
(210) M 08 01445 (220) 2008.04.21.
(731) Red Bull GmbH, Fuschl am See (AT)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) VÖRÖS BIKA
(511) 32 Alkoholmentes italok, beleértve üdítõitalokat, energiaitalo-

kat, tejsavó alapú italokat, izotóniás, hiper- és hipotóniás italokat
(sportolók számára és/vagy sportolók igényei szerint); sörök, ma-
látasörök, búzasörök, porter ale, stout és lager sörök; alkoholmen-
tes maláta-alapú italok; ásvány-, forrás- és szódavizek; gyümölcs-
italok és gyümölcslevek: szörpök, eszenciák és egyéb készítmé-
nyek italok készítéséhez, valamint pezsgõtabletták és -porok ita-
lok és alkoholmentes koktélok készítéséhez.

(210) M 07 04238 (220) 2007.12.20.
(731) dr. Stehlich Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Gyula Mihály, Dr. Szabó & Mater Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

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

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

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re.

(210) M 08 02238 (220) 2008.07.09.
(731) STUDIO MODERNA 2000 TV-SHOP Hungary Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Bankó Katalin Eszter ügyvéd, Budapest

(541) Aludj velem!
(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.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

A rovat 3 db közlést tartalmaz.
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(111) 195.324 (151) 2008.10.14.
(210) M 08 02678 (220) 2008.08.21.
(732) OBS AGENT Közvetítõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, gazdasági elõrejelzések, online hirde-
tõi tevékenység számítógépes hálózaton, piackutatás, üzleti felvi-
lágosítás és tájékoztatás, üzleti információk nyújtása.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek, alkuszi/ügynöki tevékenység, bankügyletek, biztosítási
ügynöki tevékenységek, ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatla-
nok értékbecslése, ingatlanügynökségek, irodák/ingatlanok bér-
lete kölcsön (finanszírozás), hitelekkel kapcsolatos közvetítés és
tanácsadás, befektetésekkel kapcsolatos közvetítés és tanácsadás,
biztosítással kapcsolatos közvetítés és tanácsadás.

(111) 195.325 (151) 2008.10.14.
(210) M 08 02679 (220) 2008.08.21.
(732) OBS AGENT Közvetítõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, gazdasági elõrejelzések, online hirde-
tõi tevékenység számítógépes hálózaton, piackutatás, üzleti felvi-
lágosítás és tájékoztatás, üzleti információk nyújtása.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek, alkuszi/ügynöki tevékenység, bankügyletek, biztosítási
ügynöki tevékenységek, ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatla-
nok értékbecslése, ingatlanügynökségek, irodák/ingatlanok bér-
lete kölcsön (finanszírozás), hitelekkel kapcsolatos közvetítés és
tanácsadás, befektetésekkel kapcsolatos közvetítés és tanácsadás,
biztosítással kapcsolatos közvetítés és tanácsadás.

(111) 195.326 (151) 2008.10.14.
(210) M 08 02680 (220) 2008.08.21.
(732) OBS AGENT Közvetítõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) MoneyStar-Pénzügyek egyszerûen
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák, gazdasági elõrejelzések, online hirde-

tõi tevékenység számítógépes hálózaton, piackutatás, üzleti felvi-
lágosítás és tájékoztatás, üzleti információk nyújtása.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek, alkuszi/ügynöki tevékenység, bankügyletek, biztosítási
ügynöki tevékenységek, ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatla-
nok értékbecslése, ingatlanügynökségek, irodák/ingatlanok bér-
lete kölcsön (finanszírozás), hitelekkel kapcsolatos közvetítés és
tanácsadás, befektetésekkel kapcsolatos közvetítés és tanácsadás,
biztosítással kapcsolatos közvetítés és tanácsadás.

(111) 195.354 (151) 2008.10.14.
(210) M 08 02460 (220) 2008.07.30.
(732) Renovo’82 Kft., Zalaegerszeg (HU)

(546)

(511) 17 Hangszigetelõ anyagok, hõsugárzást gátló anyagok, hõszi-
getelõ anyagok, kõgyapot (szigetelõanyag), nedvesség elleni szi-
getelõanyagok épületekhez, ragasztószalagok, orvosi, papíripari
vagy háztartási használattól eltérõ használatra, salakgyapot (szi-
getelõanyag), szigetelõ festékek, szigetelõ fémfóliák, szigetelõ
lakkok, szigetelõ olajok, szigetelõanyagok, szigetelõanyagok
(nyílászárókhoz), szigetelõk, szigetelõpapír, kátránypapír, szi-
getelõszalagok, szigetelõtapaszok, üveggyapot szigetelési célra.
19 Ablakkeretek, ablaktokok nem fémbõl, ablakok, nem fém-
bõl, ablaküveg (építési), ajtók, nem fémbõl, ajtókeretek, ajtótok-
ok nem fémbõl, ajtótáblák, kapubéleletek nem fémbõl, bevonatok
(építõanyagok), bitumen, bitumen építési anyagok, bitumenes be-
vonatok tetõfedéshez, bitumenes (kátrány) papír, mûanyag sinek
(építõanyagok), szigetelõ üveg (építési), szigetelõpapír, színes
üvegablakok, építési (hõszigetelõ) üveg, építõanyagok, nem fém-
bõl.

(111) 195.394 (151) 2008.10.14.
(210) M 08 02552 (220) 2008.08.11.
(732) Delton Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 7 Motorok kapuk mûködtetéséhez, hidraulikus és pneumati-
kus ajtónyitó és záró szerkezetek és ezek alkatrészei.

(111) 195.395 (151) 2008.10.14.
(210) M 08 02553 (220) 2008.08.11.
(732) Delton Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 7 Motorok kapuk mûködtetéséhez, hidraulikus és pneumati-
kus ajtónyitó és záró szerkezetek és ezek alkatrészei.
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9 Elektronikus biztonságtechnikai eszközök, behatolásjelzõk,
beléptetõrendszerek, videó megfigyelõrendszerek, kaputelefo-
nok; megfigyelõkamerák objektívjei; távközléstechnikai termé-
kek, készülékek és berendezések, elektromos készülékek és be-
rendezések telefonközpontokhoz, telefonkészülékek.

(111) 195.396 (151) 2008.10.14.
(210) M 08 02554 (220) 2008.08.11.
(732) Delton Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Távközléstechnikai termékek, készülékek és berendezések,
elektromos készülékek és berendezések telefonközpontokhoz,
telefonkészülékek.

(111) 195.397 (151) 2008.10.14.
(210) M 08 02555 (220) 2008.08.11.
(732) Delton Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Elektronikus biztonságtechnikai eszközök, behatolásjelzõk,
beléptetõrendszerek, videó megfigyelõrendszerek, kaputelefo-
nok; megfigyelõkamerák objektívjei.

(111) 195.398 (151) 2008.10.14.
(210) M 08 02556 (220) 2008.08.11.
(732) Delton Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Elektronikus biztonságtechnikai eszközök, behatolásjelzõk,
beléptetõrendszerek, videó megfigyelõrendszerek, kaputelefo-
nok.

(111) 195.399 (151) 2008.10.14.
(210) M 08 02557 (220) 2008.08.11.
(732) Delton Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Elektronikus biztonságtechnikai eszközök, behatolásjelzõk,
beléptetõrendszerek, videó megfigyelõrendszerek, kaputelefo-
nok.

(111) 195.400 (151) 2008.10.14.
(210) M 08 02558 (220) 2008.08.11.
(732) Delton Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Elektronikus biztonságtechnikai eszközök, behatolásjelzõk,
beléptetõrendszerek, videó megfigyelõrendszerek, kaputelefo-
nok.

(111) 195.401 (151) 2008.10.14.
(210) M 08 02559 (220) 2008.08.11.
(732) Delton Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Elektronikus biztonságtechnikai eszközök, behatolásjelzõk,
beléptetõrendszerek, videó megfigyelõrendszerek, kaputelefo-
nok.

(111) 195.402 (151) 2008.10.14.
(210) M 08 02560 (220) 2008.08.11.
(732) Delton Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Elektromos elemek, akkumulátorok, akkumulátortöltõk.

A rovat 13 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 195.324–195.326,
195.354, 195.394–195.402
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(111) 191.208 (151) 2007.10.26.
(210) M 98 00548 (220) 1998.02.17.
(732) Csonkáné Fekete Márta, Gyõr (HU)
(740) Kormos Ágnes egyén szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 32 Szörpök.

(111) 192.174 (151) 2008.02.13.
(210) M 97 04364 (220) 1997.11.25.
(732) Kovács Levente, Budapest (HU)

(541) DORTAK
(511) 23 Fonalak textilipari felhasználásra.

(111) 194.491 (151) 2008.07.17.
(210) M 06 03366 (220) 2006.10.12.
(732) Flautner István, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth K. Tibor, Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Paris, Texas Kávéház
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

(111) 194.514 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 02423 (220) 2007.07.05.
(732) Diagon Kft., Budapest (HU)

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

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

(111) 194.694 (151) 2008.08.28.
(210) M 07 03933 (220) 2007.11.26.
(732) Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett, Erdõs és 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) 194.695 (151) 2008.08.28.
(210) M 07 04116 (220) 2007.12.12.
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés, beleértve online szolgáltatás, ondemand (lehív-
ható szolgáltatás) és más elektronikus szolgáltatás.
41 Szórakoztatás, nevelés és szakmai képzés, fõként televízió-
és rádióprogramok formájában, online, ondemand (lehívható) és
más szolgáltatás, tetszés szerinti programkészítés televízióhoz,
rádióhoz és hírközléshez, online, ondemand (lehívható) média-
szolgáltatások, mûsorprogram-készítés film- és videokazettához.

