
(210) M 08 02622 (220) 2008.08.14.
(731) Teupen Hungária Gépgyártó Kft., Bagod (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) TRAKLIFT
(511) 7 Emelõszerkezetek, emelõ berendezések, emelõgépek.

12 Önjáró emelõgépek, kosaras emelõgépek, emelõtargoncák.

(210) M 09 02858 (220) 2009.10.05.
(731) Nguyen Ta Lam, Napkor (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek; harisnya.

(210) M 09 02982 (220) 2009.10.14.
(731) Marcal Vendéglátó és Kereskedelmi Bt., Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(541) Marcal Vendéglõ-Étterem
(511) 30 Ételek (liszt alapú), szendvicsek, cukrászati termékek, cuk-

rász- és aprósütemények (cukrászat), édességek, palacsinták, tor-
ták, gyümölcstorták, ostyák, bonbonok, gesztenyepüré, italok
(csokoládé-, kakaó-, kávé alapú), tea, ehetõ díszek sütemények-
hez marcipán, fagylalt, jégkrém, pudingok, péksütemények, brió-
sok, gabonakészítmények.

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

43 Éttermi vendéglátás, party-service; büfék, étkezdék, kávé-
házak, vendéglõk; éttermi-, gyorséttermi-, tálalási szolgáltatások,
önkiszolgáló éttermek, cukrászdai-, bár-, szállodai- és panzió-
szolgáltatások; rendezvényhez termek kölcsönzése.

(210) M 09 03052 (220) 2009.10.21.
(731) Várda-Drink Zrt., Kisvárda (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borokból ké-
szült brandy

(210) M 09 03126 (220) 2009.10.28.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

32 Sörök.

(210) M 09 03270 (220) 2009.11.10.
(731) Daria Golubenko, Budapest (HU)

(541) Fontos! Think Tank
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; tanítási
és oktatási anyagok.

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 szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(210) M 09 03327 (220) 2009.11.16.
(731) EDT Trade Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) LORI
(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.

(210) M 09 03499 (220) 2009.12.01.
(731) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

(541) SENORITA
(511) 33 Bor.

(210) M 09 03500 (220) 2009.12.01.
(731) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

(541) CASSANDRA
(511) 33 Pezsgõk.

(210) M 09 03602 (220) 2009.12.10.
(731) Tiara Gazdaságszervezõ és Tõkebefektetési Zrt.,

Budapest (HU)

(541) VIADAL
(511) 33 Ánizslikõr, anis; ánizslikõr, anisette; alkoholos eszenciák;

alkoholos italok, a sörök kivételével; alkoholos kivonatok; alma-
borok; aperitifek; arak (rizspálinka); borok; curacao; cseresznye-
pálinka; égetett szeszesitalok; emésztést elõsegítõ italok (tömény
italok és likõrök); gin; gyomorkeserû (bitter) italok; gyümölcski-
vonatok, alkoholos; gyümölcstartalmú alkoholos italok; kokté-
lok; körtebor; likõrök; lõre, csiger; mentalikõr; mézsör; pálinkák,
brandyk; rizspálinka; rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky.
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(210) M 09 03603 (220) 2009.12.10.
(731) Tiara Gazdaságszervezõ és Tõkebefektetési Zrt.,

Budapest (HU)

(541) DIADAL
(511) 33 Ánizslikõr, anis; ánizslikõr, anisette; alkoholos eszenciák;

alkoholos italok, a sörök kivételével; alkoholos kivonatok; alma-
borok; aperitifek; arak (rizspálinka); borok; curacao; cseresznye-
pálinka; égetett szeszesitalok; emésztést elõsegítõ italok (tömény
italok és likõrök); gin; gyomorkeserû (bitter) italok; gyümölcski-
vonatok, alkoholos; gyümölcstartalmú alkoholos italok; kokté-
lok; körtebor; likõrök; lõre, csiger; mentalikõr; mézsör; pálinkák,
brandyk; rizspálinka; rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky.

(210) M 09 03612 (220) 2009.12.10.
(731) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

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

(210) M 09 03631 (220) 2010.01.06.
(731) Pétervári Csaba, Jánosháza (HU);

Pétervári Norbert, Jánosháza (HU);
Pétervári Roland, Keszthely (HU);
Pétervári Barbara, Jánosháza (HU)

(546)

(511) 43 Étkezdék; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; ven-
déglátóipar.

(210) M 09 03702 (220) 2009.12.18.
(731) Fressnapf-Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 18 Nyakörvek és hámok állatok részére; pórázok, szájkosarak,
takarók, pokrócok és szõnyegek állatok részére; rágásra és harap-
dálásra alkalmas-nem ehetõ -játékok állatok részére, ruhák kis
háziállatoknak.

21 Ápoló eszközök háziállatoknak, mégpedig fésûk, sziva-
csok, kefék, lóvakarók; alomtálcák, víztároló edények, mûanyag-
ból készült boxok, ketrecek, kalitkák és kosarak háziállatok szá-
mára; valamint ezek részei; ketrecekhez takarók, madárfürdõk és
mûtojások; hosszúnyelû lapátok állatürülék eltakarításához.

31 Mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek, magvak
és vetõmagvak; táplálékok állatok, madarak, rágcsálók és halak
részére és ezekbõl álló készítmények az ebbe az áruosztályba tar-
tozó táplálékokhoz adalékként való használatra; maláta; szépia
csontok; ehetõ csontok, rudacskák és rágcsák háziállatok részére;
macskák részére tej; állati alom; friss gyümölcsök és zöldségek és
ezekbõl elõállított készítmények más táplálékok adalékaként tör-
ténõ felhasználáshoz.

(210) M 09 03706 (220) 2009.12.19.
(731) Agronauta Bt., Sóskút (HU)

(541) Sulforace
(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

(210) M 09 03717 (220) 2009.12.21.
(731) Church & Dwight Co., Inc. (Delaware államban, Amerikai

Egyesült Államok, bejegyzett cég), Princeton (US)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) HOLLYWOOD WHITE
(511) 3 Szájápoló és szájhigiénés készítmények; fogkrémek, fog-

paszták, foggélek, fogcsiszolók, fogfehérítõ készítmények, száj-
vizek és szájöblítõk nem gyógyászati használatra, lehelet frissítõk
nem gyógyászati használatra.

(210) M 09 03719 (220) 2009.12.21.
(731) Intersnack Group GmbH & Co. KG, Düsseldorf D-40468 (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva, Budapest

(546)

(511) 29 Extrudálással és pellet gyártási eljárással készült, valamint
más módon gyártott vagy elõállított ropogtatni való burgonya ké-
szítmények; pörkölt, szárított, sózott, fûszerezett, bevont és fel-
dolgozott diók, kesu magok, pisztácia magok, mandulák, földi
mogyorók; tartósított, szárított és fõzött gyümölcs.

30 Extrudálással és pellet gyártási eljárással készült, valamint
más módon elõállított vagy elkészített, tápióka, manióka, rizs, ku-
korica, búza vagy egyéb ropogtatni való gabona termékek; lúgos
és sós sütemények; fõleg magvakból, szárított gyümölcsbõl fel-
dolgozott gabona magvakból készült mûzli szeletek; csokoládé,
csokoládéáruk; szószok.

31 Feldolgozott diók, kesu magok, pisztácia magok, mandulák,
földi mogyorók és magok.

(210) M 09 03720 (220) 2009.12.21.
(731) Intersnack Group GmbH & Co. KG, Düsseldorf D-40468 (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva, Budapest
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(546)

(511) 29 Extrudálással és pellet gyártási eljárással készült, valamint
más módon gyártott vagy elõállított ropogtatni való burgonya ké-
szítmények; pörkölt, szárított, sózott, fûszerezett, bevont és fel-
dolgozott diók, kesu magok, pisztácia magok, mandulák, földi
mogyorók; tartósított, szárított és fõzött gyümölcs.

30 Extrudálással és pellet gyártási eljárással készült, valamint
más módon elõállított vagy elkészített, tápióka, manióka, rizs, ku-
korica, búza vagy egyéb ropogtatni való gabona termékek; lúgos
és sós sütemények; fõleg magvakból, szárított gyümölcsbõl fel-
dolgozott gabona magvakból készült mûzli szeletek; csokoládé,
csokoládéáruk; szószok.

31 Feldolgozott diók, kesu magok, pisztácia magok, mandulák,
földi mogyorók és magok.

(210) M 09 03722 (220) 2009.12.21.
(731) Biofit System Kft., Bakonszeg (HU)

(546)

(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; trá-
gyák; szilárd mûtrágyák, folyékony mûtrágyák, lombtrágyák, le-
véltrágyák tápoldatok, növénykondícionáló készítmények, ter-
mésnövelõ anyagok.

5 Növényvédõ szerek, gombaölõ szerek (fungicidek), gyom-
irtó szerek (herbicidek), faseb kezelõk.

(210) M 09 03723 (220) 2009.12.21.
(731) Biofit System Kft., Bakonszeg (HU)

(546)

(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; trá-
gyák; szilárd mûtrágyák, folyékony mûtrágyák, lombtrágyák, le-
véltrágyák tápoldatok, növénykondícionáló készítmények, ter-
mésnövelõ anyagok.

5 Növényvédõ szerek, gombaölõ szerek (fungicidek), gyom-
irtó szerek (herbicidek), faseb kezelõk.

(210) M 09 03727 (220) 2009.12.22.
(731) Bull Consulting Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(546)

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

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.

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

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

(210) M 09 03728 (220) 2009.12.22.
(731) IDEA’S SOLAR Kft., Harsány (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Napelemek, elektromos elemek.

19 Nem fém építõanyagok; tetõzet, nem fémbõl, napelemek-
kel; tetõburkolatok, tetõhéjazatok, nem fémbõl; tetõfedõ anya-
gok, nem fémbõl.

(210) M 09 03729 (220) 2009.12.22.
(731) Stascheit André, Budapest (HU)
(740) dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok, nem fémbõl készült építési csövek,
aszfalt, szurok és bitumen, nem fémbõl készült hordozható szer-
kezetek, emlékmûvek nem fémbõl.

(210) M 09 03768 (220) 2009.12.28.
(731) Tudatos Pénzügyekért Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Kapolyi József, Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

(210) M 09 03769 (220) 2009.12.28.
(731) Zámbó Tamás, Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 9 Adatfeldolgozó berendezések, számítógép, számítógép-pe-
rifériák, készülékek adatok, képek és hangok megjelenítésére, át-
vitelére és rögzítésére, mágneses adathordozók, számológépek,
elektronikus és elektrotechnikai felszerelések és eszközök, szá-
mítógépi programok és szoftverek.

35 Direkt marketing; hálózati marketing szervezése, eladás-
szervezés, hálózati marketing; MLM-marketing; marketing szol-
gáltatások; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

38 Online internetes információ és hírszolgáltatás, hírügynök-
ségi szolgáltatás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek se-
gítségével, internetes közösségek számára kommunikációs felü-
letek biztosítása hírportálon; fotó- és sajtótermékek online publi-
kálása a világhálón; események, rendezvények, helyszíni közvetí-
tése az interneten; közérdekû információk közzététele a világhá-
lón; EDI (elektronikus adatcsere) szolgáltatás, elektronikus pos-
taláda, elektronikus postafiók, elektronikus levélszekrény szol-
gáltatások, e-mail.

(210) M 09 03771 (220) 2009.12.30.
(731) Peltex-Ker Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Szücs Zoltán, Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda,

Nyíregyháza

(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.

(210) M 09 03774 (220) 2009.12.30.
(731) Dokk Bisztró Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 03775 (220) 2009.12.30.
(731) Dokk Bisztró Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 09 03776 (220) 2009.12.30.
(731) Peltex-Ker Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Szücs Zoltán, Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda,

Nyíregyháza

(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.

(210) M 10 00005 (220) 2010.01.04.
(731) Gusto Burger Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Jakab János, Budapest

(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-
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mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

(210) M 10 00049 (220) 2010.01.13.
(731) Bánhalmi László, Budapest (HU);

Bánhalmi Péter, Budapest (HU)

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcsitalok, ás-
ványvizek, izotóniás italok, izotóniás italok, szénsavas italok,
vizek(italok).

(210) M 10 00102 (220) 2010.01.15.
(731) Puskas.com Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) PUSKÁS FERENC
(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból

készült, vagy ezekkel bevont termékek, ékszerek, bizsuk, jelvé-
nyek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; drágakövek; órák
és más idõmérõ eszközök.

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; árubemutatás, áru-
minták terjesztése, kiskereskedelmi üzletek, élelmiszerek és ita-
lok kiskereskedelmi értékesítése.

41 Oktatás, nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és
kulturális tevékenységek; sportrendezvények, emléktornák.

43 Vendéglátás; szállodák, éttermek, sörözõk, borozók, kávé-
zók.

45 Szellemi tulajdon licencia és franchise.

(210) M 10 00103 (220) 2010.01.15.
(731) Puskas.com Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, ékszerek, bizsuk, jelvé-

nyek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; drágakövek; órák
és más idõmérõ eszközök.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; könyvek, folyóiratok; fényké-
pek, képeslapok, matricák, jelvények; papíriprai cikkek; tanításai
és oktatási anyagok (készülékek kivételével); nyomdabetûk; kli-
sék.
25 Ruházati cikkek, sportruházat; cipõk, sportcipõk; sapkák,
kalapok.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; üdítõitalok, gyerekpezsgõk; gyümölcsitalok és
gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; árubemutatás, áru-
minták terjesztése, kiskereskedelmi üzletek, élelmiszerek és ita-
lok kiskereskedelmi értékesítése.

(210) M 10 00117 (220) 2010.01.18.
(731) Allegro Mode Bt., Budapest (HU)

(541) DOGGYDOLLY
(511) 25 Ruha-kalap-cipõárú (kutyaruha).

(210) M 10 00120 (220) 2010.01.18.
(731) Gastronet a.s., Bratislava (SK)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti 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; értesítések (papíráruk); jegyek; ragasztószalagok pa-
píripari vagy háztartási használatra; öntapadó címkék (papíripa-
ri); öntapadó szalagok papíripari vagy háztartási használatra; cí-
merpajzsok (pecsétek papírból); zacskók csomagolásra (papírból
vagy mûanyagból); matricák, lehúzóképek; mûanyag buborékle-
mezek (csomagoláshoz vagy kiszereléshez); dobozok kartonból
vagy papírból; csomagolópapír; palackcsomagoló anyagok (kar-
tonból vagy papírból); mûanyagfóliák csomagolásra; szalvéták
papírból; tányéralátétek papírból; asztalterítõk papírból; papírtö-
rülközõk; palackalátétek (papírból); söröskorsó alátétek; elõkék
(csecsemõknek) papírból; poszterek; plakátok, falragaszok papír-
ból vagy kartonból; hirdetõtáblák papírból vagy kartonból; zász-
lók (papírból).
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; papírruházat.
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 ter-
mészetes vagy mesterséges; jég, ehetõ; jégkrémek; zsemlék; cu-
korkaáruk; kovász; bors; szószok (ízesítõszerek, fûszeres mártá-
sok); ízesítõszerek; ízesítõk (a pizza elõállításához); pizza tészta;
(megszórt vagy meghintett töltött) pizzák; paradicsomszósz; kek-
szek; malátás kekszek; gyümölcsös sütemények/torták; süte-
ménytészta (pép, formázható); tésztafélék; zsemlemorzsa; saláta-
öntetek; liszttartalmú ételek; kávé alapú italok; csokoládéalapú
italok; pótkávé; snack ételek (gabona alapú-); nádcukor szirup.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás üzletvezetéshez; má-
sok árui és szolgáltatásai engedélyezésének kereskedelmi admi-
nisztrációja; üzletszervezési tanácsadás; szakmai konzultációk
üzleti ügyekben; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti infor-
mációk; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;
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kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; információ és
tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; reklámanya-
gok terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyom-
tatványok, áruminták] terjesztése; franchising szolgáltatások.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; levélben megrendelt áruk szállítása; áruszállítás; házhozszál-
lítás megrendelés alapján.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás; éttermek;
önkiszolgáló éttermek; bár szolgáltatások; gyorséttermek; kávé-
házak; szállodai szolgáltatások; szállásügynökségek [szállodák,
panziók]; panziók; vendéglátóipar; online ételrendelések vissza-
igazolása és teljesítése.

