
(111) 197.083 (151) 2010.04.27.
(210) M 08 00117 (220) 2008.01.17.
(732) I love sushi Vendéglátóipari Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Benkõ Ferenc, Benkõ Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hal (nem élõ); hal tartósított; halból készített ételek; halfilé;
halhús emberi fogyasztásra; halkonzervek; heringek; sózott hal;
szardínia; szárított zöldségek kivéve burgonya és burgonyából
készített termékek; tonhal; zöldségek, fõtt; zöldségek tartósított;
zöldségkonzervek; zöldségsaláták.

(111) 198.789 (151) 2009.10.29.
(210) M 08 03476 (220) 2008.10.20.
(732) EURO-VET Bt., Nagyatád (HU)

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

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

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

(111) 199.723 (151) 2010.02.24.
(210) M 07 00997 (220) 2007.03.26.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

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

(111) 199.849 (151) 2010.03.10.
(210) M 08 01851 (220) 2008.06.03.
(732) Gondolkodj Egészségesen! Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek.

(111) 199.910 (151) 2010.03.23.
(210) M 09 01373 (220) 2009.05.08.
(732) SundayFitt Restaurants Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

(546)

(511) 29 Tartósított, fagyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök, gyü-
mölcsszeletkék, apró.
32 Gyümölcsitalok és gyümölcslevek, gyümölcsnektárok, al-
koholmentes.
43 Vendéglátás, bár szolgáltatások, étkezdék, gyorséttermek,
büfék, önkiszolgáló éttermek, vendéglátóipar.

(111) 200.008 (151) 2010.03.31.
(210) M 08 03343 (220) 2008.10.27.
(732) dr. Varju Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Tuza Béla ügyvéd, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(541) MEZOFORTE
(511) 21 Kozmetikai eszközök.

(111) 200.009 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01908 (220) 2009.06.30.
(732) Top Shoot Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 13 Sportlõszerek, vadászlõszerek, robbanóanyagok, tûzijáték-
szerek.

(111) 200.010 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01912 (220) 2009.06.30.
(732) Khell Food Kft., Budaörs (HU)
(740) Kovátsné dr. Rech Erika, Budapesti 62. sz. Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Kenyér, szendvics; pékárúk; szendvics bagettek; töltött
zsemle és más töltött vagy töltetlen pékárúk; tartósított, szárított,
fõzött, friss gyümölcsök és zöldségek; hús, hústermékek, kolbász-
áruk, baromfi, hal, vad és abból készített termékek; mártások; fû-
szerek; kötõanyagok; kevert masszák; emulgeátorok; sütõporok;
kovász; maltodexrtin; víz; keményítõ; keményítõ termékek hoz-
záadásával készült gabonakészítményekbõl álló termékek; édes-
tészta; tésztafélék; édességek; liszt; gabona félékbõl készült elõ-
készítmények; süteménymasszák; sütemények; kekszek; torták;
cukrászsütemények; szószok; fûszerek; zselék; lekvárok; gyü-
mölcslevek; saláták; tojások; tej és tej termékek; savanyúságok;
szárnyas készítmények; burgonya alapú snack ételek; kávé; tea;
kakaó; cukor; rizs; tápióka; szágó; kávépótló szerek; fagylaltok;
jégkrém; méz; kakaó; vagy csokoládé alapú italok; kenyér; pala-
csinták, spagetti.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek; egyéb alkohol men-
tes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, gyümölcsnektárok;
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izotóniás italok; szörpök és más készítmények italokhoz; zöldség-
levek; szénsavas és szénsavmentes üdítõ italok.

43 Szendvicsbárok; bárok; sörözõ; vendéglátás kávézóban; bá-
rok és sneck bárok; pubok; borbárok; éttermek; kávéházak; gyors-
éttermek; gyors ételt kiszolgáló üzletek; ételek, italok készítése és
szállítása; éttermek, bárok vendéglõk vezetésébõl álló tevékeny-
ség; ételek és üdítõ készítmények elosztásával kapcsolatos szol-
gáltatások; vendéglátóipari szolgáltatások; ételek és italok szol-
gáltatásából álló tevékenység; élelmezés és vendéglátás területén
végzett tevékenység; catering; menzák.

(111) 200.011 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01716 (220) 2009.06.16.
(732) Shadowners Magyarország Motorosport Egyesület,

Örbottyán (HU)
(740) dr. Zorkóczy Miklós ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 200.012 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01904 (220) 2009.06.29.
(732) Bernard Matthews Ltd., Norwich, Norfolk (GB)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

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.

43 Vendéglátás.

(111) 200.013 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01905 (220) 2009.06.29.
(732) Bernard Matthews Ltd., Norwich, Norfolk (GB)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

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.
43 Vendéglátás.

(111) 200.014 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01919 (220) 2009.06.30.
(732) UNILEVER N. V., Rotterdam (NL)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok; illóolajok; fürdõ és zuhanyozó készítmények,
bõrápoló készítmények, bõrápoló olajok, krémek és oldatok; bo-
rotválkozó készítmények; borotválkozás elõtti és borotválkozás
utáni készítmények; szõrtelenítõ készítmények; napvédõ és ön-
barnító készítmények; kozmetikai szerek; smink és smink eltávo-
lító készítmények; vazelin; ajakápoló készítmények; hintõpor;
vatta, vatta rudacskák; kozmetikai lapok és kendõk; elõnedvesí-
tett vagy impregnált tisztító lapok, kendõk vagy törlõkendõk;
szépségmaszkok, arcpakolások.

(111) 200.015 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01906 (220) 2009.06.30.
(732) Pharmaceutical Chemical Cosmetic Industry ALKALOID

AD - Skopje, Skopje (MK)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(541) GLU-ZON
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen antidiabetikus

termékek.