(111) 194.696 (151) 2008.08.28.
(210) M 07 04115 (220) 2007.12.12.
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Storyonline
(511) 38 Távközlés, beleértve online szolgáltatás, ondemand (lehív-

ható szolgáltatás) és más elektronikus szolgáltatás.
41 Szórakoztatás, nevelés és szakmai képzés, fõként televízió-
és rádióprogramok formájában, online, ondemand (lehívható) és
más szolgáltatás, tetszés szerinti programkészítés televízióhoz,
rádióhoz és hírközléshez, online, ondemand (lehívható) média-
szolgáltatások, mûsorprogram-készítés film- és videokazettához.

(111) 194.697 (151) 2008.08.28.
(210) M 07 04114 (220) 2007.12.12.
(732) Kia Motors Corporation, Szöul (KR)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Személygépkocsik, tehergépjármûvek, autóbuszok, mini-
és mikrobuszok, négykerék-meghajtású gépjármûvek, ponyvás és
zárt rakterû tehergépjármûvek, zárt rakterû kisméretû teherszállí-
tó gépjármûvek (furgonok).

(111) 194.698 (151) 2008.08.28.
(210) M 07 03155 (220) 2007.09.17.
(732) Jász Péter, Szeged (HU)

(541) ÁGNES
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-

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

(111) 194.699 (151) 2008.08.28.
(210) M 07 03932 (220) 2007.11.26.
(732) Lasting Twister Bt., Tököl (HU)

(541) MOTOBATT
(511) 9 Helyhez kötött, hordozható és jármûvekre szerelhetõ akku-

mulátorok és szárazelemek.
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(111) 194.700 (151) 2008.08.28.
(210) M 07 03936 (220) 2007.11.26.
(732) Schwarz Pharma AG, Monheim (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) NIFEREX
(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) 194.701 (151) 2008.08.28.
(210) M 07 03937 (220) 2007.11.26.
(732) Masterplast Group Kereskedelmi Zrt.,

Sárszentmihály (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Menedzser, Tanácsadó

és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) MASTERPOINT
(511) 35 Reklámozás és marketing; kereskedelmi ügyletek bonyolí-

tása; kereskedelmi hálózat mûködtetése, különösképpen építés-
és építõipari területeken.

37 Szigetelési szolgáltatások.

(111) 194.702 (151) 2008.08.28.
(210) M 08 00001 (220) 2008.01.02.
(732) Master Good Kft., Kisvárda (HU)
(740) dr. Földes Tamás, Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) Az anyák hõsök!
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhúskivonatok.

(111) 194.703 (151) 2008.08.28.
(210) M 08 00006 (220) 2008.01.02.
(732) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.,

Koprivnica (HR)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) PUDELINO
(511) 5 Bébiételek; diabetikus készítmények orvosi célokra.

29 Hús, hal, szárnyas és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok, kom-
pótok; tojások, tej és tejkészítmények; étkezési olajok és zsírok.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, mesterséges
kávé; liszt és gabonakészítmények, kenyér, sütemények és édes-
ségek, jég; méz, melasz; élesztõ, sütõpor; só, mustár; ecet, ízesítõ-
szerek; fûszerek; jég.

(111) 194.774 (151) 2008.07.09.
(210) M 07 02933 (220) 2007.08.27.
(732) Tóth Róbert, Orosháza (HU)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) CEFA
(511) 41 Klasszikus dramaturgiai alapokon nyugvó filmkészítési is-

meretek oktatása; történetek, forgatókönyvek fejlesztése, szak-
mai konzultációja.

(111) 194.871 (151) 2008.07.21.
(210) M 07 03459 (220) 2007.10.11.
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(541) Fehér Bárány
(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszes italok, likõrõk, bor-

párlatok (a sörök kivételével).

(111) 194.882 (151) 2008.08.26.
(210) M 07 03464 (220) 2007.10.11.
(732) Kürt Zrt., Budaörs (HU)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 42 Adatmentés, adatvédelem, biztonságos adatmegsemmisí-
tés, számítógépes programok adatainak átalakítása, helyreállítá-
sa, mûszaki szakértõi tevékenység, tanácsadás, rendszerintegrá-
ció, integrált információbiztonsági technológiák, információbiz-
tonság, korrelációs logelemzés, legális hackelés, biztonsági intel-
ligencia, adatbányászat, hálózati nyomozati tevékenység, pro-
jekt-minõségbiztosítás, projektmenedzsment, kockázatmenedzs-
ment, oktatás, kutatás, fejlesztés.

(111) 194.891 (151) 2008.08.28.
(210) M 07 03934 (220) 2007.11.26.
(732) Green Rock Energy Limited, West Perth, Western

Australia (AU)
(300) 1187237 2007.07.13. AU
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) GREENROCK
(511) 37 Akna fúrása; fûtõ- és hûtõberendezések építése és javítása;

erõmûvek felszerelése, üzemeltetése; energiaelosztó hálózat épí-
tése; építési és kivitelezési szolgáltatások; napenergia-rendszerek
szerelése, üzemeltetése; a fenti építményeknél alkalmazott általá-
nos, gépész- és villamosmérnöki szolgáltatások.
40 Energiatermelés; villamos energia elõállítása; energiater-
meléssel kapcsolatos tanácsadás.

(111) 194.892 (151) 2008.08.28.
(210) M 07 03935 (220) 2007.11.26.
(732) Diaverum Sweden AB, Lund (SE)
(300) 30769833.5 2007.10.26. DE
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) DIAVERUM
(511) 44 Vese kezelésével kapcsolatos szolgáltatások, beleértve a di-

alízist, más külsõ kezeléseket és ezekkel kapcsolatos klinikai és
tudományos tevékenységeket.

(111) 194.893 (151) 2008.08.28.
(210) M 07 03987 (220) 2007.11.28.
(732) Koncz Tekla, Budapest (HU)
(740) dr. Gerlai Gabriella, D & G Dobos Gerlai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) AMANDA
(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).
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(111) 194.895 (151) 2008.08.28.
(210) M 07 04111 (220) 2007.12.12.
(732) Béres Szõlõbirtok és Pincészet Kft., Miskolc (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) VITIS TOKAIENSIS
(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó alkoholtartal-

mú italok (a sörök kivételével).

(111) 194.896 (151) 2008.08.28.
(210) M 07 04117 (220) 2007.12.12.
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Storyklub
(511) 16 Nyomdaipari termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok,

képeslapok, évkönyvek, könyvek.

38 Távközlés, beleértve online szolgáltatás, ondemand (lehív-
ható szolgáltatás) és más elektronikus szolgáltatás.

41 Szórakoztatás, nevelés és szakmai képzés, fõként televízió-
és rádióprogramok formájában, online, ondemand (lehívható) és
más szolgáltatás, tetszés szerinti programkészítés televízióhoz,
rádióhoz és hírközléshez, online, ondemand (lehívható) média-
szolgáltatások, mûsorprogram-készítés film és videokazettához.

(111) 194.897 (151) 2008.08.28.
(210) M 07 04119 (220) 2007.12.12.
(732) Disney Enterprises, Inc., Burbank, California (US)
(300) 2459478 2007.06.25. GB
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

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

tevékenységek; filmek készítése, elõadása, forgalmazása, köl-
csönzése; televíziós és rádiós programok készítése, közvetítése,
forgalmazása, kölcsönzése; hang- és képfelvétel készítése, közve-
títése, forgalmazása és kölcsönzése; kulturális információk; kul-
turális show-mûsorok készítése, valamint televízió, távközlés,
szatellit, audio- és videoberendezések, lemezek, lézerlemezek,
számítógépes lemezek és elektronikus berendezések segítségével
továbbított interaktív programok készítése; szórakoztató mûso-
rok, hírek és információs mûsorok készítése és közvetítése táv-
közlési berendezéssel és számítógépes hálózat segítségével; szó-
rakoztató és irodalmi rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatá-
sok; irodalmi rendezvényekhez kötõdõ nevelési és szórakoztatási
szolgáltatások; élõ színpadi mûsorok; élõ mûsorok közvetítése;
színházi elõadások; szórakoztató szolgáltatások; a fent felsorolt
szolgáltatásokkal kapcsolatos információ- és tanácsadás.

(111) 194.898 (151) 2008.08.28.
(210) M 07 04244 (220) 2007.12.20.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) SAMISTAD
(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) 194.899 (151) 2008.08.28.
(210) M 08 00002 (220) 2008.01.02.
(732) Cheng Renai, Budapest (HU)
(740) dr. Varga Marietta ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 194.900 (151) 2008.08.28.
(210) M 08 00131 (220) 2008.01.18.
(732) City Taxi Fuvarszervezõ Szövetkezet, Budapest (HU)
(740) dr. Gulyás Balázs, Gulyás Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) City Taxi
(511) 39 Személyszállítás, taxiszolgáltatás, áruszállítás, bútorszállí-

tás, gépkocsikölcsönzés, jármûvek mentése, utasszállítás.

