti használatra,
enzimkészítmények állatgyógyászati használatra, enzimkészít-
mények gyógyászati használatra, szérumok, vegyi készítmények
állatgyógyászati használatra, vegyi reagensek humán vagy állat-
gyógyászati használatra, vegyi termékek gyógyszerészeti haszná-
latra, vérplazma.

(111) 198.476 (151) 2009.09.28.
(210) M 09 00560 (220) 2009.03.04.
(732) INA - Industrija Nafte d.d., 10000 Zagreb (HR)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviselet Kft., Budapest

(546)
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(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; pormegkötõ (por ab-
szorbens) termékek, nedvesítõ és megkötõ összetevõk; tüzelõ-
anyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

35 Élelmiszerek és nem élelmiszer-ipari termékek kis- és nagy-
kereskedelme.

37 Jármûszervizeléssel, olajozással, üzemanyag-ellátással, ja-
vítással, karbantartással és tisztítással kapcsolatos szolgáltatások.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 198.528 (151) 2009.09.30.
(210) M 06 03822 (220) 2006.11.22.
(732) MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Szilárd, Nagy és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) JAZZY
(511) 38 Elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlési szolgálta-

tás); elektronikus levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzé-
se; faxok továbbítása; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása
számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési
ügyekben; kábeltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas há-
lózatok útján; mobil (celluláris) telefon összeköttetés; modemek
kölcsönzése; mûholdas átvitel; rádióadás; számítógép-terminálok
közötti összeköttetések; távirati összeköttetések; táviratok küldé-
se; táviratok továbbítása; távirdai szolgáltatások; távkonferencia
szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési
beszélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatások; távközlési kap-
csolat létesítése számítógépes világhálóval; telefonok kölcsönzé-
se; telefon-összeköttetések; telefonszolgáltatások; televíziós mû-
sorszórás; telexszolgáltatások; tudakozók, információs szolgálta-
tások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és
képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése;
üzenetküldõ készülékek bérlete.

41 Akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése és lebo-
nyolítása (gyakorlat); audioberendezések kölcsönzése; bálok
szervezése; cirkuszok; digitális képfelvételezés; diszkók (szolgál-
tatásai); egészség(védõ) klubok (kondicionálás); elektronikus
desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása; elõadások díszleteinek kölcsönzése; elõadómûvé-
szek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és le-
bonyolítása; feliratozás (filmeké); fényképészet; filmgyártás;
filmstúdiók; filmszínházak üzemeltetése; filmvetítõk és tartozé-
kaik kölcsönzése; fogadások tervezése (szórakoztatás); fordítói
szolgáltatások; fotóriportok készítése; golfpályák üzemeltetése;
gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése;
hangstúdiók (szolgáltatásai); helyfoglalás show-mûsorokra; idõ-
mérés sporteseményeken; játékkaszinó (szolgáltatásai); játékter-
mi szolgáltatások nyújtása; jelbeszéd értelmezése; karaokeszol-
gáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy okta-
tás); kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése és lebo-
nyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyûbú-
vár-felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári kölcsön-
zés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; leíró-
szolgálat; levelezõ tanfolyamok; mikrofilmezés; modellügynök-
ségek mûvészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozi-
filmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállí-
tások); oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgázta-
tás; online elérhetõ elektronikus publikációk [nem letölthetõk];
online játékok szolgáltatása [számítógépes hálózatból]; óvodák
(nevelés); pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televíziókészülé-
kek kölcsönzése; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós
szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-mû-
sorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai); sorsjátékok lebo-
nyolítása; sportedzõtábori szolgáltatások; sportfelszerelések köl-
csönzése (a jármûvek kivételével); sportlétesítmények üzemelte-
tése; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidõs
szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése;
szerencsejátékok; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás;

színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási
tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú); televízi-
ós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés.

(111) 198.529 (151) 2009.09.30.
(210) M 06 04123 (220) 2006.12.19.
(732) Vindõ Média Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

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

(111) 198.530 (151) 2009.09.30.
(210) M 07 00898 (220) 2007.03.20.
(732) Betasan Bant San.Ve.Tic. A.S., Gebze (TR)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) Euroband
(511) 5 Kötszerek és sebtapaszok.

(111) 198.531 (151) 2009.09.30.
(210) M 08 02319 (220) 2008.07.16.
(732) Vino Gusto Mogyorókrém Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Borkészítményekbõl készült cukrászati termékek, édesipari
termékek.
33 Borok, borkészítmények.