(111) 200.016 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01914 (220) 2009.06.30.
(732) HANKOOK TIRE CO., LTD., Szöul (KR)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Légpumpák; légi jármûvek; csúszásgátló láncok; gumiab-
roncsok gépjármûvekhez, gépjármûvek, kerékpár kormányok;
gumiabroncsok kerékpárokhoz; kerékpárok; fékbetétek jármû-
vekhez; köpenyek pneumatikus gumiabroncsokhoz; üléshuzatok
jármûvekhez; huzatok gumiabroncsokhoz; huzatok jármûkere-
kekhez; kerékgumik motorkerékpárokhoz; ragasztós gumifoltok
belsõ tömlõk javításához; belsõ tömlõk kerékpárokhoz; belsõ
tömlõk motorkerékpárokhoz; belsõ tömlõk pneumatikus gumiab-
roncsokhoz; belsõ tömlõk jármûkerekekhez; belsõ tömlõk jármû
gumiabroncsokhoz; csomaghálók jármûvekhez; pneumatikus gu-
miabroncsok; javítókészletek belsõ tömlõkhöz; abroncsok jármû-
kerekekhez, nyeregborítások kerékpárokhoz; nyeregborítások
motorkerékpárokhoz, biztonsági övek jármûülésekhez fékszelvé-
nyek jármûvekhez; lengéscsillapítók jármûvekhez; síszállítók
gépkocsikhoz; szögek gumiabroncsokhoz; szegecsek gumiabron-
csokhoz; gumiabroncsok jármûkerekekhez; tömör gumiabron-
csok jármûkerekekhez; futófelületek gumiabroncsok ujrafutózá-
sához; futófelületek hajtószíjas jármûvekhez, futófelületek trak-
tor típusú jármûvekhez; tömlõ nélküli gumiabroncsok kerékpá-
rokhoz; tömlõ nélküli gumiabroncsok motorkerékpárokhoz; sze-
lepek jármûvek gumiabroncsaihoz; gumiabroncsok jármûvek ke-
rekeihez; jármû kerekek; villamos jármûvek; hajók; mozdonyok;
szélvédõ törlõk; szélvédõk.
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(111) 200.018 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01262 (220) 2009.04.28.
(732) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

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

(541) OS-Hírvonal
(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) 200.020 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01263 (220) 2009.04.28.
(732) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

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

(541) OS Közlemények
(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) 200.021 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01918 (220) 2009.06.30.
(732) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) IMMUN HERBAL
(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) 200.022 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01260 (220) 2009.04.28.
(732) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

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

(541) OS
(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) 200.023 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 02108 (220) 2009.07.16.
(732) Yannidis Brothers S.A., Imeros Topos/Aspropyrgos,

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

Budapest

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

rek; festõanyagok; maróanyagok; gyanták; fémlapok és fémporok
festõk és dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.

(111) 200.024 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 02103 (220) 2009.07.16.
(732) Bányai Bútorok Kft., Pilisvörösvár (HU)

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; mosdók,
mosdópultok, mosogatók, homogén akril lapból.
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; konyha-, és fürdõszoba-
bútorok, konyhai munkalapok és berendezések homogén ak-
ril-lapból.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 200.025 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 02111 (220) 2009.07.17.
(732) Múzsa Borház Kft., Balatonfüred (HU)
(740) Kóber Ferenc, Budapest

(541) Zeleus
(511) 33 Bor.

(111) 200.026 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 02102 (220) 2009.07.16.
(732) Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) WELL DAY
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek; egyéb alkoholmentes ita-

lok; vizek (italok); gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és
más készítmények italokhoz; izotóniás italok; zöldséglevek.

(111) 200.027 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 02106 (220) 2009.07.16.
(732) Intervet International B.V., Boxmeer (NL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) EXSPOT
(511) 5 Gyógyszerek és gyógyszerészeti készítmények állatgyó-

gyászati célokra.

(111) 200.028 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 02105 (220) 2009.07.16.
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem (NL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)
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(511) 2 Festékek, kencék, lakkok, festõanyagok, beleértve a páco-
kat, higítókat és szinezõ anyagokat, mint festékek, kencék és lak-
kok adalékanyagait; rozsdagátló és fakonzerváló szerek.

(111) 200.029 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 02107 (220) 2009.07.16.
(732) Yannidis Brothers S.A., Imeros Topos/Aspropyrgos,

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

Budapest

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

rek; festõanyagok; maróanyagok; gyanták; fémlapok és fémporok
festõk és dekorátorok részére.

(111) 200.030 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 02110 (220) 2009.07.17.
(732) FU DA LI Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 200.031 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01248 (220) 2009.04.27.
(732) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(111) 200.032 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01249 (220) 2009.04.27.
(732) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(111) 200.033 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01259 (220) 2009.04.28.
(732) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ

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

(541) OTS
(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) 200.034 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01296 (220) 2009.04.30.
(732) Graboplast Padlógyártó zártkörûen mûködõ

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

Budapest

(541) GRABO JIVE
(511) 19 Burkolólapok nem fémbõl, burkolólemezek nem fémbõl,

padlóburkoló mozaiklapok nem fémbõl, parkettafák, parketták.

(111) 200.035 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01509 (220) 2009.05.21.
(732) Reklámtaxi Fuvarközvetítõ, Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft., Budapest (HU)
(740) Szenttornyai Gergely Kristóf, Budapest

(546)

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

(111) 200.036 (151) 2010.03.31.
(210) M 09 01907 (220) 2009.06.30.
(732) Tyre-Trans Kft., Miskolc (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Abroncskarimák jármûvekhez, abroncsok jármûkerekek-
hez, abroncsszegek, belsõ gumiabroncstömlõk, csúszásgátlók jár-
mûabroncsokhoz, dísztárcsák (kerekekre), jármû gumiabroncsok,
jármûkerekek.

(111) 200.061 (151) 2010.04.07.
(210) M 09 02520 (220) 2009.09.03.
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), New York (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MEGOSTAT
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra, kivéve

szemgyógyászati használatra.

(111) 200.122 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 02960 (220) 2009.10.13.
(732) Vadnyugati Táncosok Egyesülete, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 200.123 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 02547 (220) 2009.09.07.

(541) Öreg Kerka Néptáncegyüttes
(511) 41 Elõadómûvészek szolgáltatásai (néptánc; népitánc; társas-

tánc; koreográfiák), oktatás (nevelés; szakmai képzés; szakmai tá-
borok), szórakoztatás (kulturális tevékenységek; programok szer-
vezése és rendezése; fesztiválok szervezése; élõ elõadások bemu-
tatása).
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(111) 200.124 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 02550 (220) 2009.09.08.
(732) Mester Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Zárdai Zoltán, Zárdai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; különösen mûsoros videó kazetták, videó le-
mezek, rajzfilmek, mûsoros audió és oktató kazetták, szalagok és
kompakt lemezek (CD), DVD, oktató számítógép szoftverek,
CD-ROM-ok, osztálytermek számára adathordozót tartalmazó
oktató felszerelések filmszalagok, tanárok számára szolgáló okta-
tási vezérfonalak, képes szemléltetõ eszközök angol nyelvtanu-
lással vagy oktatással kapcsolatban.