(111) 195.000 (151) 2008.08.13.
(210) M 07 03482 (220) 2007.10.12.
(732) Rácz Felix, Budapest (HU)
(740) dr. Sudár Tamás, Dr. Sudár Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.
45 Jogi szolgáltatások, biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igénynek megfele-
lõen nyútott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatás.

(111) 195.001 (151) 2008.08.13.
(210) M 07 03067 (220) 2007.09.10.
(732) Kreinbacher Birtok Szõlészeti Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Iróczki Lénárd, Kauker és Csóti Ügyvédi Iroda, Ajka

(541) JUHFARKTANULMÁNY
(511) 33 Bor.

(111) 195.002 (151) 2008.08.13.
(210) M 07 02919 (220) 2007.08.23.
(732) Palmira Turizm Ticaret A.S., Umraniye-Istanbul (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Malomipari termékek, cukormassza, keményítõtartalmú
élelmiszerek, élelmiszer-kivonatok (kivéve az illóolajos kivona-
tokat és illóolajokat), fagyasztott joghurt (jégkrém), gyümölcs-
zselék (édesség), gyömbér (fûszer), gyömbéres mézeskalács, glu-
kóz és glutén (emberi élelmezéshez), arany szirup, húsmártások;
emberi táplálkozásra alkalmas dara; tejalapú zabkása élelmezési
célra; rágógumi (nem orvosi célra); halva, méz, hántolt árpa, hán-
tolt zab, jégkrém, jégkrémkötõanyag; jég hûtéshez; természetes
vagy mesterséges jég; jeges tea, étkezési jég, étkezési jégpor; fõ-
zetek (nem orvosi), ketchup (mártás), élesztõ, édesgyökér (édes-
ség), szögletes cukorka (édesség), makaróni, mandulás puszedli
(tésztaféle), kukoricapehely, kukoricaliszt, kukoricás ételek, õrölt
kukorica, pirított kukorica, malátakeksz, malátakoncentrátum

M1016

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 10. szám I. kötet, 2008.10.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek I.



élelmiszerekhez, maláta emberi fogyasztásra, malátacukor, mar-
cipán, majonéz, húspástétom; húspuhító háztartási célokra; menta
édességekhez, melasz élelmezési célra, müzli, mustár, mustáros
ételek, nudli, szerecsendió, zabpehely, zabalapú ételek, zabéte-
lek, õrölt zab, palacsinta, száraztészta, pasztillák (édesség), kü-
lönbözõ tészták, pástétomok, mogyoró, édességek, bors, bors-
mentás édességek, paprika (fûszer), sütemények, kekszek, piz-
zák, pattogatott kukorica, burgonyaliszt élelmezési célra,
jégkrémpor, bonbonok; emberi fogyasztásra alkalmas propolisz,
fûszerek, mandulás édességek, mandulamassza, ánizs; aromás
készítmények élelmiszerekhez; pótkávé, õrölt árpa, õrölt bab,
propolisz emberi fogyasztásra, sör, olaj, sütemények, kekszek,
kenyér, kenyérkarikák, zsemlemorzsa, molnárka, édestészta,
keksz, rizskeksz, cukor fõzéshez, kapribogyó, karamell (égetett
cukor), zellersó, gabonalisztbõl készült termékek, cikória (pótká-
vé), chips (gabonakészítmények), csokoládé, tejes csokoládéital,
csokoládéalapú italok, kínai vegyes befõtt (chow-chow), indiai
vegyes gyümölcsbefõtt, fahéj (fûszer), szegfûszeg (fûszer), ka-
kaó; tejes kakaóital; kakaótermékek, kakaóalapú italok, kávé; te-
jes kávéitalok; kávéaroma; kávéalapú italok, sütemények, fõzõsó,
búzapehely, búzaliszt, búzaõrlemény, õrölt búza, pirított búza,
búzadara (gríz), sós keksz, curry (fûszer), tejsodó, salátaöntet,
liszttartalmú tészták, élesztõ; süteményaromák, kivéve az illóola-
jokat, italaromák, kivéve az illóolajokat, pudingok, ravioli, fûsze-
rek, cérnametélt, rizs, méhpempõ emberi fogyasztásra (nem orvo-
si célokra), kétszersült, sáfrány (fûszer), szágó, só élelmiszer-tar-
tósításhoz, szendvicsek, mártások, kolbászkötõanyag, tengervíz
(fõzéshez), fûszerek, búzadara, szörbet (jég), szójaliszt, szója-
szósz, spagetti, fûszerek, ánizs, keményítõ, élelmiszer-keményí-
tõ, édesgyökér, cukros édesség, szusi, édességek (cukros ételek),
tako, tápióka, tápiókaliszt élelmezéshez, gyümölcslepény, tea,
teaalapú italok, élelmiszer-sûrítõk, paradicsommártás, tortilla,
kurkuma élelmiszerekhez, kovász nélküli kenyér, vanília (fû-
szer), vanilin (vaníliahelyettesítõ), növényi készítmények kávé-
helyettesítõként használva, metélt tészta, ecet, „gofri” (amerikai
palacsinta), fûszerek, búzaliszt; élesztõtabletták (nem orvosi cél-
ra).

35 Reklámügynökségek, kereskedelmi információs ügynöksé-
gek, televíziós kereskedelmi szolgáltatások, rádiós kereskedelmi
szolgáltatások, televíziós reklámok, rádiós reklámok, kiállítások
szervezése kereskedelmi és reklámcélokból, termékminták szét-
osztása, kereskedelmi vásárok szervezése kereskedelmi és rek-
lámcélokból, hirdetések és kereskedelmi reklámok kialakítása,
marketing tanulmányozása, információnyújtás a marketingrõl,
reklámszolgáltatások, kirakatok kialakítása, szavazással kapcso-
latos vélemények gyûjtése, közvélemény-kutatás, titkársági szol-
gáltatások, gyorsírási, fénymásolási, gépírási szolgáltatások, szö-
vegszerkesztés, számítógépes adatnyilvántartás, az információk
bevitele a számítógép adatbázisába, az információ rendszerezése
a számítógépes adatbázisban, irodagép és felszerelés bérlése,
pénztárgépek bérlése, kereskedelmi és ipari ügyviteli tanácsadás,
ügyviteli konzultáció, szállodák kereskedelmi ügyvitele, üzleti
értékmegállapítási szolgáltatások, üzleti információkérés, üzleti
kutatás, üzleti adatbeszerzés, üzleti információk, statisztikai in-
formációk, személyzeti gazdálkodás, konzultáció, foglalkoztatási
ügynökségek, pszichológiai tesztek készítése a személyzet kivá-
lasztása céljából, személyzet toborzása, a számlák kezelése,
számlázás, könyvvizsgálat, költséganalízis, gazdasági elõrejel-
zés, bérlista elkészítése, adólista elkészítése.

43 Éttermek, snackbárok, turistaházak, szállások (szállodák,
kulcsos házak) kezelésével foglalkozó irodák, ideiglenes szállá-
sok, önkiszolgáló éttermek, kulcsos házak, kávéházak, étkezõk,
állatszállások, kávéházak bérlése, bárszolgáltatások, sátorbérlés,
szállodai szoba lefoglalása, étel és ital biztosítása, motelek, szál-
lodák biztosítása, összejöveteli helyek, pihenõhelyek biztosítása,
ideiglenes szállás lefoglalása, üdülõtáborokkal kapcsolatos szol-
gáltatások, tábori felszerelések biztosítása, egész napos gyermek-
megõrzõ, székek, asztalok, asztalnemû, edények, evõeszközök
biztosítása.

(111) 195.003 (151) 2008.08.13.
(210) M 07 02598 (220) 2007.07.19.
(732) ZALAKERÁMIA ZRT., Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Kiss Ferenc István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyag.

(111) 195.004 (151) 2008.08.13.
(210) M 07 03850 (220) 2007.11.19.
(732) Tranzit-Ker Kereskedelmi Zrt., Debrecen (HU)

(541) GOLDEN GOOD
(511) 29 Baromfi, különösen víziszárnyasok, friss, fagyasztott, elõ-

hûtött és továbbfeldolgozott termékek, egészben és darabolva,
csontozott készítmények, liba- és kacsamáj, illetve azok készít-
ményei.

(111) 195.005 (151) 2008.08.13.
(210) M 07 03843 (220) 2007.11.19.
(732) Euro-Drink Hungary Kft., Kiskõrös (HU)

(541) AQUASOL
(511) 32 Ásványvizek; ásványvizek (italok); alkoholmentes (italok);

alkoholmentes italok; eszenciák italok elõállításához; izotóniás
italok; készítmények italok elõállításához; limonádék; lítiumos
vizek.

(111) 195.006 (151) 2008.08.13.
(210) M 07 03257 (220) 2007.09.26.
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Hetilap, ami lendületbe hoz
(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-

peslapok, évkönyvek, könyvek.