(210) M 10 00122 (220) 2010.01.19.
(731) Keller Gabriella, Budapest (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 35 Hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése.

38 Elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás, hozzáférés biztosítá-
sa adatbázisokhoz, tudakozók, információs szolgáltatások.

(210) M 10 00123 (220) 2010.01.19.
(731) Keller Gabriella, Budapest (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 35 Hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése.

38 Elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás, hozzáférés biztosítá-
sa adatbázisokhoz, tudakozók, információs szolgáltatások.

(210) M 10 00124 (220) 2010.01.19.
(731) Keller Gabriella, Budapest (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 35 Hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése.

38 Elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás, hozzáférés biztosítá-
sa adatbázisokhoz, tudakozók, információs szolgáltatások.

(210) M 10 00125 (220) 2010.01.19.
(731) Keller Gabriella, Budapest (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 35 Hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése.

38 Elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás, hozzáférés biztosítá-
sa adatbázisokhoz, tudakozók, információs szolgáltatások.

(210) M 10 00134 (220) 2010.01.19.
(731) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(541) Paletta díjcsomag
(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, hírközlési, távközlési szolgáltatások, üzenetek,
adatok, hang és video elektronikus továbbítása, elektronikus leve-
lezés, elektronikus adatátvitel, híranyag továbbítása, Internet
szolgáltatás, telefon, telefax, digitális információ szolgáltatás táv-
közlési ügyekben.

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

(210) M 10 00138 (220) 2010.01.19.
(731) Spirits International B.V., Luxembourg (LU)
(740) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) STOLI GALA APPLIK
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-

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

33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 10 00139 (220) 2010.01.20.
(731) Hung-Esszencia Season Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 10 00140 (220) 2010.01.20.
(731) Sanoma Budapest Kiadói zártkörûen mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, újságok,
könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari
vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére;
ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szol-
gáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen újságkiadás, -terjesztés; elektronikus
könyvek és folyóiratok on-line kiadása.

(210) M 10 00141 (220) 2010.01.20.
(731) Silkflower and Decor Kft., Budapest (HU)

(541) JURAPARK
(511) 26 Selyemvirág, dekorációs termékek, ajándéktasak.

(210) M 10 00142 (220) 2010.01.20.
(731) McDonalds’s International Property Company, Ltd.,

Delaware (US)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Húsból készült élelmiszerek; sertés, hal és szárnyas készít-
mények; húsos szendvicsek, halas szendvicsek, sertéshús szend-
vicsek, csirkeszendvicsek; tartósított (konzerv) és fõzött gyümöl-
csök és zöldségek; tojás, sajt, tej, tejkészítmények; savanyúságok;
desszertek.
30 Fogyasztásra szánt szendvicsek, szendvicsek hússal, sertés-
hússal, hallal, csirkehússal; kétszersültek, kekszek; kenyér; teasü-
temények; aprósütemények; csokoládé; kávé; kávéhelyettesítõk,
pótkávé; tea; mustár; zabliszt, zabpehely; tészták, tésztafélék;
szószok; fûszerek; cukor.
32 Alkoholmentes italok; szirupok és egyéb készítmények ita-
lok készítéséhez.
43 Éttermekkel és egyéb, étel és ital árusításával kapcsolatos
létesítmények mûködtetésével kapcsolatos szolgáltatások; haza-
vitelre szánt ételek elõkészítésével és értékesítésével kapcsolatos
szolgáltatások.

(210) M 10 00155 (220) 2010.01.20.
(731) Anhui BBCA Fermentation Technology Engineering Research

Co., Ltd., Anhui (CN)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 1 Citromsav ipari célokra; nátrium-citrát; xilit; triptofán; tej-
sav; glukóz ipari célokra; lizin; arabinóz; keményítõ ipari célokra;
zselatin ipari célokra; almasav.

(210) M 10 00178 (220) 2010.01.22.
(731) Ringier Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György, Budapest

(546)

(511) 9 Ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és
felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, má-
solására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hangle-
mezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó 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.

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

38 Távközlés.

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

42 Számítógépprogramok fejlesztése, licencbe adása és lízin-
gelése (bérlése), adatállomány szolgáltatás, vagyis adatok gyûjté-
se, tárolása, kutatása rendszerezése és közlése, adatállomány
használatához való jog kölcsönzése és igénybevételi idõ bérbe-
adása (kölcsönzése), mindenfajta távközlési szolgáltatáshoz való
hozzáférhetõség biztosítása.

45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások,
szerzõi-jogi ügykezelés, szerzõi jogok, rádiósugárzási és tv-su-
gárzási jogok és egyéb immateriális jogok.

(210) M 10 00206 (220) 2010.01.25.
(731) Kocsis Dávid, Gyõr (HU);

Kocsis Gábor, Gyõr (HU)
(740) dr. Tóth Gábor, Gyõr

(546)

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

(210) M 10 00210 (220) 2010.01.25.
(731) Premium Health Concepts Kft., Sopron (HU)
(740) dr. Kecskés Katalin, Sopron

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
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10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

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

(210) M 10 00211 (220) 2010.01.25.
(731) Bluecast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Zalakaros (HU)

(541) BlueContact
(511) 9 Szoftverek.

42 Számítógép-programozás, számítógépprogramok kidolgo-
zása.

(210) M 10 00228 (220) 2010.01.28.
(731) GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Erdei Zsolt, Kalas, Molnár, Erdei Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 10 00229 (220) 2010.01.28.
(731) Éden Food Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Õrtilos (HU)
(740) dr. Szabó Péter, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 10 00231 (220) 2010.01.28.
(731) XZM Laboratories B.V., Amsterdam (NL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) EXXEMA
(511) 3 Kozmetikai cikkek; szappanok; illóolajok; hajmosó szerek;

fogkrémek; kozmetikai bõrápoló termékek.

5 Gyógyszerészeti és egészsségügyi készítmények; tapaszok,
kötszeranyagok; fertõtlenítõszerek; diétás anyagok orvosi hasz-
nálatra; orvosi használatra alkalmazott termékek; fitoterápiás és
homeopátiás termékek.

(210) M 10 00240 (220) 2010.01.29.
(731) FINO-FOOD Kft., Kaposvár (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tejtermékek; növényi zsiradék hozzáadásával készült tej-
alapú készítmények.

(210) M 10 00243 (220) 2010.01.29.
(731) Tommy - Invest Elektronikai Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Mágnes szalagos - mágnes kártyás és mágnes papiros adat-
hordozók és mágnesfejes adatrögzitõk, vasmag - ferrit - amorf -
nanokristály induktiv magok, induktiv elemek, transzformátorok,
szûrõk, áram váltók, elektromágnes elektronikai áramkörök, sze-
relt elektronikai panelek, elektronikai mérõegységek, rádiófrek-
venciás helyzetmeghatározó, rádiófrekvenciás érzékelõ - olvasók
és kódolók.

(210) M 10 00280 (220) 2010.02.02.
(731) Telluride Enterprises Ltd., Nicosia (CY)
(740) dr. Spielmann Éva, Dr. Spielmann Éva Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(210) M 10 00284 (220) 2010.02.02.
(731) Ferenczi Gergely, Budapest (HU)
(740) dr. Czina Krisztina Diána, Rokonai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 18 Aktatáskák, bõr, nyers vagy félig megmunkált állapotban;
bõröndök, kézitáskák; bõröndök, utazóládák (poggyász), bõrszí-
jak; dobozok bõrbõl vagy mûbõrbõl; irattáskák, aktatáskák.

25 Bõrruházat, cipõfelsõrészek; cipõk

(210) M 10 00285 (220) 2010.02.22.
(731) Kotányi Hungária Fûszerfeldolgozó és Értékesítõ Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Somos Géza, Budapest

(546)

(511) 1 Ételtartósítás (kémiai anyagok).

29 Tartósított gyümölcsök, mazsola, kókusz, szárított zöldsé-
gek.

30 Sók, mustár, cukor, ecet, méz, élesztõ, sütõporok, fûszerek.
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(210) M 10 00293 (220) 2010.02.03.
(731) Borsi Miklós, Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Péter, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) COMPU-TIK
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

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

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.

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

(210) M 10 00296 (220) 2010.02.03.
(731) Szõke András, Taliándörögd (HU)
(740) dr. Bérczes László, Bérczes 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.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 10 00308 (220) 2010.02.03.
(731) BASF Hungária Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gombaölõ szerek (fungicidek).

(210) M 10 00311 (220) 2010.02.04.
(731) Ásványi Anett, Kimle (HU)
(740) dr. Germus Gábor, Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Inno Star
(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek.

30 Tea, tea alapú italok.

(210) M 10 00312 (220) 2010.02.04.
(731) Cao Kelin, Budapest (HU)
(740) dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruha, cipõ, kalapáru.

(210) M 10 00313 (220) 2010.02.04.
(731) Barát Papír Kft., Szeged (HU)

(546)

(511) 16 Címkék, nem szövetbõl; dossziék [papíráruk]; fedelek, kö-
tések, borítók [papíráruk]; festékszalagok számítógép-nyomta-
tókhoz; formanyomtatványok, ûrlapok; füzetek; hajtogatókarto-
nok [irodai cikkek]; iratgyûjtõk, dossziék; iratkapcsok, gemkap-
csok; iratkapcsok, iratfûzõk; irattartók [irodai cikkek]; irodai kap-
csok; irodai lyukasztógépek; íróeszközök; írófelszerelések; író-
szerek; írótollak; iskolaszerek [papíráruk]; ívek [papíráruk]; kar-
totékkartonok [papíráruk]; könyvecskék, füzetek; lyukasztók ké-
zi [irodai cikkek]; másolópapír [papíráruk]; naptárak; nyomtatvá-
nyok; papíráruk; papírtartó dobozok [irodai cikkek]; szalvéták,
papírból; tollak [irodai cikkek]; tûzõgépek [irodai cikkek]; önta-
padó címkék [papíráruk].

(210) M 10 00318 (220) 2010.02.04.
(731) Turkovics Ilona Jolán, Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Algakivonatok étkezésre; fésûkagylók, nem élõ; garnéla rá-
kok, nem élõ; hal, nem élõ; hal, tartósított; halból készített ételek;
halfilé; halhús emberi fogyasztásra; halkonzervek; heringek; ho-
már, nem élõ; kagylók, (ehetõ -), nem élõ; kagylók, nem élõ; kavi-
ár; languszták, nem élõ; lazac; osztriga, nem élõ; rákfélék, ke-
ménytestû, nem élõ; rákok, folyami, nem élõ; sózott hal; szardel-
la, ajóka; szardínia; tengeri rákok, apró, nem élõ;tengeri uborkák,
nem élõ; tonhal.

(210) M 10 00319 (220) 2010.02.04.
(731) dr. Wolf Patricia, Budapest (HU)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, különösen import, export, kiskereske-
delmi és forgalmazási szolgáltatások alkoholos italok vonatkozá-
sában.
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39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés, különösen alkoholos italok szállítása.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen oktatás, tolmácsolás, fordítói tevé-
kenység, fordítói hitelesítés, gyermeknevelés és felügyelet.

(210) M 10 00322 (220) 2010.02.04.
(731) Melodika Kft., Kispáli (HU)

(541) Mercy együttes
(511) 41 Nevelés, szórakoztatás, sport és kulturális tevékenység.

(210) M 10 00325 (220) 2010.02.05.
(731) Ecoroll Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(541) Milyo
(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból

készült, vagy ezekkel bevont termékek, aluminium fólia.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; papíripari cikkek, papíripari cik-
kek háztartási célokra; csomagolóanyagok papírból, kartonból.

17 Mûanyag fóliák ívek vagy tekercsek formájában, díszítési
célokra; ragasztós hátoldalú mûanyag lapok, fóliák és/vagy hálók
tartós matricák és/vagy jelzések gyártására.

(210) M 10 00326 (220) 2010.02.05.
(731) Lurdy-Ház Bevásárló- és Irodacentrum Kft., Budapest (HU)
(740) Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Hirdetési hely kölcsönzése.

36 Ingatlankezelés, irodák (ingatlanok) bérlete.

(210) M 10 00327 (220) 2010.02.05.
(731) Lurdy-Ház Bevásárló- és Irodacentrum Kft., Budapest (HU)
(740) Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Lurdy-Rendezvényközpont
(511) 41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok

szervezése és lebonyolítása.

43 Rendezvényekre termek kölcsönzése.

(210) M 10 00328 (220) 2010.02.05.
(731) Lurdy-Ház Bevásárló- és Irodacentrum Kft., Budapest (HU)
(740) Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Lurdy-Logistics
(511) 36 Irodák (ingatlanok) bérlete.

39 Raktárbérlet, raktározás, tárolás.

(210) M 10 00329 (220) 2010.02.05.
(731) Lurdy-Ház Bevásárló- és Irodacentrum Kft., Budapest (HU)
(740) Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Lurdy-Irodaközpont
(511) 36 Ingatlankezelés, irodák (ingatlanok) bérlete.

39 Parkolási szolgáltatás.

(210) M 10 00330 (220) 2010.02.05.
(731) Lurdy-Ház Bevásárló- és Irodacentrum Kft., Budapest (HU)
(740) Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Lurdy-Ház
(511) 35 Hirdetési hely kölcsönzése.

36 Ingatlankezelés, irodák (ingatlanok) bérlete.

(210) M 10 00331 (220) 2010.02.05.
(731) Lurdy-Ház Bevásárló- és Irodacentrum Kft., Budapest (HU)
(740) Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Lurdy-Bevásárlóközpont
(511) 36 Ingatlankezelés; irodák (ingatlanok) bérlete.

39 Parkolási szolgáltatás.

(210) M 10 00332 (220) 2010.02.05.
(731) Lurdy-Ház Bevásárló- és Irodacentrum Kft., Budapest (HU)
(740) Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Lurdy-Expo
(511) 35 Kereskedelmi, vagy reklámcélú kiállítások szervezése.

41 Kulturális, vagy nevelési célú kiállítások szervezése.

43 Rendezvényekre termek kölcsönzése.

(210) M 10 00337 (220) 2010.02.05.
(731) Emotion Fittness Magyarország Kft., Dudar (HU)

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

tevékenységek.

(210) M 10 00340 (220) 2010.02.05.
(731) FRIESLAND Brands BV., PE Meppel (NL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(591)

(511) 29 Tartósított, különösen gyorsfagyasztott hús, hal, baromfi,
vadhús, húskivonat, gyümölcsök és zöldségek és zöldség keveré-
kek, fõtt zöldségek, tojás, étolajok és zsírok, tej és egyéb tejtermé-
kek, tej alapú pépek, túró, sajt, vaj, vajkrém, joghurt, kefír és ezek
ízesített változatai, gyümölcskonzervek, húskonzervek, zöldség-
konzervek, savanyúságok, zselék, lekvárok, kompótok.