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; különösen könyvek, könyvecskék, albumok, kataló-
gusok prospektusok, füzetek, lapok, feladatlapok, levelezõlapok,
kártyák, mappák, folyóiratok, magazinok, revük (idõszaki lapok),
újságok, naptárak, valamint nyelvkönyvek, tankönyvek, szótárak,
nyelvi munkafüzetek, oktatási reklámanyagok és minden egyéb
kiadvány angol nyelvtanulással vagy oktatással kapcsolatban.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; különösen könyv-, kiadvány és folyóirat kiadás,
hangfelvétel és videófelvétel kiadás, elektronikus könyv-, kiad-
vány és folyóirat kiadás különösen angol nyelvtanulással vagy ok-
tatással kapcsolatban, mindezek online kiadása, fényképészet,
szerencsejátékok, továbbá mindezek interneten keresztül is.

(111) 200.125 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 02555 (220) 2009.09.09.
(732) Modell & Hobby Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gyarmati János, Budapest

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek, csúszdák [já-
tékszerek], elektronikus céltáblák, gördeszkák, játékautók, játék
babák, játék léggömbök, játék pisztolyok, játék sárkányok, játék
automaták nem érmebedobással mûködõek, nem kizárólag televí-
ziós vevõkészülékkel használhatók, játékgolyók, játékkártyák, já-
tékok, játékszerek, készülékek elektronikus játékokhoz, amelyek
nem kizárólag tv vevõkészülékekkel mûködtethetõk, kirakós játé-
kok [puzzle], labdák labdajátékokhoz, légpuskák [játékszerek],
plüss játékszerek, plüssmackók, sakkjátékok, sárkányrepülõgé-
pek, siklóernyõk, táblajátékok, távirányítású játékjármûvek, teke,
kugli [játékok], építõjátékok, építõkockák [játékszerek], trükkös
játékok, rádió-távvezérlésû modellautók, modellmotorok, mo-
dellhelikopterek, modellhajók, modellrepülõk, modelltankok,

elektoromos vasútmodellek (mozdonyok, kocsik), mûanyag ma-
kettek (ragasztható, pattintható), fém játékautók, modelljáték ki-
egészítõk gyermekjátékok, társasjátékok, bébi játékok, játéksár-
kányok, mûanyag gyermekjátékok, fém gyermekjátékok, fa gyer-
mekjátékok.

(111) 200.126 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 02556 (220) 2009.09.09.
(732) Modell & Hobby Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gyarmati János, Budapest

(546)

(511) 13 Lõfegyverek; lõszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tûzi-
játékszerek, célgömbök, irányzékok lõfegyverekhez, géppuskák,
gépfegyverek, gránátok, hangtompítók puskákhoz, irányzékok,
nem teleszkóposak, lõfegyverekhez, karabélytokok, légpiszto-
lyok [fegyverek] lõállványok, lõfegyverek, lövedékek [fegyve-
rek], puskacsövek, puskák [fegyverek], ravaszvédõ kengyelek
puskákhoz és karabélyokhoz, revolverek, tisztogató kefék lõfegy-
verekhez, töltények, tölténytöltõ készülékek, airsoft fegyverek,
airsoft puskák, airsoft karabélyok, airsoft revolverek, airsoft gép-
pisztolyok, airsoft géppuskák, fegyver céltávcsövek, airsoft fegy-
verek kiegészítõ alkatrészeik, airsoft lövedékek.

(111) 200.127 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 02557 (220) 2009.09.09.
(732) Schuller András, Budapest (HU)
(740) dr. Gabos Szilvia ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 200.128 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 02755 (220) 2009.09.28.
(732) ADVENIO Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Ajtony Csaba, Nagy Ajtony Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KLASSZ FM
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
oldalak készítése; on-line hirdetõi tevékenység számítógépes há-
lózaton; rádiós reklámozás; reklámidõ bérlete távközlési médi-
umban; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereske-
delmi célokból; reklámozás; reklámszövegek publikálása; rek-
lámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdetõ ügynök-
ségek.
38 Távközlés; hírügynökségek; rádióadás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; hangstúdiók szolgáltatásai; rádió- és televízió-
programok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatá-
sok; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése [impresszáriók
szolgáltatásai]; zene összeállítása.
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(111) 200.129 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 02757 (220) 2009.09.28.
(732) ADVENIO Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Ajtony Csaba, Nagy Ajtony Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CLASS FM
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
oldalak készítése; on-line hirdetõi tevékenység számítógépes há-
lózaton; rádiós reklámozás; reklámidõ bérlete távközlési médi-
umban; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereske-
delmi célokból; reklámozás; reklámszövegek publikálása; rek-
lámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdetõ ügynök-
ségek.
38 Távközlés; hírügynökségek; rádióadás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; hangstúdiók szolgáltatásai; rádió- és televízió-
programok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatá-
sok; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése [impresszáriók
szolgáltatásai]; zene összeállítása.

(111) 200.130 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 02758 (220) 2009.09.28.
(732) Vision Pharma Kft., Tihany (HU)
(740) dr. Balogh Ákos, Balogh & Medveczky Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Arckikészítõ púder; aromák [eszenciaolajok]; aromák süte-
ményekhez [illóolajok]; bõrkonzerváló szerek [kenõcsök]; dezo-
dorok személyes használatra; eszenciaolajok; fürdõsók nem gyó-
gyászati használatra; füstölõ készítmények [illatszerek]; gyógy-
szappanok; illatos(ított) víz; illatszer készítmények; illatszerek;
ionon [illatszergyártás]; izzadásgátló piperecikkek; kozmetikai
bõrápoló szerek; kozmetikai krémek; kölnivíz; krémek bõrökhöz;
levendulaolaj; levendulavíz; mandulaolaj; mandulaszappan; ola-
jok egészségügyi célra; olajok illatszerekhez; olajok kozmetikai
használatra; olajok tisztításra; samponok; szappanok; tisztítósze-
rek; virágkivonatok [illatszerek].
5 Dezodorok ruházathoz és textilanyagokhoz; fürdõsók;
gyógynövények; gyógyteák; olajok gyógyászati használatra.
31 Szárított növények díszítésre; szárított virágok díszítésre;
virágok, élõ.

(111) 200.132 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 02763 (220) 2003.08.29.
(732) Torrent Pharma GmbH, Nürnberg (DE)
(300) 30316069.1/05 2003.03.26. DE
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Budapest

(541) TORRENT
(511) 5 Gyógyszerek, gyógyszerészeti készítmények, kivéve diure-

tikumokat és magas vérnyomás elleni szereket.

(111) 200.133 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 02949 (220) 2009.10.12.
(732) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Gyõr (HU)

(740) dr. Bódis Judit, Gyõr

(554)

(511) 33 Likõrök.

(111) 200.134 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 02951 (220) 2009.10.12.
(732) Joy’s United Kft., Szeged (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátás, élelmezési szolgáltatások, vendéglátóipar.