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

(111) 195.011 (151) 2008.08.15.
(210) M 08 00574 (220) 2008.02.22.
(732) Corvus Design Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 195.012 (151) 2008.08.15.
(210) M 08 00372 (220) 2008.02.07.
(732) Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Barán-Kalász László, Dr. Barán-Kalász Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(546)

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

(111) 195.013 (151) 2008.08.15.
(210) M 08 00156 (220) 2008.01.22.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, baromfi és hal; hústermékek, baromfitermékek és hal-
termékek; tartósított, szárított vagy fõzött gyümölcsök és zöldsé-
gek; készételek lényegében húst és/vagy baromfit és/vagy halat
és/vagy gyümölcsöt és/vagy zöldséget tartalmaznak, beleértve az
elõbbi termékeket, melyek tésztafélék és/vagy burgonyatermékek
hozzáadásával készültek; készételek, melyek lényegében burgo-
nyatermékeket tartalmaznak; mindezen termékek mélyhûtöttként
is.
30 Pirog; pizza; tésztafélék, melyek hús és/vagy baromfi
és/vagy hal és/vagy gyümölcs és/vagy zöldség hozzáadásával ké-
szültek; készételek, melyek a 30. áruosztályba tartoznak, melyek
lényegében rizst és tésztaféléket tartalmaznak, beleértve az elõbbi
termékeket, melyek húst és/vagy baromfit és/vagy halat és/vagy
gyümölcsöt és/vagy zöldséget tartalmaznak; süteménytészta;
mindezen termékek mélyhûtött formában is.

(111) 195.014 (151) 2008.08.15.
(210) M 08 00147 (220) 2008.01.22.
(732) Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Budapest (HU)
(740) dr. Bordács Gábor jogtanácsos, Budapest

(546)

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

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

32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

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

38 Távközlés.

(111) 195.015 (151) 2008.08.15.
(210) M 08 00146 (220) 2008.01.22.
(732) Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Budapest (HU)
(740) dr. Bordács Gábor jogtanácsos, Budapest

(546)

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

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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.

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

32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés.

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 szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
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(111) 195.016 (151) 2008.08.15.
(210) M 08 00017 (220) 2008.01.04.
(732) KEK Card Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Loósz Tamás, Dr. Loósz Tamás Ügyvédi Iroda,

Székesfehérvár

(541) KEK Card
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(111) 195.017 (151) 2008.08.15.
(210) M 08 00817 (220) 2008.03.10.
(732) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(541) TIPLI
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(111) 195.018 (151) 2008.08.15.
(210) M 08 00821 (220) 2008.03.10.
(732) IGN Zrt., Kecskemét (HU)

(541) IGN Cool
(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(111) 195.019 (151) 2008.08.15.
(210) M 08 00893 (220) 2007.12.04.
(732) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) Egondirect.eu
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 195.020 (151) 2008.08.15.
(210) M 08 00894 (220) 2007.12.04.
(732) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) Egondirekt.hu
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 195.021 (151) 2008.08.15.
(210) M 08 00895 (220) 2007.12.04.
(732) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) Aegonline.hu
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 195.022 (151) 2008.08.15.
(210) M 08 00896 (220) 2007.12.04.
(732) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) Aegondirekt.net
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 195.023 (151) 2008.08.15.
(210) M 08 00897 (220) 2007.12.04.
(732) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) Aegondirect.eu
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 195.024 (151) 2008.08.15.
(210) M 08 00898 (220) 2007.12.04.
(732) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) Aegondirekt.eu
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 195.025 (151) 2008.08.18.
(210) M 08 00689 (220) 2008.03.03.
(732) Antenna Hungária Zrt., Budapest (HU)
(740) Boksayné dr. Zsuffa Katalin, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; antennák, rádió antennatornyok, távirányító
készülékek, televíziós készülékek, vevõkészülékek (audio-,
video-).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; információk számítógépes adatbázis-
okba való rendezése, információk számítógépes adatbázisokba
való szerkesztése, közönségszolgálat, számítógépes nyilvántar-
tások kezelése.
38 Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail, hozzáférés bizto-
sítása számítógépes világhálóhoz, információszolgáltatás távköz-
lési ügyekben, kábeltelevíziós mûsorszórás, közlések üvegszálas
hálózatok útján, mûholdas átvitel, rádióadás, számítógép-termi-
nálok közötti összeköttetések, távközlési berendezések kölcsön-
zése, távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval,
televíziós mûsorszórás, tudakozók, információs szolgáltatások
(rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján), üzenetek és képek
továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek küldése, üze-
netküldõ készülékek bérlete.

(111) 195.026 (151) 2008.08.18.
(210) M 07 01592 (220) 2007.04.24.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ

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

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

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

(111) 195.027 (151) 2008.08.19.
(210) M 07 01820 (220) 2007.01.18.
(732) TERCIA Kereskedelmi és Vendéglátó Kft., Sopron (HU)
(740) dr. Koszorú István, Sopron

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 195.028 (151) 2008.08.19.
(210) M 07 03310 (220) 2007.09.28.
(732) dr. Englert Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Kosik Kristóf ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 195.029 (151) 2008.08.19.
(210) M 07 03309 (220) 2007.09.28.
(732) dr. Englert Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Kosik Kristóf ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 195.030 (151) 2008.08.19.
(210) M 07 03308 (220) 2007.09.28.
(732) dr. Englert Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Kosik Kristóf ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 195.031 (151) 2008.08.19.
(210) M 07 03307 (220) 2007.09.28.
(732) dr. Englert Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Kosik Kristóf ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 195.032 (151) 2008.08.19.
(210) M 07 03305 (220) 2007.09.28.
(732) dr. Englert Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Kosik Kristóf ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 195.033 (151) 2008.08.19.
(210) M 07 03302 (220) 2007.09.28.
(732) dr. Englert Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Kosik Kristóf ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
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44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 195.034 (151) 2008.08.19.
(210) M 08 00084 (220) 2008.01.15.
(732) Nguyen Sy Hieu, Budapest (HU)

(541) FOODLINES
(511) 43 Vendéglátás, élelmezési szolgáltatás, ebéd-házhozszállítás.

(111) 195.035 (151) 2008.08.19.
(210) M 08 00087 (220) 2008.01.15.
(732) HCC Média Group Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 195.036 (151) 2008.08.19.
(210) M 08 00314 (220) 2008.01.31.
(732) partnerSYS Informatikai és Tanácsadó Kft.,

Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Komáromi Ádám, Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés.

(111) 195.037 (151) 2008.08.19.
(210) M 08 00313 (220) 2008.01.31.
(732) partnerSYS Informatikai és Tanácsadó Kft.,

Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Komáromi Ádám, Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés.

(111) 195.038 (151) 2008.08.19.
(210) M 08 00309 (220) 2008.01.31.
(732) EASTINWEST Kereskedõ, Befektetõ és Tanácsadó

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Mezei Róbert, Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 195.039 (151) 2008.08.19.
(210) M 08 00470 (220) 2008.02.15.
(732) Pernod Ricard Espana, S.A., Malaga (ES)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) DOBLE-V
(511) 33 Whisky.

(111) 195.040 (151) 2008.08.19.
(210) M 08 00690 (220) 2008.03.03.
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gombási Izabella, 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 szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 195.041 (151) 2008.08.19.
(210) M 08 00697 (220) 2008.03.03.
(732) Bristol Holding Kft., Budapest (HU)

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

tevékenységek; akadémiák (oktatás), alkotómûhelyek szervezése
és lebonyolítása (gyakorlat), audioberendezések kölcsönzése, bá-
lok szervezése, cirkuszok, digitális képfelvételezés, diszkók
(szolgáltatásai), egészség(védõ) klubok (kondicionálás), elektro-
nikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyó-
iratok online kiadása, elõadások díszleteinek kölcsönzése, elõ-
adómûvészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szerve-
zése és lebonyolítása, feliratozás (filmeké), fényképészet, film-
gyártás, filmstúdiók, filmszínházak üzemeltetése, filmvetítõk és
tartozékaik kölcsönzése, fogadások tervezése (szórakoztatás),
fordítói szolgáltatások, fotóriportok készítése, golfpályák üze-
meltetése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek köl-
csönzése, hangstúdiók (szolgáltatásai), helyfoglalás show-mûso-
rokra, idõmérés sporteseményeken, játékkaszinó (szolgáltatásai),
játéktermi szolgáltatások nyújtása, jelbeszéd értelmezése,
karaokeszolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások (szórakozta-
tás vagy oktatás), kollégiumok, internátusok, konferenciák szer-
vezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolí-
tása, könnyûbúvár-felszerelések kölcsönzése, könyvkiadás,
könyvtári kölcsönzés, kulturális vagy nevelési célú kiállítások
szervezése, leírószolgálat, levelezõ tanfolyamok, mikrofilmezés,
modellügynökségek mûvészek számára, mozgókönyvtári szol-
gáltatások, mozifilmek kölcsönzése, múzeumi szolgáltatások
(bemutatók, kiállítások), oktatás, oktatási tárgyú információk, ok-
tatási vizsgáztatás, online elérhetõ elektronikus publikációk [nem
letölthetõk], online játékok szolgáltatása [számítógépes hálózat-
ból], óvodák (nevelés), pályaválasztási tanácsadás, rádió- és tele-
víziókészülékek kölcsönzése, rádió- és televízióprogramok készí-
tése, rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-mûso-
rok, show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai),
sorsjátékok lebonyolítása, sportedzõtábori szolgáltatások sport-
felszerelések kölcsönzése (a jármûvek kivételével), sportlétesít-
mények üzemeltetése, sportversenyek rendezése, stadionok bér-
lete, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szemináriumok rendezé-
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se és vezetése, szerencsejátékok, szépségversenyek szervezése,
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók,
szinkronizálás, színpadi díszletek kölcsönzése, szórakoztatás,
szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása (nem rek-
lámcélú), televíziós szórakoztatás, teniszpályák kölcsönzése,
testnevelés, tornatanítás, vallásoktatás, versenyek szervezése (ok-
tatás vagy szórakoztatás), vidámparkok, videofelvevõ készülékek
kölcsönzése, videofilmgyártás, videokamerák kölcsönzése, video-
szalagok kölcsönzése, videoszalagok vágása, video(szalagra) fil-
mezés, világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy film-
stúdiók részére, zene összeállítása, zenekarok szolgáltatásai, ze-
nés kabarék, varieték, állatidomítás, állatkertek üzemeltetése, éj-
szakai klubok, élõ elõadások bemutatása, üdülési tárgyú informá-
ció, üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás).