30 Kávé, tea, kakaó és csokoládé és ilyen alapanyagú italok és
instant termékek, cukor, fagylaltok, jégkrémek, pudingok, ke-
nyér, tésztafélék és cukrászsütemények, salátaöntetek.

(210) M 10 00341 (220) 2010.02.05.
(731) OLIP ITALIA S.p.A., Lazise (VR); Fraz. Cola’ (IT)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; üzletvezetés; üzleti adminisztráció; irodai
munkák.

43 Étel és ital ellátó szolgáltatás; átmeneti szállás.

(210) M 10 00344 (220) 2010.02.08.
(731) access assessment alkalmasságvizsgáló Kft., Budaörs (HU);

MarkCon Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Pécs (HU)

(740) Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 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 szoftver tervezés és fej-
lesztés.

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

(210) M 10 00346 (220) 2010.02.08.
(731) Chrome Ball Studio Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 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 szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(210) M 10 00349 (220) 2010.02.08.
(731) Svéd Szendvicstorta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

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

(210) M 10 00358 (220) 2010.02.08.
(731) Bongrain S.A. (a French société par actions simplifiée),

Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) KALANDRA HÍV AZ ÍZE
(511) 29 Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

(210) M 10 00363 (220) 2010.02.09.
(731) Marco Bag Kft., Budapest (HU)
(740) Szatmári Gyula, Budapest

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.

(210) M 10 00364 (220) 2010.02.09.
(731) Index.Hu Informatikai Zrt., Budapest (HU)

(546)

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

38 Távközlés.

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

(210) M 10 00368 (220) 2010.02.09.
(731) dr. Szemerédi Gyula, Budapest (HU);

Török Ádám, Veresegyház (HU)

(541) BRADOBAD
(511) 5 Fertõtlenítõ szerek, kutya, macska mosdató szerek, kutya,

macska lemosó szerek.

(210) M 10 00369 (220) 2010.03.04.
(731) Molnár Tibor, Zalaegerszeg (HU)

(541) Flamingó együttes
(511) 41 Nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 10 00371 (220) 2010.02.09.
(731) Simon Klio, Budakeszi (HU)

(541) Braumeister
(511) 32 Sörök.

(210) M 10 00392 (220) 2010.03.11.
(731) Kotányi Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Somos Géza, Budapest

(546)

(511) 1 Ételtartósítás (kémiai anyagok).

29 Tartósított gyümölcsök, mazsola, kókusz, szárított zöldsé-
gek.

30 Sók, mustár, cukor, ecet, méz, élesztõ, sütõporok, fûszerek.

(210) M 10 00393 (220) 2010.02.11.
(731) Csillag László Károly, Kaposvár 7400 (HU)
(740) dr. Stier Diána ügyvéd, Kaposvár

(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-
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anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

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 szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(210) M 10 00394 (220) 2010.02.11.
(731) ELEKTRIKÓ Kft., Vácszentlászló (HU)

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; televízió készülékek, cd, mp3-mp4 leját-
szók, rádiók, fényképezõgépek, számítógépek.

11 Világító-, fûtõ-, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, berendezések. Ház-
tartási hûtõ-fagyasztószekrények, fagyasztóládák, gáztûzhelyek,
sütõk, fõzõlapok, klímaberendezések, mikrohullámú sütõ, kály-
hák, mosógép, elektromos olajradiátor, konyhai elektromos ké-
szülékek: kávéfõzõ, vasaló, kenyérsütõ, hajszárító, hajsütõ.

(210) M 10 00396 (220) 2010.02.11.
(731) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata,

Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Keresztesi Tímea jogtanácsos, Zalaegerszeg

(546)

(511) 41 Vízi park; vízi csúszda; élményfürdõ, kemping; szabadidõs,
wellnes, fittnes szolgáltatások nyújtása; sport és kulturális rendez-
vények, szimpóziumok, konferenciák, show mûsorok szervezése.

43 Szórakoztatás; vendéglátás (élelmezés); idõleges szállás-
adás.

(210) M 10 00416 (220) 2010.02.11.
(731) MONTEI CONSULTING INC., Tortola (VG)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) INNO RHEUMA
(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-

mosó szerek; fogkrémek.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; orvosi tanácsadás, életviteli tanácsadás.

(210) M 10 00417 (220) 2010.02.12.
(731) Karenowa Kereskedelmi Kft., Szentendre (HU)
(740) dr. Erõs Petra, Erõs Petra Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; ablakok és ajtók
beszerelése; ablaktisztítás; aszfaltozás; autómosás; bányamûve-
lés; biztonsági zárak javítása; bõr ápolása, tisztítása és javítása
(feldolgozott); buldózerek kölcsönzése; bútorasztalos munkák
[javítás]; bútorfelújítás; bútorok karbantartása; bútorok kárpito-

zása; cipõjavítás; csõ(táv)vezetékek felszerelése és karbantartása;
daruk [építõipari gépek] kölcsönzése; elektromos berendezések
felszerelése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesí-
tése; elhasznált vagy megsemmisült motorok felújítása; elhasz-
nált vagy részben megsemmisült gépek felújítása; esernyõjavítás;
exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése; falazás [kõmûvesmun-
ka]; fehérnemû mosása; fehérnemû vasalása; fehérnemû-tisztítás;
felvonók felszerelése és javítása; fertõtlenítés; fényesítés horzsa-
kõvel; fényképezõgépek javítása; féregirtás, nem a mezõgazda-
ságban; filmvetítõgépek javítása és karbantartása; fûtõberendezé-
sek felszerelése és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartá-
sa és javítása; gépkocsik karbantartása és javítása; gumiabron-
csok (újra)futózása; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás];gyár-
építés; hajóépítés;hangszerek restaurálása; homokfúvás; hûtõbe-
rendezések üzembe helyezése és javítása; irodagépek felszerelé-
se, karbantartása és javítása; javítási tárgyú információk; jármûja-
vító mûhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; jármûfé-
nyezés; jármûjavítás;jármûmosás; jármûvek karbantartása; jár-
mûvek kenése; jármûvek rozsda elleni kezelése; jármûvek tisztí-
tása; jelek festése vagy javítása; kazánok tisztítása és javítása;
kárpit(ozás) javítása; kemencék üzembe helyezése és javítása;ké-
ményseprés; késélezés; kikötõépítés; konyhai felszerelések
üzembe helyezése;kõbányák kiaknázása; kõmûves munkák; kút-
fúrás; külsõ és belsõ festés; lakkozás; légkondicionáló berendezé-
sek felszerelése és javítása; lopás elleni riasztók felszerelése és ja-
vítása; mesterséges hókészítés [szolgáltatás];mólók építése; mo-
sodák; mûtárgyak restaurálása; napernyõk javítása; nyílászárók
beszerelése; órák karbantartása és javítása; patkányirtás;páncél-
szekrények karbantartása és javítása; páncéltermek karbantartása
és javítása; pelenkamosás;raktárak építése és javítása; repülõgé-
pek karbantartása és javítása; rozsdamentesítés; ruhagõzölés, va-
salás; ruhajavítás;ruhanemûk tisztítása; ruhák felújítása;stoppo-
lás [ruhajavítás]; számítógépek üzembe helyezése, karbantartása
és javítása; szegecselés; szigetelési szolgáltatások [építés]; szi-
vattyújavítás; szõrmék karbantartása, tisztítása és javítása; tapétá-
zás; távbeszélõ készülékek üzembe helyezése és javítása; tenger
alatti építkezés; tenger alatti javítások; tetõfedõ munkák; tisztító-
gépek kölcsönzése; tonerpatronok újratöltése; tûzriasztók felsze-
relése és javítása; újraónozás; úszómedencék karbantartása; áll-
ványozás; égõfejek karbantartása és javítása; építés [belsõ] tisztí-
tása; épületek tisztítása [külsõ felületé]; öntözõberendezések
üzembe helyezése és javítása; útburkolás; utcaseprõgépek köl-
csönzése; úttisztítás; vakolás [vakolási munkák]; vásári standok
és üzletek építése; vegytisztítás;vízvezeték-szerelés; vízszigete-
lés [építõipar].

(210) M 10 00423 (220) 2010.02.12.
(731) Black & White Média Film Kft., Budapest (HU)

(541) vas akarattal az egészségért
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(210) M 10 00473 (220) 2010.02.16.
(731) Cinego Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

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

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

45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.
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(210) M 10 00479 (220) 2010.02.16.
(731) DJ Promotion Kft., Budapest (HU)
(740) Molnár & Banczerowski Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) NITEFORCE
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; (pólók, felsõruházat,

nadrágok).

38 Távközlés; (rádióadás, televíziós mûsorszórás).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; (diszkók szolgáltatásai, rádió- és televízióprogra-
mok készítése, éjszakai klubok).

(210) M 10 00484 (220) 2010.02.16.
(731) Ruti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Német Zoltán, Budapest

(541) Stefano
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 10 00497 (220) 2010.02.17.
(731) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

(546)

(511) 16 Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok;
prospektusok; újságok.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

(210) M 10 00500 (220) 2010.02.17.
(731) Edictum Kft., Gyál (HU)

(541) SYNAPS
(511) 9 Digitális mûholdvevõk, földi digitális televízió- és rádió-

adások vételére alkalmas készülékek, digitális kábeltelevíziós ve-
võkészülékek, mûholdvevõ antennák, földi digitális antennák,
LNB konverterek.

(210) M 10 00501 (220) 2010.02.17.
(731) Edictum Kft., Gyál (HU)

(541) AMIKO
(511) 9 Digitális mûholdvevõk, földi digitális televízió- és rádió-

adások vételére alkalmas készülékek, digitális kábeltelevíziós ve-
võkészülékek, mûholdvevõ antennák, földi digitális antennák,
LNB konverterek.

(210) M 10 00503 (220) 2010.02.17.
(731) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

(210) M 10 00538 (220) 2010.02.18.
(731) Euro Sol Burgonyakereskedelem és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Berki Ádám, Berki Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávék, lisz-
tek és egyéb gabonakészítmények, kenyér, péksütemények, és
cukrászati sütemények, ehetõ bevonatok, méz, melaszszirup,
élesztõ, élesztõpor, só, mustár, ecet, szószok (a salátaöntetek
kivételével), fûszerek, fagylaltok.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magvak,
amelyek nem tartoznak más osztályba, élõ állatok, friss gyümöl-
csök és zöldségek, vetõmagvak, természetes növények és virá-
gok, állati tápanyagok, maláta.

(210) M 10 00539 (220) 2010.02.18.
(731) Euro Sol Burgonyakereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Berki Ádám, Berki Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) EURO SOL
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávék, lisz-

tek és egyéb gabonakészítmények, kenyér, péksütemények, és
cukrászati sütemények, ehetõ bevonatok, méz, melaszszirup,
élesztõ, élesztõpor, só, mustár, ecet, szószok (a salátaöntetek
kivételével), fûszerek, fagylaltok.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magvak,
amelyek nem tartoznak más osztályba, élõ állatok, friss gyümöl-
csök és zöldségek, vetõmagvak, természetes növények és virá-
gok, állati tápanyagok, maláta.

(210) M 10 00550 (220) 2010.02.18.
(731) Novartis AG, Basel (CH)
(740) dr. László Áron Márk, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) PERDACAR
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 10 00562 (220) 2010.02.19.
(731) Soliteint Kozmetikum gyártó és forgalmazó, termelõ

és kereskedelmi Kft., Fót (HU)
(740) dr. Szûcs Brigitta, Dr. Szûcs Brigitta Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SOLIFRUIT
(511) 3 Illatszer készítmények, kozmetikai krémek, kozmetikai sze-

rek.

(210) M 10 00582 (220) 2010.02.23.
(731) Meló-Diák Országos Diákvállalkozásszervezõ Kft.,

Újlengyel (HU)
(740) dr. Fiák István, Fiák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
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39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

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

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

(210) M 10 00610 (220) 2010.02.24.
(731) Robinson Tours Kft., Balatonfüred (HU)

(541) Kálmán Imre Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági
Mûvészeti Fesztivál

(511) 39 Utazásszervezés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevé-
kenységek, versenyek szervezése [oktatás], élõ elõadások bemu-
tatása.

(210) M 10 00613 (220) 2010.02.24.
(731) IKO Mûsorgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

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

38 Távközlés.

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 10 00614 (220) 2010.02.24.
(731) IKO Mûsorgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

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

38 Távközlés.

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 10 00617 (220) 2010.02.24.
(731) NOVARTIS, Basel (CH)
(740) dr. László Áron Márk, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) OTRIVIN. SZABAD A LÉLEGZET
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

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

(210) M 10 00633 (220) 2010.02.25.
(731) KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Novo mesto (SL)
(300) Z-200971510 2009.11.25. SI
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) ROXERA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 10 00639 (220) 2010.02.26.
(731) Cifa Kereskedelmi Kft., Szenna (HU)

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

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

(210) M 10 00640 (220) 2010.02.26.
(731) Cifa Kereskedelmi Kft., Szenna (HU)

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

rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

(210) M 10 00671 (220) 2010.03.02.
(731) Kunság Kincse Borászati Szövetkezet, Soltvadkert (HU)
(740) dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,

Szeged

(546)

(511) 33 Borok.

(210) M 10 00680 (220) 2010.03.02.
(731) Syngenta Participations AG, Basel (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gomba-
ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 10 00682 (220) 2010.03.03.
(731) IWINEX Kft., Sükösd (HU)

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek, tejes készítmények.

30 Tejdesszertek, tejpépek, fagylaltok; jégkrémek.

(210) M 10 00683 (220) 2010.03.03.
(731) Novartis Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Germus Gábor, Germus és Társai 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.

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

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

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

(210) M 10 00700 (220) 2010.03.03.
(731) Rajta Roland, Budapest (HU)

(546)

(511) 38 Internetes honlap.

41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

45 Mások által, egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott sze-
mélyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(210) M 10 00718 (220) 2010.03.04.
(731) Bio-Herb Kft., Dombóvár (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, PINTZ ÉS TÁRSAI

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) PRIMBIOTIC
(511) 5 Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények; gyógyhatá-

sú egészségápoló termékek és kozmetikai készítmények; növényi
kivonatokból készült vagy azokat tartalmazó gyógyhatású készít-
mények, ásványi élelmiszer-kiegészítõk.

(210) M 10 00719 (220) 2010.03.04.
(731) Bio-Herb Kft., Dombóvár (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, PINTZ ÉS TÁRSAI

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények; gyógyhatá-
sú egészségápoló termékek és kozmetikai készítmények; növényi
kivonatokból készült vagy azokat tartalmazó gyógyhatású készít-
mények, ásványi élelmiszer-kiegészítõk.

(210) M 10 00720 (220) 2010.03.04.
(731) Bio-Herb Kft., Dombóvár (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, PINTZ ÉS TÁRSAI

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények; gyógyhatá-
sú egészségápoló termékek és kozmetikai készítmények; növényi
kivonatokból készült vagy azokat tartalmazó gyógyhatású készít-
mények, ásványi élelmiszer-kiegészítõk.

(210) M 10 00729 (220) 2010.03.05.
(731) Magyar Lapterjesztõ Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Éva jogtanácsos, Magyar Lapterjesztõ Zrt., 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, magazinok, revük (idõszaki lapok); újságok.

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

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

38 Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail; fórumok biztosí-
tása az interneten; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; üzene-
tek küldése.
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39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; csomagküldemények elosztása; információ szállítással kap-
csolatban; levélben megrendelt áruk szállítása; napilapok terjesz-
tése.