(111) 200.135 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 02952 (220) 2008.12.11.
(732) Nycomed GmbH, Konstanz (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(541) GUTRON
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(111) 200.136 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 03149 (220) 2009.10.29.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

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

Iroda, Budapest

(541) MOL Group Cards
(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító

és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Vásárlási és tranzakciós ügyletek, ügyviteli szolgáltatás és
értékelés, könyvelés és számlakivonatok összeállítása, különféle
ügyletek vásárlásra és üzemanyag fizetésére, és az erre vonatkozó
szolgáltatások.
36 Szolgáltatások; hitelkártyák, terhelõ-kártyák, töltõkártyák,
személyazonosításra szolgáló kártyák, vásárlásra jogosító kár-
tyák, diszkont és készpénzes kártyák vonatkozásában, áruvásárlá-
si hitelek, szolgáltatások elektronikus tõkeátutalás és készpénzki-
adásra vonatkozóan; számlakivonatok kiállítására vonatkozó
szolgáltatások, és a fentebb említett szolgáltatásokra vonatkozó
analízis; fizetések intézése; tulajdon-fenntartásos részvétel; pénz-
ügyi klíring (elszámolóházas) szolgáltatások.
37 Gépkocsik karbantartása és javítása, jármûvek olajozása,
gépkocsik tisztítása és polírozása, gépkocsik mosása, gépkocsik
rozsdamentesítése, festése, gumiabroncsok szerelése, javítása,
jármûjavító mûhelyek.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 200.137 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 03150 (220) 2009.10.28.
(732) Ortopán Kft, Miskolc (HU)
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(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.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 200.138 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 03155 (220) 2009.10.30.
(732) Tesco-Global Áruházak Zrt., Budaörs (HU)
(740) dr. Lévai András, Budaörs

(546)

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

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

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

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

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

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).

34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 200.139 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 03157 (220) 2009.10.30.
(732) TESCO-Global Áruházak Zrt., Budaörs (HU)

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
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).
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 200.140 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 03158 (220) 2007.03.19.
(732) ACCOR, Evry (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)
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(511) 9 Mágneses és elektronikus hitelkártyák, fizetésre szolgáló
smart kártyák, elektronikus kártyák és kitûzõk hozzáféréshez és
ellenõrzéshez; adatmédiumok, különösen mágneses és optikai
kártyák és lemezek.
16 Nyomdaipari termékek, beleértve magazinokat, újságokat,
prospektusokat, ismertetõ könyveket, brosúrákat, nyomtatott ér-
méket, kártyákat, jegyeket, kuponokat, irodaszereket és irodai
cikkeket(bútorok kivételével).
36 Biztosítási és biztosításhoz kötõdõ segítségnyújtással kap-
csolatos szolgáltatások, pénzügyi és monetáris szolgáltatások,
utazási csekkek, értékérmék kiadása, hitelkártyákkal és kedvez-
ményes kártyákkal kapcsolatos szolgáltatások, mindennemû fize-
téshez kapcsolódó kiadási, terjesztési és lebonyolítási szolgáltatá-
sok.

(111) 200.142 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 03165 (220) 2009.11.02.
(732) Delton Híradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.,

Budapest (HU)

(546)

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

(111) 200.143 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 03357 (220) 2009.11.18.
(732) AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelõ Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Giró-Szász János, Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 200.144 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 03361 (220) 2009.11.18.
(732) 1A Pharma GmbH, Oberhaching (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) INDAPERIN 1A PHARMA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 200.145 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 03362 (220) 2009.11.18.
(732) 1A Pharma GmbH, Oberhaching (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) COPERINDA 1A PHARMA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 200.148 (151) 2010.04.14.
(210) M 09 01228 (220) 2009.04.27.
(732) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

(541) Gemini

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök,
kivéve riasztók és lopásvédelmi termékek, alkatrészek jármûvek-
hez, központi zárak jármûvekhez, elektromos ablakemelõk jár-
mûvekhez, elektromosan mozgatható tetõk jármûvekhez.

(111) 200.149 (151) 2010.04.16.
(210) M 07 00887 (220) 2007.03.19.
(732) ER 23 Bt., Budapest (HU)

(541) ER 23
(511) 6 Forrasztóhuzal fémbõl; hegesztõpálcák fémbõl; hegesztõ

huzaganyagok; fémötvözetek.

(111) 200.150 (151) 2010.04.16.
(210) M 09 02568 (220) 2009.09.10.
(732) Oros-Avis Kft., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 29 Hús, hal-, tenger gyümölcsei, vadhús, baromfi, víziszárnya-
sok, friss, fagyasztott, elõhûtött és továbbfeldolgozott hústermé-
kek, egészben és darabolva, csontozott készítmények, pácolt-füs-
tölt készítmények, liba- és kacsamáj, illetve azok készítményei;
zöldségfélék, gyümölcsök, kivonatok; tartósított, szárított és fõ-
zött gyümölcsök és zöldségek, hús és halkészítmények, kolbász-
félék; kész és gyorsételek; zselék, lekvárok; gyümölcs és zöldség
konzervek; szószok, desszertek; tojások; tej és tejtermékek jog-
hurtok, szójából kivont étkezési fehérjék, étkezési olajok és zsí-
rok, diók és dióvajak; savanyúságok, fûszernyövények, zöldség-
darabokból vagy zöldségsûrítménybõl álló kenhetõ ételek.

(111) 200.151 (151) 2010.04.16.
(210) M 07 01745 (220) 2007.05.10.
(732) Pharma Agency, s.r.o., Praha 4 (CZ)
(300) 443782 2006.12.14. CZ
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) VAGICARE
(511) 5 Orvosi és diétás termékek gyógyszerészeti és orvosi célok-

ra, orvosi megelõzés és rehabilitáció céljára, nevezetesen élelmi-
szer és táplálék-kiegészítõk; tejes erjesztés útján készített probio-
tikus bakteriális és biológiai készítmények emberi és állati hasz-
nálatra; erõsítõ élelmiszerek és kivonatok orvosi célra gyermekek
és felnõttek számára; biológiai termékek gyógyszerészeti célokra;
mikroorganizmus kultúrák és bakteriológiai közegek orvosi cé-
lokra, orvosi megelõzés és rehabilitáció céljára; gyógyfüvek.