(111) 195.042 (151) 2008.08.19.
(210) M 08 00694 (220) 2008.03.03.
(732) BIOFARMA, Neuilly-Sur-Seine (FR)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) COVERCARD
(511) 35 Orvosi és gyógyszerterületen kutatás, közvélemény-kutatás

és statisztikai kutatás, tudományos és gyógyszeradatok össze-
gyûjtése számítógépes adatbázisokban, reklámoldalak szerkesz-
tése orvosi és gyógyszer területén, reklámkészítés orvosi szolgál-
tatásokról, orvoslátogatók által kifejtett reklámszolgáltatások.
41 Szakmai képzési, oktatási és használati utasítások szolgálta-
tása gyógyszerek területén; könyvek, emlékeztetõk, értekezések,
folyóiratok, brosúrák, katalógusok és információs plakátok kiadá-
sa, közzététele egyészségügyi területen; tanulmányi napok, kon-
ferenciák, belföldi és nemzetközi kollokviumok szervezése
egészségügyi területen.
44 Tanácsadás orvosi és gyógyszerterületen; gyógyszerészeti
vagy orvosi szolgáltatások.

(111) 195.043 (151) 2008.08.19.
(210) M 08 00693 (220) 2008.03.03.
(732) Antenna Hungária Zrt., Budapest (HU)
(740) Boksayné dr. Zsuffa Katalin, Budapest

(541) 2012-ben kinyílik a világ!
(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; antennák, rádió-antennatornyok, távirányító
készülékek, vevõkészülékek (audio, video).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; információk számítógépes adatbázis-
okba való szerkesztése, közönségszolgálat, számítógépes nyil-
vántartások kezelése.
38 Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail, hozzáférés bizto-
sítása számítógépes világhálóhoz, információszolgáltatás távköz-
lési ügyekben, kábeltelevíziós mûsorszórás, közlések üvegszálas
hálózatok útján, mûholdas átvitel, rádióadás, számítógép-termi-
nálok közötti összeköttetések, távközlési berendezések kölcsön-
zése, távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval,
televíziós mûsorszórás, tudakozók, információs szolgáltatások
(rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján), üzenetek és képek
továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek küldése,
üzenetküldõ készülékek bérlete.

(111) 195.044 (151) 2008.08.19.
(210) M 08 00696 (220) 2008.03.03.
(732) Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)

(740) Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) COLOURFUL CITRUS
(511) 30 Cukorkaáruk, nevezetesen rágógumi, felfújható rágógumi,

cukorka és mentolos cukorkák.

(111) 195.046 (151) 2008.08.19.
(210) M 08 00706 (220) 2008.03.03.
(732) The Procter & Gamble Business Services Canada Company,

Halifax, Nova Scotia (CA)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 21 Fogkefék; elektromos fogkefék; kefe készítéséhez szüksé-
ges anyagok; nem elektromos készülékek és anyagok, minden
tisztítási célú 21. osztályba tartozó áruk; 21. osztályba tartozó és a
fent említett árukhoz tartozó részek és alkatrészek; kefék; tartók
és adagolók, minden, ami a 21. osztályba tartozik.

(111) 195.047 (151) 2008.08.19.
(210) M 08 00967 (220) 2008.03.18.
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington,

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

Budapest

(546)

(511) 34 Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák;
dohányzókellékek.

(111) 195.048 (151) 2008.08.19.
(210) M 08 00968 (220) 2008.03.18.
(732) Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Hal, hús, szárnyas- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított, fõzött gyümölcsök és zöldségfélék; zselék,
lekvárok, kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt
és gabonakészítmények, kenyér, sütemény és édességek; fagylalt;
méz, melasz; élesztõ, sütõpor; só, mustár; ecet, ízesítõ öntetek;
fûszerek; jég.
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32 Sörök; ásványvizek és szénsavval dúsított vizek; egyéb al-
koholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmé-
nyek és egyéb kivonatok italok elõállítására.
41 Oktatás; tréningek szervezése; szórakoztatás; sport- és kul-
turális tevékenységek.
43 Étel és ital biztosításával kapcsolatos szolgáltatások.

(111) 195.049 (151) 2008.08.21.
(210) M 08 00878 (220) 2008.03.12.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 195.050 (151) 2008.08.21.
(210) M 08 00877 (220) 2008.03.12.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 195.051 (151) 2008.08.21.
(210) M 08 00876 (220) 2008.03.12.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 195.052 (151) 2008.08.21.
(210) M 08 00875 (220) 2008.03.12.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 195.053 (151) 2008.08.21.
(210) M 08 00874 (220) 2008.03.12.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 195.054 (151) 2008.08.21.
(210) M 08 00873 (220) 2008.03.12.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 195.055 (151) 2008.08.21.
(210) M 08 00872 (220) 2008.03.12.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 195.056 (151) 2008.08.21.
(210) M 08 00871 (220) 2008.03.12.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 195.057 (151) 2008.08.21.
(210) M 08 00870 (220) 2008.03.12.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 195.058 (151) 2008.08.21.
(210) M 08 00869 (220) 2008.03.12.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 195.062 (151) 2008.08.26.
(210) M 07 03755 (220) 2007.11.08.
(732) Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Wien (AT)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó párlat.

(111) 195.063 (151) 2008.08.26.
(210) M 07 04103 (220) 2007.12.12.
(732) dr. Telkes József, Budapest (HU)
(740) Cseke Jolán Valéria, Veszprém

(541) NetSzemle-A világháló legjava
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 195.064 (151) 2008.08.26.
(210) M 07 04109 (220) 2007.12.12.
(732) Green-World Kft., Tiszakécske (HU)
(740) dr. Török Zoltán, Németh-Szalay-Török Társas Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

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

(111) 195.065 (151) 2008.08.26.
(210) M 07 04110 (220) 2007.12.12.
(732) Green-World Kft., Tiszakécske (HU)
(740) dr. Török Zoltán, Németh-Szalay-Török Társas Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára), adóbevallások
elkészítése, becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzõi szolgál-
tatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése mások számára),
bérszámfejtés, eladási propaganda (mások számára), elosztó-,
adagolóautomaták kölcsönzése, fénymásolás, fénymásológépek
kölcsönzése, gazdasági elõrejelzések, gépírási szolgáltatások,
gyapjúanyagok becslése, gyorsírási szolgáltatások, hirdetések le-
vélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak
készítése, import-export ügynökségek, információk számítógé-
pes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás, irodagépek és ké-
szülékek kölcsönzése, kereskedelmi információs ügynökségek,
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereske-
delmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, kirakatrendezés, kon-
zultáció személyzeti kérdésekben, költöztetõszolgálat vállalko-
zások számára, könyvelés, könyvvizsgálat, közlemények átírása,
közönségszolgálat, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel
kapcsolatban, lábon álló fa értékbecslése, manöken/modell szol-
gálatok reklám vagy kereskedelmi célból, munkaerõ-toborzás,
online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanul-
mányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész
állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok
(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése,
reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési médi-
umban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámügy-
nökségek, hirdetõügynökségek, sajtófigyelés, segítségnyújtás ke-
reskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üz-
letvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szabadtéri hirdetés,
szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazda-
sági ügyekben, szállodai üzletvezetés, számítógépes nyilvántar-
tások kezelése számlakivonatok összeállítása, személyzet kivá-
lasztása pszichológiai eljárásokkal, szövegfeldolgozás, teherva-
gonok helymeghatározása számítógéppel, telefonos üzenetköz-
vetítés (telefonon el nem érhetõ személyeknek), televíziós reklá-
mozás, titkársági szolgáltatások, újság-elõfizetések intézése (má-
sok számára), állásközvetítõ irodák, árubemutatás, áruminták ter-
jesztése, árverés, önköltség-elemzés, üzleti felvilágosítás, tájé-
koztatás, üzleti információk, üzleti menedzselés elõadómûvészek
részére, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszerve-
zési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanács-
adó szolgálatok.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médium-
ból elektronikus médiumba,anyagpróba, bakteriológiai kutatás,
belsõépítészet, biológiai kutatás, csomagolástervezési szolgálta-
tások, divattervezés, felhõk szétoszlatása, fizikai kutatások, föld-
mérés, geológiai felderítés, geológiai kutatás, geológiai szakvéle-
mények készítése, gépjármûvek mûszaki vizsgálata, grafikusmû-
vészi tervezési szolgáltatások, hosting szolgáltatások webolda-
lakhoz, idõjárás-elõrejelzõ szolgálat, ipari formatervezés, kozme-
tikai kutatás, kõolajmezõk kiaknázásának elemzése, környezet-
védelmi tanácsadás, kutatás és fejlesztés (mások részére), mecha-
nikai kutatás, mértékhitelesítés (mérésügy), minõség-ellenõrzés,
mûalkotások hitelesítése, mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi te-
vékenység, mûszaki tervtanulmányok készítése, olajkutak ellen-
õrzése, olajkutatás, stíldíszítés (ipari formatervezés), szakvéle-
mények adása kõolajmezõkrõl, szakvélemények adása (mérnöki
munkákkal kapcsolatban), számítógépprogramok adatainak és