(210) M 10 00751 (220) 2010.03.08.
(731) Panarom Natúrkozmetika Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 10 00755 (220) 2010.03.08.
(731) Montei Consulting Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (VG)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) INNO RHEU
(511) 3 Szappanok, illatszerek, illó olajok, kozmetikai cikkek, haj-

mosó szerek; fogkrémek.
5 Gyógyhatású termékek; egészségügyi készítmények gyó-
gyászati használatra; növényi kivonatokat tartalmazó készítmé-
nyek.
30 Tea, kávépótló szerek, kakaó, gabonakészítmények, fûsze-
rek, méz, ecet, fûszeres mártások.

(210) M 10 00760 (220) 2003.05.23.
(731) Barberton-Consultores e Servicos, Lda.,

P-Funchal-Madeira (PT)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(541) DIPLOMÁTICO
(511) 33 Alkoholtartalmú italok, különösen rum.

(210) M 10 00768 (220) 2010.03.09.
(731) Bochemie a.s., Bochumin (CZ)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 3 Penész eltávolító fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra
szolgáló anyagok, mosó és mosogatószerek, textilöblítõk; tisztí-
tó-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; folyékony szappanok.

(210) M 10 00771 (220) 2010.03.09.
(731) JátékNet.hu Webáruház Kft., Telki (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

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

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

(210) M 10 00777 (220) 2010.03.09.
(731) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

(210) M 10 00781 (220) 2010.03.09.
(731) Lornion Impex S.R.L., Targu Mures, Jud. Mures (RO)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Szemüvegek, napszemüvegek, szemüvegkeretek, szem-
üvegtokok, szemüvegzsinórok, szemüvegtartók, szemüveglen-
csék, szemüveglencse üvegjei, ebbe az osztályba tartozó szem-
üvegkiegészítõk és szemüvegkellékek.

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

35 Reklámozás, áruk bemutatása, kereskedelmi adminisztrá-
ció, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi tevékenység, import-
export.

(210) M 10 00803 (220) 2010.03.10.
(731) Libri Könyvkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Telek Péter, Telek Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) LIBRI
(511) 28 Játékkártyák.

(210) M 10 00809 (220) 2010.03.10.
(731) ACCOR, Evry (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)
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(511) 43 Szállodai és éttermi (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes
szállásadás; motelek, éttermek, kávézók, teázók, bárok (kivéve
klubok), üdülõk szolgáltatásai; szállodai szobafoglalás turisták
számára; nem szakmai jellegû konzultáció és tanácsadás szállodai
és éttermi szolgáltatásokkal kapcsolatban.

(210) M 10 00814 (220) 2010.03.11.
(731) Ach Impex Kft., Vecsés (HU)

(546)

(511) 21 Asztali késtartók, asztalnemû, edények, fajanszedények, fa-
zekasáruk, fõzõedények, háztartási eszközök, szûrõk, kaspók, ká-
véskészletek, kerámiák háztartási használatra, konyhai edény-
készletek, merõkanalak, kristályok, üvegáruk, opálüveg, porcelá-
nok salátástálak, serpenyõk, tányérok, teaskannák, vázák.

(210) M 10 00841 (220) 2010.03.12.
(731) Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány,

Budapest (HU)
(740) dr. Vukovári Viktor, Dr. Vukovári Viktor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 4 Gyertya.

16 Levelezõlapok, könyvek, nyomdaipari termékek, fényké-
pek, papíráru cikkek.

20 Szobrok fából, viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból; mûvé-
szeti tárgyak fából, viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból.

(210) M 10 00876 (220) 2010.03.16.
(731) Online Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépes programok, különösen moduláris pénzügyi és
banki szoftverrendszerek.

16 Nyomtatott dokumentációk, különösen számítógépes prog-
ramokhoz.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, üzleti információk nyújtása, üzleti
tanácsadás.

36 Pénzügyi ügyletek, banki szolgáltatások, finanszírozási
szolgáltatások, hitelezés, pénzügyi információk nyújtása, üzleti
tanácsadás.

42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés, számítógépes programok installációja, számítógépes rendsze-
rek tervezése, számítógépprogramok korszerûsítése, számító-
gép-programozás, számítógéphardverrel és szoftverrel kapcsola-
tos tanácsadás.

(210) M 10 00877 (220) 2010.03.16.
(731) SYNCHRONY LM, Baja (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; ak-
tatáskák; bõröndök, kézitáskák; utazóládák (poggyász); ernyõk
esernyõk; erszények nem nemesfémbõl; erszények, pénztárcák;
hátizsákok; irattáskák; aktatáskák; iskolatáskák; kerekekkel ellá-
tott bevásárlótáskák; kézitáskák; kofferek (kisutazóládák); kulcs-
tartók (bõráru); ládák bõrbõl vagy mûbõrbõl; lánchálós erszények
(nem nemesfémbõl); levéltárcák; (moleszkin) bõrutánzat; név-
jegytartók, kártyatartók; oldaltáskák; piperetáskák; strandtáskák;
utazó készletek (bõripari cikkek) utazóládák; útitáskák.

(210) M 10 00879 (220) 2010.03.16.
(731) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) AXE EXCITE
(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai szerek; kölni-

vizek, toalett vizek, testápoló spray-k, parfüm spray-k; olajok,
krémek és oldatok bõrápoláshoz; borotvahabok, borotva gélek,
borotválkozást megelõzõ és utáni oldatok; hintõporok; fürdéshez
és zuhanyozáshoz használt készítmények, hajápoló oldatok; fog-
krémek; gyógyászati anyagokat nem tartalmazó szájvizek; dezo-
dorok, izzadságcsökkentõ készítmények személyi használatra;
gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalett készítmények.

(210) M 10 00885 (220) 2010.03.17.
(731) PLASTDUR 2007 Vegyianyagokat Gyártó és Forgalmazó Kft.,

Törökbálint (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos és mezõgazdasági célokra vegyi anya-
gok, ipari ragasztóanyagok, mûanyagok nyers állapotban.

2 Festékek, kencék, lakkok, konzerválószerek.

16 Háztartási ragasztóanyagok.

(210) M 10 00888 (220) 2010.03.17.
(731) Go-Investment 2008 Kft., Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor, Budapest
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(546)

(511) 6 Fémbõl és fémötvözetbõl készült borítólemeze; fémbõl és
fémötvözetbõl készült burkolatok; fémbõl és fémötvözetbõl ké-
szült védõborítások; csomagolótartályok fémbõl és fémötvözet-
bõl; dobozok fémbõl és fémötvözetbõl; hordók fémbõl és fémöt-
vözetbõl; konténerek fémbõl és fémötvözetbõl; koporsók fémbõl
és fémötvözetbõl; szarkofágok fémbõl és fémötvözetbõl; tartá-
lyok fémbõl és fémötvözetbõl; sugárzásvédelmi építmények fém-
bõl és fémötvözetbõl; silók fémbõl és fémötvözetbõl; építõanya-
gok fémbõl és fémötvözetbõl; építõelemek fémbõl és fémötvözet-
bõl; hordozható építõelemek fémbõl és fémötvözetbõl; építmé-
nyek fémbõl és fémötvözetbõl; ajtók és kapuk fémbõl és fémötvö-
zetbõl; szövetek fémbõl és fémötvözetbõl; sziták fémbõl és fém-
ötvözetbõl; rácsok fémbõl és fémötvözetbõl; zsaluzatok fémbõl
és fémötvözetbõl.

9 Védõsisakok; védõkesztyûk baleset, sugárzás és tûz ellen;
védõruhák baleset, sugárzás és tûz ellen; védõcipõk balesetek, su-
gárzás és tûz ellen; speciális védõöltözet radioaktív és egyéb su-
gárzás elleni védelemre; védõeszközök személyek baleset, sugár-
zás és tûz elleni védelmére; biztonsági felszerelések; radioaktív
sugárzás elleni védõeszközök; radioaktív sugárzás elleni védõ-
kesztyûk ipari használatra; pajzsok munkások arcának védelmé-
re; nem orvosi célokra alkalmas röntgensugárzás elleni védõesz-
közök; röntgensugárzás elleni védõkesztyûk ipari használatra;
dózismérõk, doziméterek; sugárzásmérõk; megfigyelõ mûszerek;
precíziós mérõmûszerek; száloptikás vezetékek és kábelek külsõ
szigetelése; elektromos kábelek külsõ szigetelése; speciális védõ-
öltözet repülõk részére; radiológiai ernyõk ipari használatra; radi-
ológiai készülékek ipari használatra; periszkópok; meteorológiai
léggömbök.

19 Nem fémbõl készült borítólemeze; nem fémbõl készült bur-
kolatok; nem fémbõl készült védõborítások; nem fémbõl készült
csomagolótartályok; nem fémbõl készült dobozok; nem fémbõl
készült hordók; nem fémbõl készült konténerek; nem fémbõl ké-
szült koporsók; nem fémbõl készült szarkofágok; nem fémbõl ké-
szült tartályok; nem fémbõl készült sugárzásvédelmi építmények;
nem fémbõl készült silók; homok, az öntödei homok kivételével;
nem fémbõl készült építõanyagok; nem fémbõl készült építõele-
mek; nem fémbõl készült hordozható építõelemek; nem fémbõl
készült építmények; nem fémbõl készült mobil épületek; nem
fémbõl készült ajtók és kapuk; nem fémbõl készült szövetek; nem
fémbõl készült sziták; nem fémbõl készült rácsok; nem fémbõl,
textilanyagokból készült külsõ redõnyök;nem fémbõl készült
szennyvízcsövek, lefolyócsövek; nem fémbõl készült zsaluzatok.

(210) M 10 00892 (220) 2010.03.17.
(731) Friotech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Pápista Zoltán, Holczer, Jákó és Boross Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 11 Fûtõ- és hûtõberendezések.

(210) M 10 00896 (220) 2010.03.17.
(731) The Gillette Company, Boston, Massachusetts (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) COOL WHITE
(511) 8 Borotvák és borotvapengék, borotválkozó eszközök, adago-

lók, kazetták és patronok, melyek mindegyike tartalmaz pengét; a
fenti termékek részei és kellékei.

(210) M 10 00899 (220) 2010.03.18.
(731) Nagy Norbert, Budapest (HU)

(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készít-
mények italokhoz.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

(210) M 10 00909 (220) 2010.03.19.
(731) Uszkai Zsolt, Budapest (HU)
(740) dr. Giró Szász János, Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 10 00910 (220) 2010.03.19.
(731) Wanadis Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Józsa Éva, Dr. Strasser dr. Józsa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai bõrápoló szerek, napvédõ termékek (kozmeti-
kai készítmények a bõr lebarnulására), kozmetikai krémek.

(210) M 10 00924 (220) 2010.03.22.
(731) SuperShop Marketing Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Reiniger Balázs, Reiniger Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 10 00961 (220) 2010.03.23.
(731) Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) Héra, hagyd magad inspirálni
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-

rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
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(210) M 10 00962 (220) 2010.03.23.
(731) Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) Héra Decor, természet inspirálta színek
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-

rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

(210) M 10 00963 (220) 2010.03.24.
(731) Bonafarm Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

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

40 Anyagmegmunkálás.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 10 00980 (220) 2010.03.25.
(731) Bau-Ferr 2000 Kft., Kakucs (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(541) TOTYA
(511) 11 Fûtõberendezések, fûtõkazánok; vegyes tüzelésû kazánok;

kályhák.

(210) M 10 00993 (220) 2010.03.25.
(731) RANBAXY LABORATORIES LIMITED, Gurgaon-122001,

Haryana (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

latgyógyászati alkalmazásra.

(210) M 10 01114 (220) 2010.04.08.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) DROSILENA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 10 01115 (220) 2010.04.08.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) DROSINETTA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 10 01116 (220) 2010.04.08.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) LILADROS
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 10 01117 (220) 2010.04.08.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) MINKIAN
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 10 01118 (220) 2010.04.08.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) KYLNETTA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 10 01119 (220) 2010.04.08.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) FRAGOTELLA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 10 01120 (220) 2010.04.08.
(731) EGIS Gyógyszergyár NyRt., Budapest (HU)

(541) OSTIBIL
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények, az ízületi betegsé-

gek kezelésére szolgáló gyógyászati készítmények kivételével.

A rovat 156 db közlést tartalmaz.
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(111) 200.217 (151) 2010.05.28.
(210) M 10 01209 (220) 2010.04.15.
(732) Lin Shou Liang, Budapest (HU)
(740) Pénzes Lászlóné, Hong Guo Kft., Budapest

(546)

(511) 25 Cipõk, ruhák, textil, kalapáru, papucs.

(111) 200.220 (151) 2010.05.28.
(210) M 10 01172 (220) 2010.04.13.
(732) SCA Hygiene Products Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jeles Judit, Csatai és Jeles Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

(111) 200.261 (151) 2010.05.28.
(210) M 10 01142 (220) 2010.04.09.
(732) Peltex-Ker Kereskedelmi Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(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) 200.262 (151) 2010.05.28.
(210) M 10 01144 (220) 2010.04.09.
(732) Peltex-Ker Kereskedelmi Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(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.

A rovat 4 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 200.217, 200.220,
200.261, 200.262
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(111) 199.941 (151) 2010.03.29.
(210) M 09 02528 (220) 2009.09.04.
(732) Arany Coop Kft., Hódmezõvásárhely (HU)

(546)

(511) 5 Egérirtó szerek, patkánymérgek.

(111) 199.942 (151) 2010.03.29.
(210) M 09 02529 (220) 2009.09.04.
(732) Magyar Bútor és Faipari Szövetség, Budapest (HU)
(740) Kováts Gizella, Budapest

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 199.943 (151) 2010.03.29.
(210) M 09 03145 (220) 2006.04.24.
(732) ALLERGAN, INC, Irvine, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) OPTIVE
(511) 5 Szemcseppek.

(111) 199.944 (151) 2010.03.29.
(210) M 09 02931 (220) 2009.10.08.
(732) Bauland Kft., Fót (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) EcoB
(511) 19 Nem fém építõanyagok, nem fémbõl készült merev építési

csövek, aszfalt, szurok és bitumen, nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek, emlékmûvek nem fémbõl.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(111) 199.945 (151) 2010.03.29.
(210) M 09 00585 (220) 2009.03.05.
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai szerek, haj-
szeszek, tisztítószerek, bõr-, fejbõr és haj tisztítására, ápolására és
szépítésére szolgáló készítmények, hajformázó termékek, hajszí-
nezõk, hajszõkítõk, hajfestõ és hajszínezõ készítmények.

(111) 199.946 (151) 2010.03.29.
(210) M 09 02943 (220) 2009.10.10.
(732) Simon László, Szeged (HU)

(541) RKI - Rókusi Könyvelõ Iroda
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 199.947 (151) 2010.03.29.
(210) M 09 02946 (220) 2009.10.12.
(732) Küsz András, Budapest (HU)
(740) Ruszthy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) JÓBARÁTOK
(511) 20 Bútorok; különösen bõrbútorok, díványok, kerevetek, fote-

lek, székek, kar(os)székek, kanapék, sezlonok, pamlagok, zsámo-
lyok.
35 Bútorokhoz, különösen bõrbútorokhoz, díványokhoz, kere-
vetekhez, fotelekhez, székekhez, kar(os)székekehez, kanapék-
hoz, sezlonokhoz, pamlagokhoz, zsámolyokhoz kapcsolódó kis-
és nagykereskedelmi szolgáltatások és kiskereskedelmi bolti
szolgáltatások.
37 Javítás; szerelési szolgáltatások; minden elõbbi szolgáltatás
különösen bútorok vonatkozásában.