35 Ügynöki szolgáltatások gyógyszerészeti és orvosi célokra,
orvosi megelõzésre és rehabilitációra használt termékekkel kap-
csolatos területen; import és export képviselet; üzleti tanácsadás;
üzlettel kapcsolatos ügynöki tevékenység; reklám és propaganda
tevékenység; üzleti információ biztosítása, nevezetesen multimé-
dia információk reklám és üzleti célokra, beleértve a kutatást; rek-
lám és propaganda tevékenység, beleértve az on-line reklámot és
a felhasználók megjelenítését az Internet hálózaton; az Internet
használata üzleti célokra, nevezetesen kutatási szolgáltatások és
e-üzlet; a reklám és/vagy reklámszövegek, nyomtatott reklám-
anyagok publikálása; a reklámanyagok terjesztése; üzleti kutatás
és a piac elemzése; piackutatás; a reklám és a termékekkel, illetve
szolgáltatásokkal kapcsolatos üzleti bemutatók szervezése, bele-
értve a szakkiállításokat és az azokat támogató tevékenységeket; a
termékek és nyomtatványok reklám célú terjesztése; hazai és
külföldi cégek és termékek üzleti megjelenítése; üzleti informáci-
ós szolgáltatás; mûszaki konzultáció és konzultációs szolgáltatá-
sok.
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42 Fejlesztés és kutatás gyógyszerészeti és orvosi célokra, or-
vosi megelõzésre és rehabilitációra használt termékekkel kapcso-
latosan, nevezetesen biológiai, bakteriológiai és vegyészeti kuta-
tások; szakmai információk, tanácsadások és konzultációs szol-
gáltatások a fenti szakterületre vonatkozóan.

(111) 200.152 (151) 2010.04.16.
(210) M 09 02304 (220) 2009.08.07.
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 200.153 (151) 2010.04.16.
(210) M 09 02305 (220) 2009.08.07.
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 200.154 (151) 2010.04.16.
(210) M 09 02308 (220) 2009.08.07.
(732) Organit Termelõ és Kereskedelmi Kft.,

Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 31 Állati takarmány.

(111) 200.155 (151) 2010.04.16.
(210) M 09 02309 (220) 2009.08.07.
(732) Organit Termelõ és Kereskedelmi Kft.,

Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 1 Mezõgazdasági rendeltetésû, trágyázó termék.

(111) 200.156 (151) 2010.04.21.
(210) M 06 02767 (220) 2006.08.14.
(732) Matrac & Co. Kft., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Ágyak Háza
(511) 35 Bútor és lakástextil kiskereskedelem.

(111) 200.157 (151) 2010.04.21.
(210) M 09 01306 (220) 2009.05.04.
(732) Republic of Art Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.
35 Reklámozás és ügyletek.

(111) 200.159 (151) 2010.04.21.
(210) M 09 01697 (220) 2009.06.11.
(732) P.B.Co. Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU);

Samu Attila, Szeged (HU)
(740) Karlik Imre, Budapest

(546)

(511) 36 Ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése,
ingatlanügynökségek.

(111) 200.160 (151) 2010.04.21.
(210) M 09 01699 (220) 2009.06.15.
(732) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Szatmár eredetmegjelölés területérõl származó pálinkák.
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(111) 200.161 (151) 2010.04.21.
(210) M 09 01713 (220) 2009.06.16.
(732) PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad (HU)

(541) MIVENTIS
(511) 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) 200.162 (151) 2010.04.21.
(210) M 09 01903 (220) 2009.06.29.
(732) Civil Mozgalom, Nyíregyháza (HU)
(740) Seres Mária, Nyíregyháza

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, valamint kereskedelmi tevékenységek
és irodai munkák megjelölése általában, illetve a közélet, a gazda-
ság és politika területén.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, valamint szakmai képzés, szórakoztató, sport és
kulturális tevékenységek megjelölése általában, illetve a közélet,
a gazdaság és politika területén.
42 Tudományos és ipari kutatás, számítógépek programozása,
ezen szolgáltatások megjelölése általában, illetve a közélet, a gaz-
daság és politika területén.

(111) 200.163 (151) 2010.04.21.
(210) M 09 02101 (220) 2009.07.16.
(732) ÉMI Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Nonprofit

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 11 Épületgépészeti, különösen világító, fûtõ, hûtõ, fõzõ, szárí-
tó, szellõztetõ, vízvezetéki, egészségügyi és légkondicionáló be-
rendezések.
19 Mindenféle nem fém építõanyag, valamint azokból készült
termék, helyhez kötött és mozgatható építmény.
37 Építkezések és javítások.
42 Anyagvizsgálat, szerkezetvizsgálat, tervezés, minõsítés, kí-
sérletek, mérnöki és szakértõi tevékenység az építõipari beruhá-
zás, tervezés és kivitelezés területén.

(111) 200.164 (151) 2010.04.21.
(210) M 09 02504 (220) 2009.09.02.
(732) IPSOS Média-, Reklám-, Piac- és Véleménykutató

Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Gyenes-Kovács Zoltán, Dr. Gyenes-Kovács Zoltán Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) Szonda Ipsos
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 200.165 (151) 2010.04.21.
(210) M 09 02509 (220) 2009.09.02.
(732) Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft.,

Pilisszentiván (HU)

(546)

(511) 9 Biztonságtechnikai video megfigyelõ kamerák; biztonság-
technikai video és audio felvevõ készülékek (DVR); biztonság-
technikai videojel átalakító és videojel erõsítõ berendezések; zárt
láncú video megfigyelõ berendezés.

(111) 200.166 (151) 2010.04.21.
(210) M 09 02511 (220) 2009.09.02.
(732) ZEKE GRAFIKAI Kft. 1/2%, Debrecen (HU);

Zeke László 1/2%, Debrecen (HU)
(740) dr. Zeke László, Zeke Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