adatoknak az átalakítása, számítógépprogramok installációja,
számítógépprogramok sokszorosítása, számítógépek kölcsönzé-
se, számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek
tervezése, számítógépes rendszerelemzés, számítógéphardverrel
kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, szá-
mítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprogramok
kölcsönzése, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenn-
tartása, tenger alatti kutatás, textilek tesztelése (kipróbálása),
választottbírósági/döntõbírósági szolgáltatások, várostervezés,
vegyelemzés, kémiai analízis, vegyészeti kutatás, vegyészeti
szolgáltatások, weboldalak alkotása és fenntartása mások
számára, építésiterv-készítés, építészet, építészeti konzultáció.

(111) 195.066 (151) 2008.08.26.
(210) M 08 00003 (220) 2008.01.02.
(732) Mitac International Corp., Hsinchu Hsien (TW)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépek; számítógép-nyomtatók; lemezmeghajtók;
számítógép-billentyûzet; számítógépszoftver; számítógépegér;
bõvítõkártyák; nyomtatott áramkör kártyamodulok; modemek;
számítógép-monitorok; számítógépszkennerek; digitális szemé-
lyi titkárok (PDA); hálózati kártyák; számítógép hálózati vezérlõ-
egység; telefonkészülékek; telefon-üzenetrögzítõk; mobiltelefo-
nok; rádiótelefonok; autóban használt rádiótelefonok kézibeszé-
lõje; autóban használatos rádiótelefonok foglalata; mûholdas na-
vigációs rendszer, nevezetesen GPS (globális helymeghatározó
rendszer); térnavigációs rendszer; mûholdas globális helymegha-
tározó vevõkészülékek; navigációs rendszer gépjármûvek és ha-
jók követésére; félvezetõk; interface kártyák; integrált áramkö-
rök; mozgóképes MP3-lejátszók; hordozható multimédiás leját-
szók; folyadékkristályos televíziók (LCD TV); multimé-
dia-lejátszók; digitális médiaadapterek; televíziókészülékkel
összeköthetõ elektronikus játékkészülékek.

(111) 195.067 (151) 2008.08.26.
(210) M 08 00004 (220) 2008.01.02.
(732) Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., Tosu-shi, Saga (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Ragtapaszok és kötözõanyagok; orvosi kataplazmák (vá-
szon közé tett kenõcsbõl készített pépes borogatás), orvosi tapa-
szok és pépes borogatások; gyulladásgátló készítmények és fájda-
lomcsillapító készítmények, kivéve a szájon át bevehetõ vagy in-
jekció formájában beadható készítmények; kataplazmák, pépes
borogatások, tapaszok, ragtapaszok és gyulladásgátló és/vagy
fájdalomcsillapító készítménnyel átitatott kötözõanyagok.

(111) 195.087 (151) 2008.08.26.
(210) M 08 00049 (220) 2008.01.10.
(732) Alba-Grafo Kft., Székesfehérvár (HU)

(546)

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

(111) 195.090 (151) 2008.08.26.
(210) M 08 00141 (220) 2008.01.21.
(732) Advance Magazine Publishers, Inc., New York, NY (US)
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(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) GQ FÉRFI
(511) 16 Nyomtatott termékek, nevezetesen magazinok.

38 Információszolgáltatás vezeték nélküli és mobil eszközön,
szatellit és kábel és más digitális és elektronikus továbbítás, digi-
tális hálózat, elektronikus kommunikációs hálózat, globális szá-
mítógép-hálózat; internet társalgószoba elérhetõség, adatbázisok-
hoz való hozzáférési lehetõség.
41 Oktatás, képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális szolgál-
tatás, könyvkiadással és folyóiratokkal kapcsolatos szolgáltatá-
sok, online elektronikus könyvek és folyóiratok publikációja,
online elektronikus publikáció szolgáltatások, különösen online
magazinok; információszolgáltatás az összes médián keresztül,
beleértve az internetet.

(111) 195.091 (151) 2008.08.26.
(210) M 08 00143 (220) 2008.01.21.
(732) Octapharma AG, Lachen (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) Ocplex
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, különösen vérkészítmé-

nyek injekciókhoz.

(111) 195.092 (151) 2008.08.26.
(210) M 08 00565 (220) 2008.02.21.
(732) Pramat s.r.o., Prága 9 (CZ)
(740) Dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) O’HIGGINS
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, csizmák, sapkák, kesztyûk, kendõk,

övek, alsóruházat.

(111) 195.096 (151) 2008.08.26.
(210) M 07 02399 (220) 2007.07.02.
(732) S&P Clever Reinforcement Company AG, Brunnen (CH)
(740) dr. Szabó Levente Antal, Szabó Tom Burmeister Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(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.
6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

(111) 195.097 (151) 2008.08.26.
(210) M 07 03237 (220) 2007.09.25.
(732) Theodora Közhasznú Alapítvány, Kékkút (HU)

(546)

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

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

(111) 195.098 (151) 2008.08.26.
(210) M 07 03254 (220) 2007.09.25.
(732) Tej Terméktanács, Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek.

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

(111) 195.100 (151) 2008.08.26.
(210) M 08 00691 (220) 2008.03.03.
(732) Magyar Televízió 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.

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

(111) 195.105 (151) 2008.08.26.
(210) M 08 01021 (220) 2008.03.25.
(732) POINT MARKETING Kereskedelmi, Piackutató és

Fuvarozó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Pilisszentiván (HU)

(740) dr. Péter Csaba, Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
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(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; albumin étkezésre, algakivonatok étkezésre, alginátok
táplálkozási célra, alkoholban tartósított gyümölcsök, almapüré,
amerikaimogyoró-vaj, amerikaimogyoró, feldolgozott, angolsza-
lonna, aszalt kókuszdió, bab, tartósított, baromfi (nem élõ), borsó,
tartósított, bundás burgonyaszeletek, bundás virsli, burgonyaszi-
rom, csemegeuborka, csigatojások (táplálkozási célra), csontolaj,
étkezési, datolya, dió (feldolgozott), disznóhús, dzsemek, faggyú,
étkezési, fagyasztott gyümölcsök, fehérje emberi fogyasztásra,
fésûkagyló (nem élõ), garnélarákok (nem élõ), gomba, tartósított,
gyömbérdzsem, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya (zselé), gyü-
mölcskonzervek, gyümölcsök, fõtt, gyümölcsök, tartósított, gyü-
mölcspép, gyümölcssaláták, gyümölcsszeletkék (apró), hagyma,
tartósított, hal (nem élõ), hal, tartósított, halból készített ételek,
halenyv, zselatin táplálkozáshoz, halfilé, halhús emberi fogyasz-
tásra, halkonzervek, hentesáruk, heringek, homár (nem élõ),
hummusz [csicseriborsókrém], hús, hús, tartósított, húskivonatok,
húskocsonya, húskonzervek, húsleves, erõleves, húsleves-kon-
centrátumok, húsleveshez (táptalajhoz) készítmények, joghurt,
kagylók, ehetõ (nem élõ), kagylók (nem élõ), kakaóvaj, kandíro-
zott (cukrozott) gyümölcsök, kaviár, kazein táplálkozási haszná-
latra, kefir, kókuszolaj, kókuszvaj, kókuszzsír, kolbász, kony-
ha(kerti) növények, konzervált, krokett, kukoricaolaj, kumisz (te-
jes ital), languszták (nem élõ), lazac, lekvár, lencse, tartósított,
leveskészítmények, levesek, madárfészkek, ehetõ, mandula, da-
rált, margarin, mazsola, máj, májpástétom, napraforgóolaj, étke-
zési, olajbogyó, tartósított, olajok, étkezési, olívaolaj, étkezési,
osztriga (nem élõ), pacal, paradicsomlé fõzéshez, paradicsompü-
ré, pálmamagolaj (élelmezésre), pálmaolaj (táplálkozásra), pektin
táplálkozásra, pikkalilli rákfélék, keménytestû (nem élõ), rákok,
folyami (nem élõ), repceolaj, étkezési, sajtok, savanyú káposzta,
savanyúságok, selyemhernyógubó, emberi fogyasztásra, sonka,
sózott hal, sózott hús, sült burgonya, chips, szalonna, szardella,
ajóka, szardínia, szarvasgomba, tartósított, szárított zöldségek,
szezámolaj, szójabab, tartósított, táplálkozási használatra, tahini
[szezámmagkrém], tej, tejes italok (fõként tejet tartalmazó), tejol-
tó, tejsavó, tejszín (tejtermék), tejszínhab, tejtermékek, tengeri rá-
kok, apró (nem élõ), tengeri uborkák (nem élõ), tofu, tojásfehérje,
tojások, tojáspor, tojássárgája, tonhal, tõzegáfonyaszósz [befõtt],
vadhús, vaj, vajkrém, véreshurka (hentesáru), virágporkészítmé-
nyek (élelmiszer), zöldségek, fõtt, zöldségek, tartósított, zöldség-
konzervek, zöldséglevek fõzéshez, zöldségleves-készítmények,
zöldségsaláták, zselatin étkezésre, zselék, étkezési, zsírok, étke-
zési, zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok elõállításához, zsírtar-
talmú keverékek, kenyérre, állati velõ táplálkozási célra.