(111) 199.948 (151) 2010.03.29.
(210) M 09 02531 (220) 2009.09.04.
(732) ALFA WASSERMANN HUNGARY Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(111) 199.949 (151) 2010.03.29.
(210) M 09 02948 (220) 2009.10.12.
(732) Ceobs Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ágoston Alexandra, Budapest

(541) CEOBS
(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) 199.950 (151) 2010.03.29.
(210) M 09 02527 (220) 2009.09.04.
(732) Emke Kft., Szeged (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) Ledmaster
(511) 9 Elektronikus hirdetõtáblák, fény- vagy mechanikai jelzõké-

szülékek, fénycsövek reklámcélokra, fényerõ-szabályozók, elekt-
romos, jelzõberendezések világító vagy mechanikus,jelzõlám-
pák, közlekedési jelzõlámpák, optikai lámpák, világító jelek,
irányjelzõ izzólámpák jármûvekhez, jármû reflektorok, jármû-
fényszórók.

11 Akváriumi világítótestek, biztonsági lámpák, búvárlámpák,
csillárok, csíraölõ égõk, fénycsövek, fénycsövek világításra,
fényszórók gépkocsikhoz, keresõlámpák, zseblámpák, kerékpár-
fényszórók, kerékpárlámpák, lámpák, lámpák, elektromos, lám-
pák gépkocsik irányjelzõihez, lámpák gépkocsikhoz, lámpák jár-
mûvekhez, lámpák karácsonyfákhoz, elektromos, lámpák világí-
tásra, lámpások világításra, rekflektorok, vetítõlámpák, világító
berendezések és készülékek, világító berendezések légi jármû-
vekhez, világító házszámok, világítótestek jármûvekhez, villany-
körték, elektromos, zseblámpák, elektromos, fényt kibocsátó
elektronikus mutatóeszközök.

(111) 199.951 (151) 2010.03.29.
(210) M 09 02524 (220) 2009.03.06.
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(300) 52534/2009 2009.03.06. CH
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) VIRGINIA S.
(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.

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

(111) 199.952 (151) 2010.03.30.
(210) M 09 02153 (220) 2009.07.21.
(732) Gallfood Pulykafeldolgozó és Értékesítõ Kft.,

Kecskemét (HU)
(740) dr. Illés Levente, Illés és Sipos Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Magyarországról származó baromfi, és baromfiból készült
húskivonatok, húskészítmények.

(111) 200.037 (151) 2010.04.01.
(210) M 09 02853 (220) 2009.10.05.
(732) Lévay Máté, Budapest (HU)

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

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

(111) 200.038 (151) 2010.04.01.
(210) M 09 02854 (220) 2009.10.05.
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago,

Illinois 60611 (US)
(740) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 30 Cukorkaáruk, nevezetesen rágógumi, felfújható rágógumi,
cukorka, és mentolos cukorkák.

(111) 200.039 (151) 2010.04.01.
(210) M 09 02859 (220) 2009.10.05.
(732) DT. Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Ákos, Szabó Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GOLD FISH
(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.

(111) 200.040 (151) 2010.04.01.
(210) M 09 02868 (220) 2009.10.06.
(732) Andrássy Gazdasági Majorságok Vagyonkezelõ Zrt.,

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

Budapest

(541) ANDRÁSSY BRANDY
(511) 33 Brandy.

(111) 200.041 (151) 2010.04.01.
(210) M 09 03065 (220) 2009.10.22.
(732) PatikaPont Kft., Csobánka (HU)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Számítógép szoftver és kódolt kártyák.
16 Nyomtatványok és nyomtatott kiadványok; fogyasztói-,
pontgyûjtõ-, törzsvásárlói kártyák; nyomtatott kártyák törzsvevõi
kedvezmények biztosítására.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nistráció; irodai munkák; különösen törzsvásárlói programok,
pontgyûjtõ programok szervezése, intézése és üzemeltetése, vala-
mint törzsvevõi kedvezmények szervezése és intézése; ezekkel
kapcsolatos hirdetési és fejlesztési szolgáltatások.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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(111) 200.042 (151) 2010.04.01.
(210) M 09 02458 (220) 2009.08.27.
(732) Duna Hungária Építõipari és Kereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 200.043 (151) 2010.04.01.
(210) M 09 02459 (220) 2009.08.27.
(732) Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

(541) AZP
(511) 31 Állateledel.

(111) 200.044 (151) 2010.04.01.
(210) M 09 02460 (220) 2009.08.27.
(732) Organit Termelõ és Kereskedelmi Kft.,

Székesfehérvár (HU)

(541) TERRUM
(511) 1 Mezõgazdasági rendeltetésû, trágyázó termék.

(111) 200.045 (151) 2010.04.01.
(210) M 09 02444 (220) 2009.08.26.
(732) KORAX Mûgyantagyártó és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(541) VILEPOX
(511) 1 Ipari rendeltetésû ragasztó.

2 Lakkok.
17 Szigetelõ anyagok.

(111) 200.046 (151) 2010.04.01.
(210) M 09 02443 (220) 2009.08.26.
(732) Megas-Color Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Szücs Zoltán, Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda,

Nyíregyháza

(546)

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

(111) 200.047 (151) 2010.04.01.
(210) M 09 02442 (220) 2009.08.26.
(732) Megas-Color Kft., Nyíregyháza (HU)

(740) dr. Szücs Zoltán, Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda,
Nyíregyháza

(546)

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

(111) 200.048 (151) 2010.04.01.
(210) M 09 02243 (220) 2009.07.30.
(732) Oracle Applications Users Group, Inc.(a Non-Profit

Mutual Benefit Corporation of the state of Georgia),
GA 30305-1509 (US)

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

(541) OAUG
(511) 16 Nyomatatványok, nevezetesen, hírlevelek és brosurák a szá-

mítógépes szoftver alkalmazások területén.
41 Oktatási jellegû konferenciák, szemináriumok, mûhelyek,
elõadások elõkészítése és levezetése a számítógépes szoftver al-
kalmazások területén; a számítógépes szoftver alkalmazások és
számítógépes hardverek használatára vonatkozó képzés.

(111) 200.049 (151) 2010.04.01.
(210) M 09 02660 (220) 2009.09.18.
(732) HUMOR1 TV Zrt., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) F & H
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

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

(111) 200.050 (151) 2010.04.01.
(210) M 09 01652 (220) 2005.07.21.
(732) REWE-Zentral AG, Köln (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(541) Tacoma
(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.
24 Textiliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 200.051 (151) 2010.04.01.
(210) M 09 01852 (220) 2009.06.25.
(732) Greeview Kft., Budapest (HU)

(546)
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(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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 200.052 (151) 2010.04.02.
(210) M 09 02806 (220) 2009.09.29.
(732) Poltrend Kft., Budapest (HU)
(740) Vámos Eszter, Budapest

(546)

(511) 3 Mosásra szolgáló anyagok, tisztító-, fényesítõ-, súroló- és
csiszolószerek.
21 Takarítóeszközök.
37 Szerelési, javítási szolgáltatások; autómosó, autómosás.

(111) 200.053 (151) 2010.04.02.
(210) M 09 02989 (220) 2009.10.14.
(732) Berlin 2000 Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Roczkó Zita, Roczkó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SZERÁJ
(511) 43 Vendéglátás.

(111) 200.054 (151) 2010.04.02.
(210) M 09 02590 (220) 2009.09.14.
(732) P-55 Ingatlankezelõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Oppenheim Klára, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 200.055 (151) 2010.04.02.
(210) M 09 02593 (220) 2009.09.14.
(732) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

egészségügyi termékek gyógyászati használatra.

(111) 200.056 (151) 2010.04.02.
(210) M 09 03203 (220) 2009.11.03.
(732) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati,

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

Budapest

(546)

(511) 3 Mosó, fehérítõ készítmények és más háztartási célú anya-
gok; textilöblítõk; folttisztító készítmények; szappanok nem sze-
mélyes használatra.

(111) 200.064 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02010 (220) 2009.07.09.
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(546)

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

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; 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; nevezetesen: alko-
tómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat), eszmecse-
rék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatá-
sok (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és le-
bonyolítása kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése,
oktatás, oktatási tárgyú információk.

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

(111) 200.065 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02203 (220) 2009.07.27.
(732) eLitMed-AKADÉMIA Orvos- és Egészségtudományi

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(740) dr. Kókay Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(541) eLitMed-AKADÉMIA
(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 (bútor kivételével); tanítási és oktatási
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.

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

M452

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 5. szám II. kötet, 2010.05.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek II.



(111) 200.066 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02412 (220) 2009.08.19.
(732) Intermédia ’90 Kiadó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 200.067 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02402 (220) 2009.08.18.
(732) Hévíz Turizmus Marketing Egyesület, Hévíz (HU)

(546)

(511) 35 Olyan reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások,
amelyek fõként a nyilvánossággal való kommunikáció, nyilatko-
zatok és közlések terjesztését végzik bármilyen eszköz útján, bár-
milyen áru vagy szolgáltatás tekintetében; mások javára különbö-
zõ áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítását), amely le-
hetõvé teszi az ügyfelek számára, hogy megfelelõen megtekint-
hessék és megvásárolhassák ezeket az árukat; ezeket a szolgálta-
tásokat kiskereskedelmi üzletek, nagykereskedelmi egységek ka-
talógusból levélben való megrendelés vagy olyan elektronikus
média útján lehet nyújtani, mint például honlapok vagy televíziós
bevásárló programok; reklámügynökségek és szolgálatok szol-
gáltatásai, úgymint prospektusok terjesztése közvetlenül vagy
posta útján.
39 Utazással és áruszállítással kapcsolatban ügynökségek vagy
turistairodák által nyújtott információs szolgáltatások, informá-
ciónyújtás a díjszabásról, a menetrendrõl és a fuvarozás módjáról.
43 Szállásfoglalási szolgáltatások utazók számára, különösen
utazási irodák és ügynökök útján.

(111) 200.068 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02406 (220) 2009.08.18.
(732) Optima Forma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

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

Budapest

(546)

(511) 35 Tömítõ- és ragasztóanyagok kis- és nagykereskedelmi for-
galmazása, e termékek elektronikus kereskedelme, web-áruház
útján történõ értékesítése.

(111) 200.069 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02415 (220) 2009.08.19.
(732) G.L. Pharma GmbH (a limited liability company under

Austrian law), Lannach (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

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

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

(111) 200.070 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02617 (220) 2009.09.15.
(732) Broker Network International Corporation, Wilmington,

Delaware 19808 (US)
(740) dr. Varga Tamás, Dr. Barbalics Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 200.071 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02623 (220) 2009.09.16.
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

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

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

(111) 200.072 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02626 (220) 2009.09.16.
(732) Li Tai Fei, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 200.073 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02809 (220) 2009.09.28.
(732) Idealbody Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bálint Tünde, Dr. Bálint Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)
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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).

(111) 200.074 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02812 (220) 2009.09.30.
(732) „HOMO FUTURUM” Pedagógiai Fejlesztõ Betéti Társaság,

Keszthely (HU)
(740) dr. Neuberger Ákos egyéni ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(111) 200.075 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02813 (220) 2009.09.30.
(732) HARIBO Hungária Kft., Nemesvámos (HU)
(740) dr. Poharánszki István ügyvéd, Veszprém

(541) Gyermek, felnõtt kedve jó, édes élet HARIBO
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávék, liszt

és egyéb gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrá-
szati sütemények, ehetõ bevonatok, méz, melasz-szirup, élesztõ,
élesztõpor, só, mustár, ecet, szószok (a salátaöntetek kivételével)
fûszerek, fagylaltok.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi
ügyletek adminisztrációja, irodai munkák.

(111) 200.076 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02814 (220) 2009.09.30.
(732) Földi Tamás, Budapest (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Menedzser, Tanácsadó

és Szolgáltató Kft., Budapest

(546)

(511) 41 Szakmai képzések, nevelés, valamint munkavédelmi visel-
kedési audit rendszer oktatása.

(111) 200.077 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02818 (220) 2009.09.30.
(732) Folprint Gyorsnyomda Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth István ügyvéd, Budapest

(541) Folprint - Magyarország elsõ zöld nyomdája
(511) 16 Bélyegzõ tartóállványok, bélyegzõ tartódobozok, bélyeg-

zõk, bélyegzõlapok, nyomdai karakterek, nyomdai klisék, dúcok,

nyomólemezek, nyomdai termékek, nyomdák, nyomatok, nyo-
mógépek, nyomtatványok.

40 Ofszetnyomás.

(111) 200.078 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02820 (220) 2009.10.01.
(732) Sauska és Társa Kft., Dunakeszi (HU)
(740) Dr. ASBÓTH . DR. KRAJNYÁK & TÁRSA ÜGYVÉDI

ÉS SZABADALMI IRODA, dr. Krajnyák András, Budapest

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 200.079 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02822 (220) 2009.10.01.
(732) Gippert Beáta, Veresegyház (HU)

(546)

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

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

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

(111) 200.080 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02825 (220) 2009.10.01.
(732) e-agora Online Aukciós és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(546)

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

38 Távközlés.

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

(111) 200.081 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 03010 (220) 2009.10.16.
(732) Fásyné Gurzó Mária, Érd (HU)
(740) Harján Lilla, Domoszló
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(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenysé-
gek.

(111) 200.082 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 03016 (220) 2009.10.16.
(732) Gál Ferenc Hittudományi Fõiskola, Szeged (HU)

(541) GERHARDUS KIADÓ
(511) 16 Könyv.

(111) 200.083 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 03017 (220) 2009.10.16.
(732) Palotai Olivér Sándor, Budapest (HU)
(740) dr. Tiber Péter ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek, szappanok, illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.
41 Nevelés; szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 200.084 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 03019 (220) 2009.10.16.
(732) Erste Befektetési Zrt., Budapest (HU)

(541) Erste Trader
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-

letek-különösen:befektetési szolgáltatás és kiegészítõ befektetési
szolgáltatás, pénzügyi szolgáltatás és kiegészítõ pénzügyi szol-
gáltatás, befektetési alapok, befektetési alapkezelés - beleértve
mindezen szolgáltatások interneten, egyéb elektronikus rendsze-
reken keresztül történõ nyújtása is.

(111) 200.085 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 03025 (220) 2009.10.19.
(732) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Csere Sylvia, Dr. Csere Sylvia Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 200.086 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 03026 (220) 2009.10.19.
(732) Capital 99 Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.,

Keszthely (HU)
(740) Benda Ferenc Ügyvédi Iroda, dr. Benda Ferenc ügyvéd,

Keszthely

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; alkuszi/ügynöki tevékenység; bérházak kezelése; biztosítá-
si tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység; faktorálási szol-
gáltatások; felszámolói szolgáltatások, pénzügyi; finanszírozási
szolgáltatások; hitelirodák; ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingat-
lanok értékbecslése; ingatlanügynökségek; irodák [ingatlanok]
bérlete; klíringházak; kölcsön [finanszírozás]; kölcsönös támoga-
tási alapok szolgáltatásai; követelésbehajtási ügynökségek; lakás-
bérlet; lakásügynökségek; lakbérbehajtás; mezõgazdasági ingat-
lanok bérlete; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [bizto-
sítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi tanácsadás; pénzváltás;
tõkekihelyezés, tõkeberuházás; tõzsdei árfolyamjegyzés; tõzsde-
ügynöki tevékenység; vagyonkezelés; zálogkölcsönzés.