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

(111) 200.167 (151) 2010.04.21.
(210) M 09 02514 (220) 2009.09.03.
(732) Családi Egzisztencia Program Kft., Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, adóbevallások
elkészítése, becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzõi szolgál-
tatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára,
bérszámfejtés, eladási propaganda mások számára, elosztó-, ada-
golóautomaták kölcsönzése, elõfizetések intézése távközlési
szolgáltatásokhoz mások számára, fénymásolás, fénymásológé-
pek kölcsönzése gazdasági elõrejelzések, gépírási szolgáltatások,
gyapjúanyagok becslése, gyorsírási szolgáltatások, hirdetések le-
vélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak
készítése, import-export ügynökségek, információ és tanácsadás
fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], információk számítógé-
pes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás, irodagépek és ké-
szülékek kölcsönzése, kereskedelmi információs ügynökségek
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kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereske-
delmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, kirakatrendezés, kon-
zultáció személyzeti kérdésekben, költöztetõ szolgálat vállalko-
zások számára, könyvelés, könyvvizsgálat, közlemények átírása
közönségszolgálat, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel
kapcsolatban, lábon álló fa értékbecslése, manöken/modell-szol-
gálatok reklám vagy kereskedelmi célból, mások árui és szolgál-
tatásai engedélyzésének kereskedelmi adminisztrációja munka-
erõ-toborzás on-line hirdetõi tevékenység számítógépes hálóza-
ton, outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás], piaci ta-
nulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag napra-
kész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése reklámanya-
gok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] ter-
jesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési
médiumban, állásközvetítõ irodák, árösszevetési szolgáltatások,
árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában kiske-
reskedelmi célokból, áruminták terjesztése, árverés, önköltség-
elemzés, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszöve-
gek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdetõ ügynökségek, saj-
tófigyelés, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irá-
nyításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikák összeál-
lítása, szabadtéri hirdetés, szakmai konzultációk üzleti ügyekben,
szakvéleményadás gazdasági ügyekben, szállodai üzletvezetés,
számítógépes nyilvántartások kezelése, számlakivonatok össze-
állítása, számlázás, személyzet kiválasztása pszichológiai eljárá-
sokkal, szövegfeldolgozás, szponzorok felkutatása,telefonos üze-
netközvetítés [telefonon el nem érhetõ személyeknek], televíziós
reklámozás, titkársági szolgáltatások, tördelési szolgáltatások
hirdetési célokból, újságelõfizetések intézése mások számára, üz-
leti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzleti mene-
dzselés elõadómûvészek részére, üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás üzletvezetési konzultáció,
üzletvezetési tanácsadó szolgálatok, vásárlási megrendelések
ügyintézése.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek, adóval kapcsolatos becslések, alkuszi/ügynöki tevékenység
szolgáltatások, biztosítási tanácsadás, biztosítási ügynöki tevé-
kenység, biztosítások, csekkek hitelességének ellenõrzése, elszá-
molóházak, faktorálási szolgáltatások, felszámolói szolgáltatá-
sok, pénzügyi, finanszírozási szolgáltatások, gyûjtések szervezé-
se, hajókárbiztosítás, hitelirodák, hitelkártya-szolgáltatások, hi-
telkártyák kibocsátása, információk nyújtása biztosítási ügyek-
ben, ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, in-
gatlanügynökségek, irodák [ingatlanok] bérlete javítási költség-
becslés [pénzügyi becslés], jelzálog-hitelezés, jótékonysági célú
gyûjtések, klíringházak, kölcsön [finanszírozás], kölcsönös támo-
gatási alapok szolgáltatásai, követelésbehajtási ügynökségek, la-
kásbérlet, lakásügynökségek, lakbérbehajtás mezõgazdasági in-
gatlanok bérlete, mûtárgyak értékbecslése, numizmatikai érték-
becslés, nyugdíjfolyósítási szolgáltatások, óvadék, kezesség,
pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi elemzések, pénz-
ügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan] pénzügyi
igazgatás, pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi szponzorá-
lás, támogatás, pénzügyi tanácsadás, pénzváltás, ékszerek érték-
becslése, életbiztosítás, értékbónok kibocsátása, értékek letétbe
helyezése, régiségek értékbecslése, részletfizetéses hitelnyújtás,
szállásügynökségek [apartmanok], széfletét szolgáltatások, taka-
rékpénztárak, telebank szolgáltatások, terhelõkártya-szolgáltatá-
sok, tõkekihelyezés, tõkeberuházás, tõzsdei árfolyamjegyzés,
tõzsdeügynöki tevékenység, tulajdon-fenntartásos részletvétel
hitelezése, tûzkár elleni biztosítás, utazási csekkek kibocsátása,
vagyonkezelés, vámügynöki tevékenység, zálogkölcsönzés.
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, adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médium-
ból elektronikus médiumba, anyagpróba, bakteriológiai kutatás,
belsõépítészet, biológiai kutatás, csomagolástervezési szolgálta-
tások, divattervezés, energiatakarékossági tanácsadás, felhõk
szétoszlatása, fizikai kutatások, földmérés, geológiai felderítés
geológiai kutatás, geológiai szakvélemények készítése, gépjár-

mûvek mûszaki vizsgálata, grafikusmûvészi tervezési szolgálta-
tások, hálózati kiszolgálók [web szerverek] bérlete, hosting szol-
gáltatások web oldalakhoz, idõjárás-elõrejelzõ szolgálat, ipari
formatervezés, kozmetikai kutatás, kõolajmezõk kiaknázásának
elemzése, környezetvédelmi kutatás, kutatás és fejlesztés mások
részére, kutatómotorok biztosítása az internethez, mechanikai ku-
tatás, mértékhitelesítés [mérésügy], minõségellenõrzés mûalko-
tások hitelesítése, mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi tevékeny-
ség, mûszaki tervtanulmányok készítése, olajkutak ellenõrzése,
olajkutatás, stíldíszítés [ipari formatervezés], szakvélemények
adása kõolajmezõkrõl, szakvélemények adása mérnöki munkák-
kal kapcsolatban, számítógép programok adatainak és adatoknak
az átalakítása, számítógép programok installációja, számítógép
programok sokszorosítása, számítógép szoftver tanácsadás, szá-
mítógép vírusvédelmi szolgáltatások, számítógépek kölcsönzése
számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek ter-
vezése, számítógépes rendszerelemzés , számítógéphardverrel
kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, szá-
mítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprogramok köl-
csönzése építési tervkészítés, építészet, építészeti konzultáció,
számítógép-programozás, számítógép-szoftver fenntartása, ten-
ger alatti kutatás, textilek tesztelése, várostervezés, vegyelemzés,
kémiai analízis, vegyészeti kutatás, vegyészeti szolgáltatások,
web oldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(111) 200.168 (151) 2010.04.21.
(210) M 09 02516 (220) 2009.09.03.
(732) Emke Kft., Szeged (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Elektronikus hirdetõtáblák, fény- vagy mechanikai jelzõké-
szülékek, fénycsövek reklámcélokra, jelzõberendezések, világító
vagy mechanikus, jelzõlámpák, közlekedési jelzõlámpák, optikai
lámpák, világító jelek, irányjelzõ izzólámpák jármûvekhez, jármû
reflektorok, jármûfényszórók.

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) 200.169 (151) 2010.04.21.
(210) M 09 02512 (220) 2009.09.02.
(732) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) S.B.G & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

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

kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; ragta-
pasz, kötszeranyagok; fogtömõ és fogászati mintázóanyagok,
fogpolírozó.