(111) 198.532 (151) 2009.09.30.
(210) M 08 02323 (220) 2008.07.16.
(732) Tietze Nándor Pál, Eger (HU)
(740) dr. Hekeli Gábor ügyvéd, Eger

(541) Város a város alatt-Középkori kiállítás
az egri Érseki Pincében

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

(111) 198.533 (151) 2009.09.30.
(210) M 08 02765 (220) 2008.09.02.
(732) Debreceni Egyetem, Debrecen (HU)
(740) dr. Fekete Zsuzsa, Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) Pharmapolis
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(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 cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

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

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

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

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

(111) 198.534 (151) 2009.09.30.
(210) M 08 03595 (220) 2008.11.19.
(732) Veégh Tünde, Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Szállítás; utazásszervezés.

(111) 198.535 (151) 2009.09.30.
(210) M 08 03733 (220) 2008.12.04.
(732) Domex Trade Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Horváth György ügyvéd, Dr. Horváth - dr. Jakab Ügyvédi

Iroda, Göd

(546)

(511) 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.

(111) 198.536 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00051 (220) 2009.01.09.
(732) Hazai Pont Marketing Zrt., Budapest (HU)
(740) KOVÁRI ÉS TÁRSAI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

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

(111) 198.537 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00353 (220) 2009.02.10.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarító eszközök; acélgyapot; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 198.538 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00361 (220) 2009.02.10.
(732) ALVEOLA Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Borotválkozókészítmények, dezodorok személyes haszná-
latra, fényesítõszerek, fogfehérítõ gélek, fogkrémek, hajfestékek,
hajhullámosító készítmények, hajspray, hajszeszek illatszerké-
szítmények, kozmetikai bõrápoló szerek, kozmetikai festékek,
kozmetikai krémek, kozmetikai lemosószerekkel impregnált ken-
dõk, kozmetikai szerek, krémek bõrökhöz, lemosószerek kozme-
tikai használatra, napvédõ termékek [kozmetikai készítmények a
bõr lebarnulására], sminkek, arcfestékek, szõrtelenítõ szerek.
5 Diétás anyagok gyógyászati használatra, diétás élelmisze-
rek gyógyászati használatra, diétás italok gyógyászati használat-
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ra, égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények, egészség-
ügyi kendõk, fertõtlenítõkészítmények, fertõtlenítõszerek egész-
ségügyi használatra, fogyasztótea orvosi használatra, fûrdõsók,
gyógyszerészeti készítmények, gyógyszervegyészeti készítmé-
nyek, gyógyteák, herbateák, hüvelyöblítõ készítmények, kendõk
gyógyszeres lemosószerekkel átitatva, korpás fejbõr kezelésére
szolgáló gyógyszerészeti készítmények, kutya lemosószerek (öb-
lítõ), menstruációs betétek, menstruációs tamponok, napfény
okozta leégés elleni kenõcsök, nedvszívó tampon, ragtapasz, száj-
ápoló szerek gyógyászati használatra, szemtapaszok gyógyászati
használatra, terhesség megállapítására vegyi készítmények, vegyi
termékek gyógyszerészeti használatra.

(111) 198.539 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00805 (220) 2009.03.26.
(732) Invest-Holding Plussz Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(111) 198.540 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00809 (220) 2009.03.26.
(732) Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(111) 198.541 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00810 (220) 2009.03.26.
(732) Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)

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

(111) 198.542 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00819 (220) 2009.03.26.
(732) Pannon Medisana Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) GYÓGYORR
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek

és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

(111) 198.543 (151) 2009.09.30.
(210) M 09 00968 (220) 2009.04.09.
(732) Pharmaforte Kft., Budapest (HU)

(541) GRALMA
(511) 5 Antioxidáns tartalmú gyümölcskivonat, étrendkiegészítõ

készítmény.

(111) 198.635 (151) 2009.10.06.
(210) M 09 00515 (220) 2009.02.27.
(732) Debreceni Csoport Húsipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Szolnok (HU)
(740) dr. Aryné dr. Uhri Anna, Debrecen

(546)

(511) 29 Magyarországról származó húsipari termék szárazáru,
szalámi.

(111) 198.636 (151) 2009.10.06.
(210) M 09 00514 (220) 2009.02.27.
(732) Debreceni Csoport Húsipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Szolnok (HU)
(740) dr. Aryné dr. Uhri Anna, Debrecen

(546)

(511) 29 Szárazáru, szalámi.

A rovat 113 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 190.923, 191.715,
198.134, 198.157, 198.334, 198.335, 198.363–198.383, 198.401–
198.412, 198.414–198.419, 198.421–198.446, 198.448, 198.453–
198.467, 198.469–198.476, 198.528–198.543, 198.635, 198.636
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