(111) 195.106 (151) 2008.08.26.
(210) M 08 01018 (220) 2008.03.25.
(732) POINT MARKETING Kereskedelmi, Piackutató és

Fuvarozó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Pilisszentiván (HU)

(740) dr. Péter Csaba, Péter 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; albumin étkezésre, algakivonatok étkezésre, alginátok
táplálkozási célra, alkoholban tartósított gyümölcsök, almapüré,
amerikaimogyoró-vaj, amerikaimogyoró, feldolgozott, angolsza-
lonna, aszalt kókuszdió, bab, tartósított, baromfi (nem élõ), borsó,
tartósított, bundás burgonyaszeletek, bundás virsli, burgonyaszi-
rom, csemegeuborka, csigatojások (táplálkozási célra), csontolaj,
étkezési, datolya, dió (feldolgozott), disznóhús, dzsemek, faggyú,
étkezési, fagyasztott gyümölcsök, fehérje emberi fogyasztásra,
fésûkagyló (nem élõ), garnélarákok (nem élõ), gomba, tartósított,
gyömbérdzsem, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya (zselé), gyü-
mölcskonzervek, gyümölcsök, fõtt, gyümölcsök, tartósított, gyü-
mölcspép, gyümölcssaláták, gyümölcsszeletkék (apró), hagyma,
tartósított, hal (nem élõ), hal, tartósított, halból készített ételek,
halenyv, zselatin táplálkozáshoz, halfilé, halhús emberi fogyasz-
tásra, halkonzervek, hentesáruk, heringek, homár (nem élõ),
hummusz [csicseriborsókrém], hús, hús, tartósított, húskivonatok,
húskocsonya, húskonzervek, húsleves, erõleves, húsleves-kon-
centrátumok, húsleveshez (táptalajhoz) készítmények, joghurt,
kagylók, ehetõ (nem élõ), kagylók (nem élõ), kakaóvaj, kandíro-
zott (cukrozott) gyümölcsök, kaviár, kazein táplálkozási haszná-
latra, kefir, kókuszolaj, kókuszvaj, kókuszzsír, kolbász, kony-
ha(kerti) növények, konzervált, krokett, kukoricaolaj, kumisz (te-
jes ital), languszták (nem élõ), lazac, lekvár, lencse, tartósított,
leveskészítmények, levesek, madárfészkek, ehetõ, mandula, da-
rált, margarin, mazsola, máj, májpástétom, napraforgóolaj, étke-
zési, olajbogyó, tartósított, olajok, étkezési, olívaolaj, étkezési,
osztriga (nem élõ), pacal, paradicsomlé fõzéshez, paradicsompü-
ré, pálmamagolaj (élelmezésre), pálmaolaj (táplálkozásra), pektin
táplálkozásra, pikkalilli rákfélék, keménytestû (nem élõ), rákok,
folyami (nem élõ), repceolaj, étkezési, sajtok, savanyú káposzta,
savanyúságok, selyemhernyógubó, emberi fogyasztásra, sonka,
sózott hal, sózott hús, sült burgonya, chips, szalonna, szardella,
ajóka, szardínia, szarvasgomba, tartósított, szárított zöldségek,
szezámolaj, szójabab, tartósított, táplálkozási használatra, tahini
[szezámmagkrém], tej, tejes italok (fõként tejet tartalmazó), tejol-
tó, tejsavó, tejszín (tejtermék), tejszínhab, tejtermékek, tengeri rá-
kok, apró (nem élõ), tengeri uborkák (nem élõ), tofu, tojásfehérje,
tojások, tojáspor, tojássárgája, tonhal, tõzegáfonyaszósz [befõtt],
vadhús, vaj, vajkrém, véreshurka (hentesáru), virágporkészítmé-
nyek (élelmiszer), zöldségek, fõtt, zöldségek, tartósított, zöldség-
konzervek, zöldséglevek fõzéshez, zöldségleves-készítmények,
zöldségsaláták, zselatin étkezésre, zselék, étkezési, zsírok, étke-
zési, zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok elõállításához, zsírtar-
talmú keverékek, kenyérre, állati velõ táplálkozási célra.

(111) 195.107 (151) 2008.08.26.
(210) M 08 01017 (220) 2008.03.25.
(732) POINT MARKETING Kereskedelmi, Piackutató és

Fuvarozó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Pilisszentiván (HU)

(740) dr. Péter Csaba, Péter 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; albumin étkezésre, algakivonatok étkezésre, alginátok
táplálkozási célra, alkoholban tartósított gyümölcsök, almapüré,
amerikaimogyoró-vaj, amerikaimogyoró, feldolgozott, angolsza-
lonna, aszalt kókuszdió, bab, tartósított, baromfi (nem élõ), borsó,
tartósított, bundás burgonyaszeletek, bundás virsli, burgonyaszi-
rom, csemegeuborka, csigatojások (táplálkozási célra), csontolaj,
étkezési, datolya, dió (feldolgozott), disznóhús, dzsemek, faggyú,
étkezési, fagyasztott gyümölcsök, fehérje emberi fogyasztásra,
fésûkagyló (nem élõ), garnélarákok (nem élõ), gomba, tartósított,
gyömbérdzsem, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya (zselé), gyü-
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mölcskonzervek, gyümölcsök, fõtt, gyümölcsök, tartósított, gyü-
mölcspép, gyümölcssaláták, gyümölcsszeletkék (apró), hagyma,
tartósított, hal (nem élõ), hal, tartósított, halból készített ételek,
halenyv, zselatin táplálkozáshoz, halfilé, halhús emberi fogyasz-
tásra, halkonzervek, hentesáruk, heringek, homár (nem élõ),
hummusz [csicseriborsókrém], hús, hús, tartósított, húskivonatok,
húskocsonya, húskonzervek, húsleves, erõleves, húsleves-kon-
centrátumok, húsleveshez (táptalajhoz) készítmények, joghurt,
kagylók, ehetõ (nem élõ), kagylók (nem élõ), kakaóvaj, kandíro-
zott (cukrozott) gyümölcsök, kaviár, kazein táplálkozási haszná-
latra, kefir, kókuszolaj, kókuszvaj, kókuszzsír, kolbász, kony-
ha(kerti) növények, konzervált, krokett, kukoricaolaj, kumisz (te-
jes ital), languszták (nem élõ), lazac, lekvár, lencse, tartósított,
leveskészítmények, levesek, madárfészkek, ehetõ, mandula, da-
rált, margarin, mazsola, máj, májpástétom, napraforgóolaj, étke-
zési, olajbogyó, tartósított, olajok, étkezési, olívaolaj, étkezési,
osztriga (nem élõ), pacal, paradicsomlé fõzéshez, paradicsompü-
ré, pálmamagolaj (élelmezésre), pálmaolaj (táplálkozásra), pektin
táplálkozásra, pikkalilli rákfélék, keménytestû (nem élõ), rákok,
folyami (nem élõ), repceolaj, étkezési, sajtok, savanyú káposzta,
savanyúságok, selyemhernyógubó, emberi fogyasztásra, sonka,
sózott hal, sózott hús, sült burgonya, chips, szalonna, szardella,
ajóka, szardínia, szarvasgomba, tartósított, szárított zöldségek,
szezámolaj, szójabab, tartósított, táplálkozási használatra, tahini
[szezámmagkrém], tej, tejes italok (fõként tejet tartalmazó), tejol-
tó, tejsavó, tejszín (tejtermék), tejszínhab, tejtermékek, tengeri rá-
kok, apró (nem élõ), tengeri uborkák (nem élõ), tofu, tojásfehérje,
tojások, tojáspor, tojássárgája, tonhal, tõzegáfonyaszósz [befõtt],
vadhús, vaj, vajkrém, véreshurka (hentesáru), virágporkészítmé-
nyek (élelmiszer), zöldségek, fõtt, zöldségek, tartósított, zöldség-
konzervek, zöldséglevek fõzéshez, zöldségleves-készítmények,
zöldségsaláták, zselatin étkezésre, zselék, étkezési, zsírok, étke-
zési, zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok elõállításához, zsírtar-
talmú keverékek, kenyérre, állati velõ táplálkozási célra.