(111) 200.170 (151) 2010.04.21.
(210) M 09 02513 (220) 2009.09.02.
(732) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) S.B.G & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(541) COMBIBLAST
(511) 5 Gyógyászati készítmények.
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(111) 200.171 (151) 2010.04.21.
(210) M 09 02714 (220) 2009.09.23.
(732) Chen Guilian, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 200.181 (151) 2010.04.26.
(210) M 09 03398 (220) 2009.11.23.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) NOACID START
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 200.182 (151) 2010.04.26.
(210) M 09 03399 (220) 2009.11.23.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 200.183 (151) 2010.04.26.
(210) M 09 02592 (220) 2009.09.14.
(732) Fortunor Trading Ltd., Nicosia (CY)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) A HÁZ ÉKSZEREI
(511) 17 Félkész termékek mûanyagból, tömítõ-, fojtó-, szigetelõ-

anyagok.
19 Nem fém építõanyagok, melyek a 19. osztályba tartoznak,
ablakok, ajtók, ajtókeretek, idomok, parketták, parkettafák, mû-
anyag építõanyagok, fa építõidomok, mûanyag építõidomok és
üvegbõl készült építõidomok, félkész (fûrészelt) fa, építési fa, táb-
laüveg zsaluk, redõnyök, fóliák, melyek a 19. osztályba tartoznak.
37 Építkezés, építési munkák, építõmérnöki tevékenység, javí-
tási szolgáltatások, szerelési szolgáltatások.

(111) 200.185 (151) 2007.06.26.
(210) M 05 00178 (220) 2005.01.14.
(732) SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET

ANONIM SIRKETI, Baspinar, Gaziantep (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládé, csokoládés nápolyi, kakaó, kakaós termékek,
cukrászati sütemény, keksz, piskóta, pralinék, sütemények.

(111) 200.188 (151) 2010.04.28.
(210) M 07 03913 (220) 2007.11.23.
(732) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) FLORALIV
(511) 5 Étkezési kiegészítõk a bélflóra helyreállítására, valamint a

jó közérzet fenntartására, beleértve a speciális gyógyhatású célú
ételekre.

(111) 200.201 (151) 2010.04.29.
(210) M 09 03302 (220) 2009.11.12.
(732) DANYA COSMETICS LTD., Netanya (IL)
(740) dr. Kereszty Marcell , Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok; hajsze-
szek, hajvizek, hajápoló szerek.

(111) 200.202 (151) 2010.04.29.
(210) M 09 02296 (220) 2009.08.06.
(732) Royalsekt Zrt., Izsák (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

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

(111) 200.203 (151) 2010.04.29.
(210) M 09 02483 (220) 2009.08.29.
(732) Tudatos Lépés Kft., Pápa (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, irodai cikkek
(bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek ki-
vételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tar-
toznak más osztályokba); klisék.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 200.204 (151) 2010.04.29.
(210) M 09 02486 (220) 2009.08.29.
(732) Demko World Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 20 Bútorok, elsõsorban tömörfa fenyõ, bükk, éger, tölgy háló-
szoba bútorok, lécesbetétek, ágyrácsok, matracok, biomatracok.
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24 Textíliák és textiláruk, gyapjú, pamut és selyem ágynemûk.
25 Ruházati cikkek, elsõsorban gyapjú és frottier ruházati cik-
kek.

(111) 200.205 (151) 2010.04.29.
(210) M 09 02488 (220) 2009.08.31.
(732) X-Meditor Kft., Gyõr (HU)

(541) Formula Student Hungary
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 200.206 (151) 2010.04.29.
(210) M 09 02692 (220) 2009.09.22.
(732) Tangshan Huida Ceramic Group Co., Ltd., Fengnan City,

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

Budapest

(546)

(511) 11 Egészségügyi berendezések és felszerelések; fürdõkádak;
gõzfürdõ felszerelések; vízvezeték szerelvények; vizeldék
(egészségügyi felszerelések); mosdókagylók kézmosáshoz (az
egészségügyi berendezések részei); WC-k (vízöblítéses WC-k);
fürdõszobai szerelvények; hordozható WC-k; fürdõszobai beren-
dezések; vízvezeték berendezései; bidék; zuhanyok; WC ülõkék;
WC tartályok; kézmosó kagylók (az egészségügyi felszerelések
részei); a tartályok vízszint ellenõrzõ szelepei; tûzcsapok.

(111) 200.207 (151) 2010.04.29.
(210) M 09 02889 (220) 2009.10.06.
(732) BIOMED Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) BIOMED SPECTRUM
(511) 5 Gyógyszerészeti-, egészségügyi-, higiéniai termékek; vita-

min készítmények; diétás termékek orvosi célú használatra; bébi-
ételek; növényi fõzetek orvosi használatra; gyógyteák; olajok
orvosi használatra; fertõtlenítõszerek.
30 Gabona készítmények, ecet, mártások; fûszerek; táplálék ki-
egészítõk; vitamin-alapú táplálék kiegészítõk.

(111) 200.208 (151) 2010.04.29.
(210) M 09 02901 (220) 2009.10.07.
(732) Sláger Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gyurácz Andrea, Gyurácz & Medve Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 CD-ROM (kompakt) lemezek; egér (informatikai);
egér-alátét; fejhallgatók; hangfelvétel hordozók; hanglemezek;
hangrögzítõ szalagok; kompakt lemezek (audio-video); mikrofo-
nok; számítógép programok (letölthetõ); szoftverek (rögzített).
35 Eladási propaganda mások számára; információ és tanács-
adás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kutatások ügyletek-
kel kapcsolatban; on-line hirdetõi tevékenység számítógépes há-
lózaton, piackutatás; rádiós reklámozás; reklámidõ bérlete táv-
közlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása;
reklámszövegek szerkesztése; szabadtéri hirdetés; szakmai kon-
zultációk üzleti ügyekben; televíziós reklámozás.

41 Filmgyártás; on-line elérhetõ elektronikus publikációk, nem
letölthetõk; rádió- és televízió programok készítése; rádiós szóra-
kozatás; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-mûsorok
szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); szórakoztatás; szóra-
koz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása (nem reklámcé-
lú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban;
televíziós szórakoztatás; zene összeállítása; élõ elõadások bemu-
tatása.