(111) 200.088 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02496 (220) 2009.09.01.
(732) Precaster Kft., Solymár (HU)
(740) Herczeg Gábor, Budakalász

(546)

(511) 9 Mérõkészülékek, elektromos, szintezõ mûszerek, távmérõ
mûszerek, távolságmérõk.

(111) 200.090 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02370 (220) 2009.08.14.
(732) Real Nature Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Tej, tejterémékek, joghurtok, joghurtkészítmények, szójatej
termékek, hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított,
fagyasztott, 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.

(111) 200.091 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 00708 (220) 2009.04.23.
(732) Hoffmann György, Hegyesd (HU)
(740) Horváthné dr. Hall Márta, Tapolca

(541) Badacsonyi Orgonák Nektárja
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (palackos borok).
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(111) 200.092 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02495 (220) 2009.09.01.
(732) Hungarian Business Leaders Forum (HBLF),

Budapest (HU)

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

tevékenységek.

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

(111) 200.093 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02436 (220) 2009.08.25.
(732) Karádi és Berger Kft., Budapest (HU)

(541) Bor, mámor, Bénye
(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-

ra, üveg, porcelán és fajanszáruk.

33 Alkoholtartalmú italok a sörök kivételével.

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

(111) 200.094 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02478 (220) 2006.10.30.
(732) Grey Communications Group Limited, London (GB)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) GRAM
(511) 35 Reklám-, közönségszolgálati, népszerûsítõ, eladási promó-

ciós, és marketingszolgáltatások; a fentiekre vonatkozó szakta-
nácsadó, kutatási és tájékoztató szolgáltatások; médiakutatás és
-konzultálás; média megjelenéshez szükséges hely és idõ vásárlá-
sával összefüggõ szolgáltatások; reklámhely és -idõ tervezése, vá-
sárlása, illetve ezzel kapcsolatos egyeztetés; reklámozási anya-
gok és reklámok elõállítása; piackutatás és piacanalízis; statiszti-
kai analízis és összeállítás.

(111) 200.095 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 00851 (220) 2009.03.30.
(732) Premed Pharma Kft., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER KFT.,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra.

9 Optikai berendezések és felszerelések; optikai cikkek; opti-
kai üvegek; szemüvegek, szemüvegkeretek, különösen fémbõl és
mûanyagból; szemlencsék; korrigáló lencsék; szemüvegek; nap-
szemüvegek; szemüveglencsés eszközök; szemüveglencsék,
szemüvegtokok szemüvegláncok; tokok/tartók kontaktlencsék-
hez; adatfeldolgozó berendezések (számítógépek) és számítógép-
programok (számítógépes szoftver) optikai és szemészeti felhasz-
nálásra; optikai és szemészeti elektronikus kiadványok (elektro-
nikusan letölthetõ) készülékek szemüvegek megválasztásához a
látóképesség függvényében különösen a számítógépes vizsgálat
alapján, ezen termékek alkatrészei és részegységei, amelyek nem
tartoznak más osztályokba.

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.
35 Optikai berendezések és felszerelések; optikai cikkek; opti-
kai üvegek; szemüvegek, szemüvegkeretek, különösen fémbõl és
mûanyagból; szemlencsék; korrigáló lencsék; szemüvegek; nap-
szemüvegek; szemüveglencsés eszközök; szemüveglencsék,
szemüvegtokok szemüvegláncok; tokok/tartók kontaktlencsék-
hez; adatfeldolgozó berendezések (számítógépek) és számítógép-
programok (számítógépes szoftver) optikai és szemészeti felhasz-
nálásra; optikai és szemészeti elektronikus kiadványok (elektro-
nikusan letölthetõ) készülékek szemüvegek megválasztásához a
látóképesség függvényében különösen a számítógépes vizsgálat
alapján, ezen termékek alkatrészei és részegységei, amelyek nem
tartoznak más osztályba, valamint nemesfémek és ötvözeteik, va-
lamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakö-
vek; órák és más idõmérõ eszközök kereskedelme.
44 Orvosi szolgáltatások, különösen a szemészet területén, op-
tikai szolgáltatások, optikai és szemészeti konzultáció; optikai és
szemészeti megbetegedésekkel kapcsolatos betegellátás.

(111) 200.096 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 00847 (220) 2009.03.30.
(732) Balázs Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Endl Mátyás Gergely, Parragi és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 200.097 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02565 (220) 2009.09.10.
(732) Gyõr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; plaká-
tok, poszterek, prospektusok, könyvkötészeti anyagok; fényké-
pek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanya-
gok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cik-
kek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülé-
kek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek
nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, adminisztráció, irodai
munkák; közönségszolgálat, ügyfelekkel kapcsolatos felvilágosí-
tás-, tájékoztatások, piackutatás, reklám (rádiós-, televíziós), áru-
minták, reklám- és ajándéktárgyak, röplapok, prospektusok
nyomtatványok terjesztése, szabadtéri hirdetés terjesztése, árube-
mutatás, hirdetés, plakát- és on-line hirdetés, statisztikai tájékoz-
tatás, reklámújság, tanácsadó szolgáltatás, vezetésben nyújtott
támogatás kereskedelmi vagy iparvállalatoknál; kereskedelmi
vagy reklámcélú kiállítások szervezése.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális-,
sport-tevékenységek; alkotómûhelyek szervezése; egészségvédõ
klubok, (szenvedélybetegség-prevenció); eszmecserék, kollokvi-
umok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés, szemlélte-
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tés; hangstúdiók szolgáltatásai; klubszolgáltatások (szórakozta-
tás, oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kultúrális
vagy nevelési célú kiállítások, rendezvények, fesztiválok szerve-
zése; oktatás; oktatási tárgyú információk; on-line játékok szol-
gáltatása; pályaválasztási tanácsadás; rádiós szórakoztatás;
show-mûsorok; sport edzõtábori szolgáltatások; sportversenyek
rendezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok
rendezése, vezetése; színházi produkciók; szórakoztatás; szóra-
koz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcé-
lú); testnevelés; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakozta-
tás); élõ elõadások bemutatása; üdülési tárgyú információ; verse-
nyek, kiállítások szervezése, szórakoztatás, szövegek kiadása,
újságterjesztése.

(111) 200.098 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02583 (220) 2009.09.11.
(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.

(111) 200.099 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02842 (220) 2009.10.02.
(732) Salinen Austria Aktiengesellschaft, Ebensee (AT)
(300) 2082/2009 2009.04.03. AM
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fürdõsók nem gyógyászati célra.

5 Fürdõsók gyógyászati célra.

(111) 200.100 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02872 (220) 2009.10.06.
(732) PANO-DENT Fogászati Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(541) PANO-DENT
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi készülékek és mûszerek.

11 Egészségügyi berendezések.

44 Orvosi szolgáltatások emberek részére.

(111) 200.101 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 03091 (220) 2009.10.27.
(732) Wu Xinyan, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 200.102 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 01476 (220) 2009.05.19.
(732) Kulkom Kulturális Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, fényképészeti, mozgóképi, op-
tikai felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, anyagok mûvé-
szek részére; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak
más osztályokba).

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

(111) 200.103 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02087 (220) 2009.07.16.
(732) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok;
prospektusok; újságok.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

(111) 200.104 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02222 (220) 2009.07.28.
(732) Ringier Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktató berendezések és
felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, má-
solására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hangle-
mezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tókészülékek.

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 anya-
gok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk;
klisék.

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(111) 200.105 (151) 2010.04.12.
(210) M 06 03760 (220) 2006.11.16.
(732) Jakus és Fiai Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Kócsó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PIXELJET
(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.

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) 200.106 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02439 (220) 2009.08.25.
(732) L’OREAL (société anonyme), Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Parfüm, kölni; nem orvosi célú fürdõ- és tusológélek és -sók;
szappanok, test dezodorok; kozmetikumok, nevezetesen arc-,
test- és kézkrémek, -tejek, -lotionok, -gélek és púderek; napozó
készítmények (kozmetikai termékek); szépítõszerek; samponok;
hajformázásra és a haj ápolására szolgáló gélek, spray-k, habok és
balzsamok; hajlakkok; hajfestõ- és hajszõkítõ készítmények; tar-
tós hullámra és hajgöndörítésre szolgáló készítmények; illóolajok
emberi használatra.

(111) 200.107 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 01422 (220) 2009.05.13.
(732) Cosmetiques France-Laure (1970) Inc., Montreal-Nord,

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

Budapest

(546)

(511) 3 Franciaországból származó szappanok; illatszerek, illóola-
jok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.

(111) 200.108 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02431 (220) 2009.08.25.
(732) Euro-Phoenix Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Illés Tibor, Illés és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(111) 200.109 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02838 (220) 2009.10.02.
(732) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

(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 szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(111) 200.110 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02393 (220) 2009.03.24.
(732) Bognár Gábor, Akasztó (HU)

(541) CZIFRA MÉZES
(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök ki-

vételével), almaborok, borok, égetett szeszesitalok, gyümölcstar-
talmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.

(111) 200.111 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02233 (220) 2009.07.29.
(732) Lucky Z&D Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szirmai Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Cipõk.

(111) 200.113 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02438 (220) 2009.08.25.
(732) Ringier Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György, Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
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(111) 200.114 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02829 (220) 2009.10.01.
(732) Chilin, Liu, Xintang Town, Zengcheng City,

Guangdong Province (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházat, ingek, nadrágok, szõrmék, (ruházat), felsõruházat,
sportmezek, kötött áruk (ruházat), nagykabátok, zakók (ruházat),
pólók, babakelengyék, labdarúgó cipõk, csizmák, cipõk, sportci-
põk, sportbakancsok, kalapok, harisnyák, nyakkendõk, övek.

(111) 200.115 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 03029 (220) 2009.10.19.
(732) HETILAP Kulturális és Mûvészeti Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kozma Zsolt, Dr. Kozma Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktató berendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására tá-
rolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek
és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata elárusító 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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 200.116 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 01629 (220) 2009.06.03.
(732) Alpok-Aqua Kft., Horvátzsidány (HU)

(546)

(511) 32 Az Alpok vízgyûjtõ területeirõl származó ásványvíz, forrás-
víz, üdítõital.

(111) 200.117 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02430 (220) 2009.08.25.
(732) PODRAVKA prehambena industrija d.d., Koprivnica (HR)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött zöldségfélék, fõleg sózott és
pácolt zöldségfélék; levesek és leveskészítmények, beleértve
zöldségleves-készítményeket és erõleves-sûrítményeket.
30 Öntetek (salátaöntetek kivételével), ételízesítõk, fûszerek,
ízesítõk, ételadalékok, sózott és ízesített zöldségkeverékek ételek
ízesítéséhez.

(111) 200.118 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02642 (220) 2009.09.17.
(732) Prolabora Munka és Család Audit Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Segítségnyújtás vállalatok, non-profit intézmények mûkö-
désében vagy vezetésében, munkaügyi átvilágítás, elemzés és
szervezetfejlesztés; személyzeti tanácsadás; vezetési tanácsadás.

(111) 200.119 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02647 (220) 2009.09.17.
(732) Perfect Nails Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 3 Mûköröm alapanyagok, mûköröm segédanyagok, mûkö-
röm kellékek.
41 Mûköröm oktatás.

(111) 200.120 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02422 (220) 2009.08.24.
(732) Energy Release, LLC (Massachusetts állam törvényei

szerint bejegyzett cég), Leominster,
Massachusetts 01453 (US)

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

(546)

(511) 1 Vegyi készítmények gépjármûvek üzemanyag rendszeré-
nek tisztítására és ezekhez kapcsolódó adalékok.
4 Kenõanyagok gépjármûvekhez és ipari célra.
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(111) 200.121 (151) 2010.04.12.
(210) M 09 02025 (220) 2009.07.10.
(732) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

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

(111) 200.146 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 02455 (220) 2009.08.26.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; útmuta-
tási és oktatási anyagok; nyomtatott kiadványok; folyóiratok; új-
ságok; könyvek; noteszek; kézikönyvek; útmutatási kéziköny-
vek; felhasználói kézikönyvek; szórólapok; hirdetési- és reklám-

anyagok; vékony fûzött könyvek; katalógusok; brosúrák; magazi-
nok; hírlevelek; oktatási anyagok a tanítás területén; oktatási
anyagok nyomtatott formában; oktatási anyagok írott formában;
papíripari termékek az oktatás területén történõ felhasználásra;
tanítóanyagok oktatási célokra; számítógépes szoftverrel kapcso-
latos nyomtatványok.
38 Távközlés; interaktív szolgáltatások fõzéssel kapcsolatos
programok és információk nézésének, ill. megosztásának elõsegí-
tésére; üzenetküldés audiovizuális média útján; üzenetküldés
elektronikus média útján; információnyújtás médiakommuniká-
cióra vonatkozóan; kommunikáció; rádió és televíziós mûsorok
és videók közvetítése internet útján; üzenetek terjesztése internet
útján; vitafórumok szolgáltatása az interneten; távközlési csator-
nák TV-s vásárlásra; elektronikus hirdetõtábla szolgáltatások.
41 Szórakoztatási szolgáltatások; információnyújtás élelmi-
szer- és fõzéstudomány területén internet útján; fõzéssel kapcso-
latos szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatási szol-
gáltatások; oktatási, útmutatási, konzultációs és képzési szolgál-
tatások; fõzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; események,
kiállítások, kulturális tevékenységek, versenyek és színpadi be-
mutatók szervezése; televíziós és rádiómûsorok gyártása, bemu-
tatása és terjesztése; interaktív szórakoztatás; kiadói tevékenység;
könyvek és magazinok kiadása; (nem letölthetõ) on-line elektro-
nikus kiadványok nyújtása; szórakoztatásra, fõzésre és oktatásra
vonatkozó on-line információ számítógépes adatbázisból vagy
internet útján; elektronikus játékszolgáltatások internet útján;
klubszolgáltatások; a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos infor-
máció, tanácsadás és konzultáció.