(111) 200.209 (151) 2010.04.29.
(210) M 09 03298 (220) 2009.11.12.
(732) Liu Mei, Budapest (HU)
(740) dr. Magasházy Katalin, Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 200.210 (151) 2010.04.29.
(210) M 09 02904 (220) 2009.10.07.
(732) Sláger Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gyurácz Andrea, Gyurácz & Medve Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 CD-ROM (kompakt) lemezek; egér (informatikai);
egér-alátét; fejhallgatók; hangfelvétel hordozók; hanglemezek;
hangrögzítõ szalagok; kompakt lemezek (audio-video); mikrofo-
nok; számítógép programok (letölthetõ); szoftverek (rögzített).
35 Eladási propaganda mások számára; információ és tanács-
adás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kutatások ügyletek-
kel kapcsolatban; on-line hirdetõi tevékenység számítógépes há-
lózaton, piackutatás; rádiós reklámozás; reklámidõ bérlete táv-
közlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása;
reklámszövegek szerkesztése; szabadtéri hirdetés; szakmai kon-
zultációk üzleti ügyekben; televíziós reklámozás.
41 Filmgyártás; on-line elérhetõ elektronikus publikációk, nem
letölthetõk; rádió- és televízió programok készítése; rádiós szóra-
kozatás; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-mûsorok
szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); szórakoztatás; szóra-
koz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása (nem reklámcé-
lú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban;
televíziós szórakoztatás; zene összeállítása; élõ elõadások bemu-
tatása.

(111) 200.211 (151) 2010.05.04.
(210) M 09 02499 (220) 2009.09.01.
(732) Mester Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Zárdai Zoltán, Zárdai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)
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(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék; különösen könyvek, könyvecskék, albumok, kataló-
gusok prospektusok, füzetek, lapok, levelezõlapok, kártyák, map-
pák, folyóiratok, magazinok, revük (idõszaki lapok), újságok,
naptárak, reklámanyagok valamint szakácskönyvek, receptkár-
tyák, receptgyüjtemények, továbbá fõzéssel vagy ételkészítéssel
vagy konyhai tevékenységgel kapcsolatos minden egyéb kiad-
vány.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; különösen könyv-, kiadvány és folyóirat kiadás,
hangfelvétel és videófelvétel kiadás, elektronikus könyv-, kiad-
vány és folyóirat kiadás különösen fõzéssel vagy ételkészítéssel
vagy konyhai tevékenységgel kapcsolatban, mindezek online ki-
adása, fényképészet, szerencsejátékok, továbbá mindezek inter-
neten keresztül is.

(111) 200.212 (151) 2010.04.29.
(210) M 09 02498 (220) 2009.09.01.
(732) Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser,

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(541) JUCI BÁCSI
(511) 43 Vendéglátás, különös tekintettel éttermek, eszpresszók, sö-

rözõk, kocsmák, pub-ok, büfék, szállodák, panziók mûködtetésére.

(111) 200.213 (151) 2010.04.29.
(210) M 09 02899 (220) 2009.10.07.
(732) Jakab István, Fót (HU)
(740) dr. Piros Csaba, Piros Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési olajok és zsírok.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 200.216 (151) 2010.04.30.
(210) M 09 03475 (220) 2004.10.13.
(732) Retail Royalty Company, Las Vegas (US)
(740) dr. Kereszty Marcell , Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) AE
(511) 18 Atlétikai táskák, többcélú atlétikai táskák, többcélú sport-

táskák, tornazsákok, hengeres táskák, strandtáskák, retikülök,
hengeres vászontáskák, bõr bevásárló táskák, válltáskák, bevásár-
ló szatyrok, üresen forgalmazott kozmetikai táskák, üresen for-
galmazott neszeszerek, üresen forgalmazott pipere táskák, váltó-
pénz erszények, tárcák, aprópénz erszények, zsinórral összehúz-
ható zacskók, kézitáskák, erszények.
25 Ruházat, ruházati kiegészítõk, lábbelik és fejfedõk, különö-
sen bokafixek (zoknik), anorákok, atlétikai lábbelik, atlétikai ci-
põk, fejsálak, fejkendõk, tarka selyemkendõk, fejpántok, hajsza-
lagok, izzadságfelfogó pántok, csuklópántok, úszószerelések
úszóruhák, úszónadrágok, fürdõköntösök, strandleplek, strandöl-
tözet, pénztartó övek, ruhaövek, svájci sapkák, bermudanadrá-
gok, partedlik, bikinik, blézerek, blúzok, ingkabátok, csizmák, al-
sók, bokszeralsók, melltartók, térdnadrágok, rövidnadrágok (al-
sónemû), pántnélküli felsõk, fûzõk, pelerinek, sapkák (ruházat),
kardigánok, hálóingek, klumpák, kabátok, bõrkabátok, felöltõk,
esõkabátok, sportkabátok, munka-overallok, kezeslábas felsõru-
hák, szoknyanadrágok, nõi ruhák, kezeslábas munkaruhák fülvé-
dõk, vászoncipõk, cipõk, gaucsók, kesztyûk, tornanadrágok, pán-
tos felsõk, kalapok, fejfedõk, harisnyák, dzsekik, bõrdzsekik,
széldzsekik, farmernadrágok, sporttrikók, kocogóruhák, melegí-
tõk, egyberuhák, kendõk, kamásnik, térdnadrágok, kötött ingek
sztreccsnadrágok, nõi fehérnemûk, otthonkák, tornadresszek, mi-
niszoknyák, egyujjú kesztyûk, mokaszinok, muffok (ruházat) há-
lóköntösök, hálóingek, overallok, pizsamák, bugyik, alsónadrá-
gok, tréningnadrágok, párkák, kerékpárnadrágok, caprik, pólóin-
gek ponchók, pulóverek, köpenyek, rövidszárú egyberuhák, szan-
dálok, vállszalagok, sálak, vállkendõk, ingek, golftrikók, sportin-
gek, kötött melegítõk, alsóingek, cipõk, golfcipõk, rövid szárú fel-
sõruhák, rövidnadrágok, rövid melegítõnadrágok, szoknyák bõ-
szárú nadrágok, hálóruhák, papucsok, kombinék, tornacipõk,
zoknik, öltönykabátok, szabadidõ ruházat, melegítõruházatok,
szvetterek, garbónyakú szvetterek, melegítõzoknik, pólók, trikók,
szíjas papucsok, vállpántos felsõk, felsõk (ruházat) tréningruhák,
nadrágok, alsóruházat, alsónemûk, alsónadrágok, alsók, mellé-
nyek és rossz idõ elleni ruházat.
35 Kiskereskedelmi bolti szolgáltatások, elektronikus kiske-
reskedelem az interneten/világhálón keresztül, kiskereskedelmi
értékesítés katalógusból, postai rendeléses és telefonos rendeléses
kiskereskedelmi értékesítés, mindezek lábbelikkel kapcsolatban.

A rovat 97 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 197.083, 198.789,
199.723, 199.849, 199.910, 200.008–200.016, 200.018, 200.020–
200.036, 200.061, 200.122–200.130, 200.132–200.140, 200.142–
200.145, 200.148–200.157, 200.159–200.171, 200.181–200.183,
200.185, 200.188, 200.201–200.213, 200.216
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