A rovat 88 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 199.941–199.952,
200.037–200.056, 200.064–200.086, 200.088, 200.090–200.111,
200.113, 200.114, 000000, 200.116–200.121, 200.146
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Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt

(111) 163.397
(210) M 99 03742
(180) 2009.08.05

(111) 163.403
(210) M 99 03717
(180) 2009.08.05

(111) 163.411
(210) M 99 03711
(180) 2009.08.04

(111) 163.469
(210) M 99 04111
(180) 2009.08.31

(111) 163.487
(210) M 99 03997
(180) 2009.08.24

(111) 163.488
(210) M 99 03991
(180) 2009.08.24

(111) 163.673
(210) M 99 03946
(180) 2009.08.19

(111) 163.978
(210) M 99 03788
(180) 2009.08.10

(111) 163.979
(210) M 99 03792
(180) 2009.08.10

(111) 163.982
(210) M 99 03797
(180) 2009.08.10

(111) 163.984
(210) M 99 03812
(180) 2009.08.11

(111) 163.988
(210) M 99 03813
(180) 2009.08.11

(111) 163.997
(210) M 99 03839
(180) 2009.08.13

(111) 164.096
(210) M 99 03784
(180) 2009.08.09

(111) 164.097
(210) M 99 03785
(180) 2009.08.09

(111) 164.101
(210) M 99 03779
(180) 2009.08.09

(111) 164.174
(210) M 99 03863
(180) 2009.08.16

(111) 164.963
(210) M 99 03966
(180) 2009.08.19

(111) 164.964
(210) M 99 03962
(180) 2009.08.19

(111) 164.965
(210) M 99 03963
(180) 2009.08.19

(111) 164.966
(210) M 99 03965
(180) 2009.08.19

(111) 164.967
(210) M 99 03964
(180) 2009.08.19

(111) 164.968
(210) M 99 03961
(180) 2009.08.19

(111) 164.969
(210) M 99 03960
(180) 2009.08.19

(111) 164.970
(210) M 99 03959
(180) 2009.08.19

(111) 164.971
(210) M 99 03958
(180) 2009.08.19

(111) 164.973
(210) M 99 03956
(180) 2009.08.19
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(111) 164.974
(210) M 99 03957
(180) 2009.08.19

(111) 164.977
(210) M 99 03818
(180) 2009.08.12

(111) 164.978
(210) M 99 03820
(180) 2009.08.12

(111) 164.979
(210) M 99 03821
(180) 2009.08.12

(111) 164.980
(210) M 99 03823
(180) 2009.08.12

(111) 164.981
(210) M 99 03822
(180) 2009.08.12

(111) 164.985
(210) M 99 04001
(180) 2009.08.24

(111) 165.108
(210) M 99 03915
(180) 2009.08.18

(111) 165.110
(210) M 99 03948
(180) 2009.08.19

(111) 165.114
(210) M 99 03828
(180) 2009.08.12

(111) 165.118
(210) M 99 03826
(180) 2009.08.12

(111) 165.119
(210) M 99 03914
(180) 2009.08.18

(111) 165.123
(210) M 99 03909
(180) 2009.08.18

(111) 165.124
(210) M 99 03912
(180) 2009.08.18

(111) 165.127
(210) M 99 03794
(180) 2009.08.10

(111) 165.226
(210) M 99 03881
(180) 2009.08.17

(111) 165.265
(210) M 99 03811
(180) 2009.08.11

(111) 165.271
(210) M 99 03968
(180) 2009.08.23

(111) 165.273
(210) M 99 03904
(180) 2009.08.18

(111) 165.281
(210) M 99 04000
(180) 2009.08.24

(111) 165.283
(210) M 99 03999
(180) 2009.08.24

(111) 165.293
(210) M 99 04073
(180) 2009.08.30

(111) 165.340
(210) M 99 03656
(180) 2009.08.02

(111) 165.403
(210) M 99 03803
(180) 2009.08.10

(111) 165.693
(210) M 99 03758
(180) 2009.08.06

(111) 165.868
(210) M 99 03903
(180) 2009.08.18

(111) 165.901
(210) M 99 04063
(180) 2009.08.30

(111) 165.902
(210) M 99 04064
(180) 2009.08.30

(111) 166.137
(210) M 99 03760
(180) 2009.08.06

(111) 166.177
(210) M 99 04102
(180) 2009.08.31

(111) 166.737
(210) M 99 04047
(180) 2009.08.27

(111) 166.739
(210) M 99 04046
(180) 2009.08.27
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(111) 166.745
(210) M 99 03802
(180) 2009.08.10

(111) 166.757
(210) M 99 03988
(180) 2009.08.23

(111) 166.758
(210) M 99 03989
(180) 2009.08.23

(111) 166.769
(210) M 99 03987
(180) 2009.08.23

(111) 167.077
(210) M 99 03967
(180) 2009.08.19

(111) 167.080
(210) M 99 03721
(180) 2009.08.05

(111) 167.082
(210) M 99 03913
(180) 2009.08.18

(111) 167.083
(210) M 99 03806
(180) 2009.08.10

(111) 167.084
(210) M 99 03911
(180) 2009.08.18

(111) 167.092
(210) M 99 04114
(180) 2009.08.31

(111) 167.190
(210) M 99 03696
(180) 2009.08.03

(111) 167.677
(210) M 99 03703
(180) 2009.08.04

(111) 168.586
(210) M 99 03743
(180) 2009.08.05

(111) 169.275
(210) M 99 03921
(180) 2009.08.18

(111) 169.373
(210) M 99 03805
(180) 2009.08.10

(111) 169.374
(210) M 99 03780
(180) 2009.08.06

(111) 170.630
(210) M 99 03736
(180) 2009.08.05

(111) 170.701
(210) M 99 03859
(180) 2009.08.16

(111) 170.848
(210) M 99 04076
(180) 2009.08.30

(111) 170.850
(210) M 99 04068
(180) 2009.08.30

(111) 170.851
(210) M 99 04065
(180) 2009.08.30

(111) 172.878
(210) M 99 04007
(180) 2009.08.25

(111) 172.879
(210) M 99 04008
(180) 2009.08.25

(111) 172.880
(210) M 99 04009
(180) 2009.08.25

(111) 175.047
(210) M 99 04072
(180) 2009.08.30

(111) 177.893
(210) M 99 03741
(180) 2009.08.05

(111) 180.320
(210) M 99 03829
(180) 2009.08.12

(111) 196.100
(210) M 08 03111
(180) 2007.11.13

(111) 197.983
(210) M 99 03745
(180) 2009.08.05

A rovat 88 db közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megszûnése lemondás miatt

(111) 194.729
(732) Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.,

Sopron (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom törlése

(111) 194.673
(732) V-TRADE Vállalkozó Kereskedelmi, Ügynöki Betéti Társaság,

Debrecen (HU)
(740) dr. Nagy Zsolt, Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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(111) 114.088
(732) HENKEL AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)

(111) 122.136
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 122.491
(732) Bridgestone Licensing Services, Inc. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Nashville, Tennessee (US)

(111) 122.714
(732) Wrangler Apparel Corp. (Delaware állam törvényei szerint

müködõ vállalat), Wilmington, Delaware (US)

(111) 122.727
(732) WYETH HOLDINGS CORPORATION, Madison,

New Jersey (US)

(111) 129.191
(732) General Media Communications, Inc. (New York államban

bejegyzett cég), Boca Raton, Florida (US)

(111) 129.534
(732) Heineken Hungária Zrt., Sopron (HU)

(111) 129.676
(732) COFAP Fabricadora de Peças LTDA., City of Santo Andre,

State of Sao Paulo, Brazil (BR)

(111) 129.842
(732) Playboy Enterprises International, Inc., Chicago, Illinois (US)

(111) 129.857
(732) KABUSHIKI KAISHA SEGA d/b/a SEGA CORPORATION,

Ohta-ku, Tokyo (JP)

(111) 129.916
(732) Bracco International B.V., Amsterdam (NL)

(111) 129.955
(732) Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 130.106
(732) Combe International Ltd., New York (US)

(111) 130.109
(732) FERRERO oHG mbH, STADTALLENDORF (DE)

(111) 130.136
(732) Agan Chemical Manufacturers Ltd., Ashdod (IL)

(111) 130.138
(732) Agan Chemical Manufacturers Ltd., Ashdod (IL)

(111) 130.139
(732) Agan Chemical Manufacturers Ltd., Ashdod (IL)

(111) 130.140
(732) Agan Chemical Manufacturers Ltd., Ashdod (IL)

(111) 130.141
(732) Agan Chemical Manufacturers Ltd., Ashdod (IL)

(111) 130.148
(732) Agan Chemical Manufacturers Ltd., Ashdod (IL)

(111) 130.167
(732) FERRERO oHG mbH, STADTALLENDORF (DE)

(111) 130.417
(732) Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)

(111) 130.421
(732) Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)

(111) 130.423
(732) Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)

(111) 130.424
(732) Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)

(111) 130.427
(732) Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)

(111) 130.428
(732) Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)

(111) 130.442
(732) BIRNER GESELLSCHAFT m.b.H., Perchtoldsdorf (AT)

(111) 130.444
(732) Venice Simplon-Orient-Express Inc. (Delaware állam törvényei

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

(111) 130.457
(732) Playboy Enterprises International, Inc., Chicago, Illinois (US)

(111) 130.502
(732) The Procter & Gamble Company , Cincinnati, Ohio (US)

(111) 130.515
(732) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (Ohio állam

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

(111) 130.628
(732) Olympus Corporation, Shibuya-ku, Tokyo (JP)

(111) 130.645
(732) Advance Magazine Publishers Inc., New York, New York (US)
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(111) 130.678
(732) Mentor Graphics Corporation (Oregon állam törvényei szerint

mûködõ cég), Wilsonville, Oregon állam (US)

(111) 130.732
(732) Blackstone Financial Services Inc., New York, New York (US)

(111) 130.742
(732) Kawneer Co., Inc., Norcross, Georgia (US)

(111) 130.774
(732) COMPUTER Associates Think, Inc. (Delaware állam törvényei

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

(111) 130.961
(732) AB Ph. Nederman & Co., Helsingborg (SE)

(111) 130.967
(732) J. & P. Coats, Limited, Glasgow, Scotland (GB)

(111) 130.968
(732) J. & P. Coats, Limited, Glasgow, Scotland (GB)

(111) 130.970
(732) J. & P. Coats, Limited, Glasgow, Scotland (GB)

(111) 130.973
(732) J. & P. Coats, Limited, Glasgow, Scotland (GB)

(111) 131.134
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 131.207
(732) KALENDART Grafikai és Nyomdaipari Kft., Szentendre (HU)

(111) 139.535
(732) Ferrero oHG mbH, Stadtallendorf (DE)

(111) 139.548
(732) Ferrero oHG mbH, Stadtallendorf (DE)

(111) 139.549
(732) Ferrero oHG mbH, Stadtallendorf (DE)

(111) 139.550
(732) Ferrero oHG mbH, Stadtallendorf (DE)

(111) 139.852
(732) Century 21 Real Estate LLC, Parsippany, New Jersey (US)

(111) 140.020
(732) Cherry Valley Farms Ltd., Rothwell, Lincolnshire (GB)

(111) 140.061
(732) Cherry Valley Farms Ltd., Rothwell, Lincolnshire (GB)

(111) 140.233
(732) FERRERO Offene Handelsgesellschaft mbH,

Stadtallendorf (DE)

(111) 153.081
(732) The Polo/Lauren Company, L.P. (New York államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 153.483
(732) The Polo/Lauren Company, L.P. (New York államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 153.484
(732) The Polo/Lauren Company, L.P. (New York államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 161.004
(732) BOKK-net Mérnöki és Kereskedelmi Kft., Esztergom (HU)

(111) 161.299
(732) TARKETT FRANCE, Nanterre (FR)

(111) 161.689
(732) CSM Magyarország Élelmiszeripari, Kereskedelmi

és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 162.149
(732) Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 162.207
(732) Microban Products Company (North Carolina államban

bejegyzett cég), Huntersville, North Carolina (US)

(111) 162.408
(732) CSM Magyarország Élelmiszeripari, Kereskedelmi

és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 162.668
(732) Playboy Enterprises International, Inc., Chicago, Illinois (US)

(111) 162.669
(732) Playboy Enterprises International, Inc., Chicago, Illinois (US)

(111) 162.782
(732) HelioPharma Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(111) 162.979
(732) INKTEC Co., Ltd., Ansan-city (KR)

(111) 162.981
(732) Kiss László, Budapest (HU)

(111) 163.036
(732) DVSC FUTBALL Szervezõ Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Debrecen (HU)

(111) 163.048
(732) TARKETT FRANCE, Nanterre (FR)

(111) 163.301
(732) Magyar Természettudományi Társulat, Budapest (HU)

(111) 163.395
(732) Solti András, Budapest (HU)
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(111) 163.629
(732) Kovacevic, Vladimir, Budapest (HU)

(111) 164.000
(732) Heródek Éva, Biatorbágy (HU)

(111) 164.011
(732) FRONTIER Kft., Budapest (HU)

(111) 164.418
(732) Playboy Enterprises International, Inc. (Delaware államban

bejegyzett cég), Chicago, Illinois (US)

(111) 164.496
(732) PROMPT L & S Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.,

Pécs (HU)

(111) 164.547
(732) Avaya Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ vállalat),

Basking Ridge, New Jersey (US)

(111) 164.564
(732) Törley Pezsgõpincészet Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 164.771
(732) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 164.780
(732) ALUKOL Szerkezetépítõ Kft., Százhalombatta (HU)

(111) 164.786
(732) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)

(111) 164.787
(732) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)

(111) 164.805
(732) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 165.017
(732) Magyar Autóklub, Budapest (HU)

(111) 165.072
(732) Baxter Healthcare S.A ., Wallisellen (CH)

(111) 165.249
(732) DENIZ MODE Kft., Budaörs (HU)

(111) 165.258
(732) Funkció Kft., Darnózseli (HU)

(111) 165.279
(732) Sandvik Intellectual Property AB, Sandviken (SE)

(111) 165.408
(732) INTEL Corporation, Santa Clara, Kalifornia (US)

(111) 165.638
(732) Budapesti Piac Marketing Kft., Budapest (HU)

(111) 165.661
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Groton, Connecticut (US)

(111) 165.756
(732) Bernard Matthews Plc., Norwich, Norfolk (GB)

(111) 165.828
(732) Tóth Ferenc, Eger (HU)

(111) 166.133
(732) Debenhams Retail Plc, London (GB)

(111) 166.135
(732) Debenhams Retail Plc, London (GB)

(111) 166.136
(732) Debenhams Retail Plc, London (GB)

(111) 166.429
(732) Playboy Enterprises International, Inc. (Delaware államban

bejegyzett cég), Chicago, Illinois (US)

(111) 166.462
(732) Eli Lilly and Company (Indiana állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Indianapolis, Indiana (US)

(111) 166.464
(732) Eli Lilly and Company (Indiana állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Indianapolis, Indiana (US)

(111) 166.528
(732) SYNERGIC Hegesztéstechnika Kft., Kecskemét (HU)

(111) 166.606
(732) Sindeq Befektetési Kft., Budapest (HU)

(111) 166.610
(732) Sindeq Befektetési Kft., Budapest (HU)

(111) 166.668
(732) Sindeq Befektetési Kft., Budapest (HU)

(111) 166.970
(732) CSM Magyarország Élelmiszeripari, Kereskedelmi

és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 167.008
(732) AIG/Lincoln Kft., Budapest (HU)

(111) 167.134
(732) WESZTA-T Kft., Budapest (HU)

(111) 167.137
(732) WESZTA-T Kft., Budapest (HU)

(111) 167.217
(732) The Procter & Gamble Co. (Ohio állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

(111) 167.332
(732) Localinfo Kft., Budapest (HU)
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(111) 167.520
(732) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)

(111) 167.527
(732) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)

(111) 167.562
(732) COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, Santa Luzia (BR)

(111) 167.586
(732) JAHRESZEITEN VERLAG GmbH, Hamburg (DE)

(111) 167.587
(732) JAHRESZEITEN VERLAG GmbH, Hamburg (DE)

(111) 167.632
(732) RENAULT, société anonyme, Boulogne-Billancourt (FR)

(111) 167.658
(732) COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, Santa Luzia (BR)

(111) 168.073
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Groton, Connecticut (US)

(111) 168.299
(732) Izsák-Agárdy 2009 Befektetõ Kft., Izsák (HU)

(111) 168.304
(732) Miller Chemical & Fertilizer Corporation (Pennsylvania

államban bejegyzett cég), Hanover, Pennysylvania (US)

(111) 168.379
(732) GUARDANT, INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Atlanta, Georgia (US)

(111) 168.380
(732) Avaya Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ vállalat),

Basking Ridge, New Jersey (US)

(111) 168.471
(732) Lycos, Inc., Waltham, Massachusetts (US)

(111) 168.511
(732) MAICO Elektroapparate-Fabrik GmbH,

Villingen-Schwenningen (DE)

(111) 168.520
(732) SIGNET Kódoló Szisztémák Kereskedelmi Kft.,

Nagykanizsa (HU)

(111) 168.608
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 168.672
(732) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)

(111) 168.704
(732) JOB SERVICE Munkaerõ-szolgáltató Kft.,

Székesfehérvár (HU)

(111) 168.743
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 168.881
(732) Lycos, Inc., Waltham, Massachusetts (US)

(111) 169.089
(732) BigBand Networks, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Redwood City, California (US)

(111) 169.366
(732) MOUNTEX Alpin Design Kft., Budapest (HU)

(111) 169.845
(732) CAMP SCANDINAVIA AB, Helsingborg (SE)

(111) 169.846
(732) CAMP SCANDINAVIA AB, Helsingborg (SE)

(111) 169.857
(732) Stroh Austria Gesellschaft mbH, Klagenfurt am

Wörthersee (AT)

(111) 169.917
(732) THX Ltd., San Rafael, CA (US)

(111) 169.921
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 170.006
(732) SAKATA SEED CORP., Yokohama (JP)

(111) 170.052
(732) FOREST-PAPÍR Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Lábatlan (Piszke) (HU)

(111) 170.262
(732) ALTAGRA Szervezõ és Utazási Iroda Kft., Gödöllõ (HU)

(111) 170.328
(732) Merisant Company 2 Sarl, Neuchatel (CH)

(111) 170.356
(732) FOREST-PAPÍR Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Lábatlan (Piszke) (HU)

(111) 170.358
(732) ALUMAT Automata Ajtórendszereket Gyártó és Forgalmazó

Kft., Százhalombatta (HU)

(111) 170.647
(732) QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt.,

Budapest (HU)

(111) 171.146
(732) GUARDANT, INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Atlanta, Georgia (US)

(111) 171.762
(732) FOREST-PAPÍR Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Lábatlan (Piszke) (HU)
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(111) 172.098
(732) RIKKER Fémipari Kft., Budapest (HU)

(111) 172.198
(732) TYCO INTERNATIONAL SERVICES GmbH,

Schaffhausen (CH)

(111) 172.494
(732) JAHRESZEITEN VERLAG GmbH, Hamburg (DE)

(111) 173.039
(732) TMD Friction Services GmbH, Leverkusen (DE)

(111) 173.182
(732) Sindeq Befektetési Kft., Budapest (HU)

(111) 173.562
(732) Dialog Plusz Számítástechnikai Kft., Budapest (HU)

(111) 173.639
(732) Kiss László, Budapest (HU)

(111) 173.818
(732) Zongor Attila, Budapest (HU)

(111) 175.027
(732) BONGRAIN S.A. (a French société anonyme a directoire

et conseil de surveillance), Viroflay (FR)

(111) 175.029
(732) Gyulai Húskombinát Zrt., Gyula (HU)

(111) 176.412
(732) AOL LLC, Dulles, Virginia (US)

(111) 177.052
(732) Dart Industries Inc., Orlando, Florida (US)

A rovat 157 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás

(111) 114.392
(732) KMD Management, Inc., Nyack-on-Hudson, New York (US)

(111) 114.703
(732) Chivas Holdings (IP) Limited, Paisley, Renfrewshire,

Scotland (GB)

(111) 114.704
(732) Chivas Holdings (IP) Limited, Paisley, Renfrewshire,

Scotland (GB)

(111) 115.890
(732) Delilah International S.a r.l., Luxembourg (LU)

(111) 116.353
(732) Chivas Holdings (IP) Limited, Paisley, Renfrewshire,

Scotland (GB)

(111) 117.101
(732) Chivas Holdings (IP) Limited, Paisley, Renfrewshire,

Scotland (GB)

(111) 118.174
(732) Chivas Holdings (IP) Limited, Paisley, Renfrewshire,

Scotland (GB)

(111) 121.700
(732) Delilah International S.a r.l., Luxembourg (LU)

(111) 128.996
(732) Nike Global Services Pte. Ltd., Singapore (SG)

(111) 129.046
(732) Chivas Holdings (IP) Limited, Paisley, Renfrewshire,

Scotland (GB)

(111) 129.676
(732) COFAP Fabricadora de Peças LTDA., City of Santo Andre,

State of Sao Paulo, Brazil (BR)

(111) 131.496
(732) Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 132.393
(732) Delilah International S.a r.l., Luxembourg (LU)

(111) 132.394
(732) Delilah International S.a r.l., Luxembourg (LU)

(111) 133.131
(732) Nike Global Services Pte. Ltd., Singapore (SG)

(111) 133.132
(732) Nike Global Services Pte. Ltd., Singapore (SG)

(111) 136.446
(732) Chivas Holdings (IP) Limited, Paisley, Renfrewshire,

Scotland (GB)

(111) 147.037
(732) Delilah International S.a r.l., Luxembourg (LU)

(111) 153.077
(732) Delilah International S.a r.l., Luxembourg (LU)

(111) 153.466
(732) Delilah International S.a r.l., Luxembourg (LU)

(111) 161.299
(732) TARKETT FRANCE, Nanterre (FR)

(111) 162.036
(732) Delilah International S.a r.l., Luxembourg (LU)

(111) 163.048
(732) TARKETT FRANCE, Nanterre (FR)

(111) 165.638
(732) Budapesti Piac Marketing Kft., Budapest (HU)

(111) 166.150
(732) MONTEI CONSULTING INC., Tortola (VG)

(111) 169.046
(732) Chivas Holdings (IP) Limited, Paisley, Renfrewshire,

Scotland (GB)

(111) 171.834
(732) In-Tech Invest Vagyonkezelõ Kft., Dunaújváros (HU)

(111) 171.932
(732) TYCO INTERNATIONAL SERVICES GmbH,

Schaffhausen (CH)

(111) 172.198
(732) TYCO INTERNATIONAL SERVICES GmbH,

Schaffhausen (CH)

(111) 172.597
(732) NR VIDEO Bt., Gödöllõ (HU)

(111) 173.039
(732) TMD Friction Services GmbH, Leverkusen (DE)

(111) 173.339
(732) Delilah International S.a r.l., Luxembourg (LU)
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(111) 174.880
(732) Gomperz Grosshandel GmbH, Schwechat (AT)

(111) 174.881
(732) Gomperz Grosshandel GmbH, Schwechat (AT)

(111) 174.882
(732) Gomperz Grosshandel GmbH, Schwechat (AT)

(111) 174.883
(732) Gomperz Grosshandel GmbH, Schwechat (AT)

(111) 175.051
(732) Gomperz Grosshandel GmbH, Schwechat (AT)

(111) 177.368
(732) Bengineer House Kft., Budapest (HU)

(111) 180.202
(732) MICHAEL HILL & Co. Ltd., Larnaca (CY)

(111) 183.693
(732) Kelemen János, Kiskõrös (HU)

(111) 186.288
(732) Ozone Laboratories Pharma SA, Bucharest (RO)

(111) 186.531
(732) Ozone Laboratories Pharma SA, Bucharest (RO)

(111) 187.577
(732) Ozone Laboratories Pharma SA, Bucharest (RO)

(111) 187.735
(732) Ozone Laboratories Pharma SA, Bucharest (RO)

(111) 187.742
(732) Ozone Laboratories Pharma SA, Bucharest (RO)

(111) 192.082
(732) Soaraway Kft., Budapest (HU)

(111) 192.083
(732) Soaraway Kft., Budapest (HU)

(111) 196.660
(732) Chrome Ball Studio Kft., Gyõr (HU)

(111) 198.423
(732) Magyar Selfness Szövetség Nonprofit Kft., Budapest (HU)

A rovat 49 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás

(111) 129.191
(732) General Media Communications, Inc. (New York államban

bejegyzett cég), Boca Raton, Florida (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 129.783
(732) Reebok International Limited, London (GB)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(111) 129.857
(732) KABUSHIKI KAISHA SEGA d/b/a SEGA CORPORATION,

Ohta-ku, Tokyo (JP)
(740) Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 131.983
(732) Reebok International Limited, London (GB)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(111) 138.998
(732) Alfa Wassermann S.p.A., Alanno, Pescara (IT)
(740) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest

(111) 146.788
(732) Malév Magyar Légiközlekedési Zártkörûen Mûködõ

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

(111) 146.789
(732) Malév Magyar Légiközlekedési Zártkörûen Mûködõ

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

(111) 146.790
(732) Malév Magyar Légiközlekedési Zártkörûen Mûködõ

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

(111) 152.044
(732) Eternit-Werke Ludwig Hatschek Aktiengesellschaft,

Vöcklabruck (AT)
(740) Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 161.004
(732) BOKK-net Mérnöki és Kereskedelmi Kft., Esztergom (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 164.771
(732) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 164.805
(732) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 165.408
(732) INTEL Corporation, Santa Clara, Kalifornia (US)
(740) Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 166.133
(732) Debenhams Retail Plc, London (GB)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 166.135
(732) Debenhams Retail Plc, London (GB)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest
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(111) 166.136
(732) Debenhams Retail Plc, London (GB)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 167.008
(732) AIG/Lincoln Kft., Budapest (HU)
(740) Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 168.299
(732) Izsák-Agárdy 2009 Befektetõ Kft., Izsák (HU)
(740) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft.,

Budapest

(111) 168.520
(732) SIGNET Kódoló Szisztémák Kereskedelmi Kft.,

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

(111) 168.704
(732) JOB SERVICE Munkaerõ-szolgáltató Kft.,

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

(111) 169.366
(732) MOUNTEX Alpin Design Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(111) 170.262
(732) ALTAGRA Szervezõ és Utazási Iroda Kft., Gödöllõ (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

A rovat 22 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése

(111) 129.191
(732) General Media Communications, Inc. (New York államban

bejegyzett cég), Boca Raton, Florida (US)

(111) 129.783
(732) Reebok International Limited, London (GB)

(111) 129.857
(732) KABUSHIKI KAISHA SEGA d/b/a SEGA CORPORATION,

Ohta-ku, Tokyo (JP)

(111) 131.983
(732) Reebok International Limited, London (GB)

(111) 138.998
(732) Alfa Wassermann S.p.A., Alanno, Pescara (IT)

(111) 152.044
(732) Eternit-Werke Ludwig Hatschek Aktiengesellschaft,

Vöcklabruck (AT)

(111) 161.004
(732) BOKK-net Mérnöki és Kereskedelmi Kft., Esztergom (HU)

(111) 162.315
(732) PANZANI, société anonyme, Lyon (FR)

(111) 164.771
(732) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 164.805
(732) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 165.408
(732) INTEL Corporation, Santa Clara, Kalifornia (US)

(111) 166.133
(732) Debenhams Retail Plc, London (GB)

(111) 166.135
(732) Debenhams Retail Plc, London (GB)

(111) 166.136
(732) Debenhams Retail Plc, London (GB)

(111) 167.008
(732) AIG/Lincoln Kft., Budapest (HU)

(111) 168.520
(732) SIGNET Kódoló Szisztémák Kereskedelmi Kft.,

Nagykanizsa (HU)

(111) 168.704
(732) JOB SERVICE Munkaerõ-szolgáltató Kft.,

Székesfehérvár (HU)

(111) 169.366
(732) MOUNTEX Alpin Design Kft., Budapest (HU)

(111) 171.125
(732) Dinnyés József, Budapest (HU)

A rovat 19 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás

(111) 128.896
(732) BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)

(111) 129.191
(732) General Media Communications, Inc. (New York államban

bejegyzett cég), Boca Raton, Florida (US)

(111) 129.534
(732) Heineken Hungária Zrt., Sopron (HU)

(111) 129.783
(732) Reebok International Limited, London (GB)

(111) 129.916
(732) Bracco International B.V., Amsterdam (NL)

(111) 131.207
(732) KALENDART Grafikai és Nyomdaipari Kft., Szentendre (HU)
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(111) 131.983
(732) Reebok International Limited, London (GB)

(111) 146.788
(732) Malév Magyar Légiközlekedési Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 146.789
(732) Malév Magyar Légiközlekedési Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 146.790
(732) Malév Magyar Légiközlekedési Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 147.598
(732) Orbis Holdings Limited, Hamilton (BM)

(111) 153.496
(732) Anheuser-Busch InBev S.A., Brussels (BE)

(111) 153.791
(732) DIAGEO plc., London (GB)

(111) 162.207
(732) Microban Products Company (North Carolina államban

bejegyzett cég), Huntersville, North Carolina (US)

(111) 162.782
(732) HelioPharma Szolgáltató Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(111) 162.979
(732) INKTEC Co., Ltd., Ansan-city (KR)

(111) 163.036
(732) DVSC FUTBALL Szervezõ Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Debrecen (HU)

(111) 164.564
(732) Törley Pezsgõpincészet Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 165.404
(732) Mobili Kft., Budapest (HU)

(111) 166.453
(732) SOTHYS INTERNATIONAL Société Anonyme, Párizs (FR)

(111) 167.008
(732) AIG/Lincoln Kft., Budapest (HU)

(111) 167.134
(732) WESZTA-T Kft., Budapest (HU)

(111) 167.137
(732) WESZTA-T Kft., Budapest (HU)

(111) 167.332
(732) Localinfo Kft., Budapest (HU)

(111) 168.379
(732) GUARDANT, INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Atlanta, Georgia (US)

(111) 169.089
(732) BigBand Networks, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Redwood City, California (US)

(111) 170.661
(732) Diageo plc, London (GB)

(111) 171.146
(732) GUARDANT, INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Atlanta, Georgia (US)

(111) 171.474
(732) Diageo plc, London (GB)

(111) 172.015
(732) Heineken Hungária Zrt., Sopron (HU)

(111) 173.865
(732) Broker Network International Corporation, Wilmington,

Delaware 19808 (US)

(111) 176.700
(732) Anheuser-Busch InBev S.A., Brussels (BE)

(111) 177.106
(732) Anheuser-Busch InBev S.A., Brussels (BE)

(111) 178.690
(732) Anheuser-Busch InBev S.A., Brussels (BE)

(111) 178.806
(732) Anheuser-Busch InBev S.A., Brussels (BE)

(111) 178.926
(732) Anheuser-Busch InBev S.A., Brussels (BE)

(111) 178.927
(732) Anheuser-Busch InBev S.A., Brussels (BE)

(111) 178.928
(732) Anheuser-Busch InBev S.A., Brussels (BE)

(111) 178.932
(732) Anheuser-Busch InBev S.A., Brussels (BE)

(111) 181.248
(732) Anheuser-Busch InBev S.A., Brussels (BE)

(111) 184.150
(732) CSM Magyarország Élelmiszeripari, Kereskedelmi

és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 186.559
(732) CSM Magyarország Élelmiszeripari, Kereskedelmi

és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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(111) 186.715
(732) CSM Magyarország Élelmiszeripari, Kereskedelmi

és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 186.719
(732) CSM Magyarország Élelmiszeripari, Kereskedelmi

és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 187.671
(732) CSM Magyarország Élelmiszeripari, Kereskedelmi

és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 190.680
(732) Anheuser-Busch InBev S.A., Bruxelles (BE)

(111) 191.750
(732) CSM Magyarország Élelmiszeripari, Kereskedelmi

és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 195.860
(732) Fang Zheng Europe Kft., Budapest (HU)

(111) 198.870
(732) Chuleevandevi Kft., Budapest (HU)

A rovat 49db közlést tartalmaz.

Használati szerzõdés

(111) 169.046
(732) Chivas Holdings (IP) Limited, Paisley, Renfrewshire,

Scotland (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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