(111) 195.108 (151) 2008.08.26.
(210) M 08 01016 (220) 2008.03.25.
(732) POINT MARKETING Kereskedelmi, Piackutató és

Fuvarozó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Pilisszentiván (HU)

(740) dr. Péter Csaba, Péter 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; albumin étkezésre, algakivonatok étkezésre, alginátok
táplálkozási célra, alkoholban tartósított gyümölcsök, almapüré,
amerikaimogyoró-vaj, amerikaimogyoró, feldolgozott, angolsza-
lonna, aszalt kókuszdió, bab, tartósított, baromfi (nem élõ), borsó,
tartósított, bundás burgonyaszeletek, bundás virsli, burgonyaszi-
rom, csemegeuborka, csigatojások (táplálkozási célra), csontolaj,
étkezési, datolya, dió (feldolgozott), disznóhús, dzsemek, faggyú,
étkezési, fagyasztott gyümölcsök, fehérje emberi fogyasztásra,
fésûkagyló (nem élõ), garnélarákok (nem élõ), gomba, tartósított,
gyömbérdzsem, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya (zselé), gyü-
mölcskonzervek, gyümölcsök, fõtt, gyümölcsök, tartósított, gyü-
mölcspép, gyümölcssaláták, gyümölcsszeletkék (apró), hagyma,
tartósított, hal (nem élõ), hal, tartósított, halból készített ételek,
halenyv, zselatin táplálkozáshoz, halfilé, halhús emberi fogyasz-
tásra, halkonzervek, hentesáruk, heringek, homár (nem élõ),
hummusz [csicseriborsókrém], hús, hús, tartósított, húskivonatok,
húskocsonya, húskonzervek, húsleves, erõleves, húsleves-kon-

centrátumok, húsleveshez (táptalajhoz) készítmények, joghurt,
kagylók, ehetõ (nem élõ), kagylók (nem élõ), kakaóvaj, kandíro-
zott (cukrozott) gyümölcsök, kaviár, kazein táplálkozási haszná-
latra, kefir, kókuszolaj, kókuszvaj, kókuszzsír, kolbász, kony-
ha(kerti) növények, konzervált, krokett, kukoricaolaj, kumisz (te-
jes ital), languszták (nem élõ), lazac, lekvár, lencse, tartósított,
leveskészítmények, levesek, madárfészkek, ehetõ, mandula, da-
rált, margarin, mazsola, máj, májpástétom, napraforgóolaj, étke-
zési, olajbogyó, tartósított, olajok, étkezési, olívaolaj, étkezési,
osztriga (nem élõ), pacal, paradicsomlé fõzéshez, paradicsompü-
ré, pálmamagolaj (élelmezésre), pálmaolaj (táplálkozásra), pektin
táplálkozásra, pikkalilli rákfélék, keménytestû (nem élõ), rákok,
folyami (nem élõ), repceolaj, étkezési, sajtok, savanyú káposzta,
savanyúságok, selyemhernyógubó, emberi fogyasztásra, sonka,
sózott hal, sózott hús, sült burgonya, chips, szalonna, szardella,
ajóka, szardínia, szarvasgomba, tartósított, szárított zöldségek,
szezámolaj, szójabab, tartósított, táplálkozási használatra, tahini
[szezámmagkrém], tej, tejes italok (fõként tejet tartalmazó), tejol-
tó, tejsavó, tejszín (tejtermék), tejszínhab, tejtermékek, tengeri rá-
kok, apró (nem élõ), tengeri uborkák (nem élõ), tofu, tojásfehérje,
tojások, tojáspor, tojássárgája, tonhal, tõzegáfonyaszósz [befõtt],
vadhús, vaj, vajkrém, véreshurka (hentesáru), virágporkészítmé-
nyek (élelmiszer), zöldségek, fõtt, zöldségek, tartósított, zöldség-
konzervek, zöldséglevek fõzéshez, zöldségleves-készítmények,
zöldségsaláták, zselatin étkezésre, zselék, étkezési, zsírok, étke-
zési, zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok elõállításához, zsírtar-
talmú keverékek, kenyérre, állati velõ táplálkozási célra.

(111) 195.110 (151) 2008.08.28.

(210) M 08 00207 (220) 2008.01.25.
(732) Mashup Kft., Budapest (HU)

(546)

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

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

(111) 195.111 (151) 2008.08.28.

(210) M 06 02932 (220) 2006.09.01.
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Cseh Gabriella ügyvéd, Budapest

(541) TV TAXI
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés; rádió- vagy televíziómûsorok sugárzását bizto-
sító szolgáltatások.

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

(111) 195.112 (151) 2008.08.28.

(210) M 08 00053 (220) 2008.01.10.
(732) Twogether Plusz Kft., Budapest (HU)
(740) Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest
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(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

(111) 195.113 (151) 2008.08.28.
(210) M 07 04226 (220) 2007.12.19.
(732) Bujdák Attila, Nagyréde (HU)
(740) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 10 Ortopédiai cikkek, testgyakorlásra szolgáló gyógyászati ké-
szülékek, nyújtópadok, ferde állású nyújtópadok, ortopédiai
ágyak.

(111) 195.114 (151) 2008.08.28.
(210) M 07 04215 (220) 2007.12.19.
(732) Rozgonyi Sándor, Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

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

35 Kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, iro-
dai munkák, reklámozás; gépjármûvek beszerzésével, elosztásá-
val, eladásával, fenntartásával, javításával és helyreállításával
kapcsolatos adatgyûjtés alapján tanácsadási szolgáltatás; árube-
mutatás; gépjármûvek és azok részeinek, szerelvényeinek, tarto-
zékainak külkereskedelmi, nagy- és kiskereskedelmi, valamint
kereskedelmi képviseleti, ügynökségi tevékenysége.

(111) 195.115 (151) 2008.08.28.
(210) M 07 04230 (220) 2007.12.19.
(732) NJL Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Alkoholszintmérõ eszközök; alkoholszonda; alkohol
önteszt.

(111) 195.116 (151) 2008.08.28.
(210) M 07 04019 (220) 2008.01.22.
(732) Schmidt Katalin E.V., Pápa (HU);

Modulus 2000 Bt., Pápa (HU);
Béta-Verzió Bt., Pápa (HU);
Schmidt Lajos Péter E.V., Pápa (HU)

(546)

(511) 35 Bútorokkal történõ kereskedés.

(111) 195.117 (151) 2008.08.28.
(210) M 07 00436 (220) 2007.02.09.
(732) dr. Duschanek Valéria, Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Szárított gyümölcsök, zöldségek, magok, étkezési növényi
és állati olajok, zsírok.

(111) 195.118 (151) 2008.08.28.
(210) M 07 03255 (220) 2007.09.25.
(732) Hedz Telekommunikációs és Informatikai Bt., Szeged (HU)
(740) dr. Germus Gábor, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 36 Pénzügyi ügyletek; bankügyletek, különösen elektronikus
fizetési rendszerek üzemeltetése.

42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés.

(111) 195.119 (151) 2008.08.28.
(210) M 07 04227 (220) 2007.12.19.
(732) NJL Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Beer Bomb
(511) 32 Sörök.

(111) 195.120 (151) 2008.08.28.
(210) M 07 03026 (220) 2007.09.06.
(732) Galajda Péter, Budakeszi (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás, bár (szolgáltatások), gyorséttermek, kantinok, büfék, ét-
kezdék, kávéházak, motelek, panziók, rendezvényhez termek köl-
csönzése, szállodai szolgáltatások, vendéglátóipar.
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(111) 195.121 (151) 2008.08.28.
(210) M 07 04016 (220) 2007.12.03.
(732) Mezõhír Média Lapkiadó és Nyomdaipari Kft.,

Kecskemét (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy 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.

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

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

(111) 195.122 (151) 2008.08.28.
(210) M 07 04225 (220) 2007.12.19.
(732) Immobilia Catering Éttermi Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás, Ruttkai & Marczel & Ruttkai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 195.123 (151) 2008.08.28.
(210) M 07 04229 (220) 2007.12.19.
(732) NJL Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) János Vitéz
(511) 32 Sörök.

(111) 195.124 (151) 2008.08.28.
(210) M 07 04216 (220) 2007.12.19.
(732) Pharma-Trio Gyógyszerészeti Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Balázs Gergely, Dr. Tóth Balázs Gergely Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) Pharma Drive
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra, diétás anyagok
gyógyászati használatra, tapaszok, kötszeranyagok.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

44 Orvosi szolgáltatások, gyógyszerészeti tanácsadás, állat-
gyógyászati szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgálta-
tások emberek és állatok részére.

(111) 195.125 (151) 2008.08.28.
(210) M 07 04214 (220) 2007.12.19.
(732) Rozgonyi Sándor, Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

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

35 Kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, iro-
dai munkák, reklámozás; gépjármûvek beszerzésével, elosztásá-
val, eladásával, fenntartásával, javításával és helyreállításával
kapcsolatos adatgyûjtés alapján tanácsadási szolgáltatás; árube-
mutatás; gépjármûvek és azok részeinek, szerelvényeinek, tarto-
zékainak külkereskedelmi, nagy- és kiskereskedelmi, valamint
kereskedelmi képviseleti, ügynökségi tevékenysége.

(111) 195.126 (151) 2008.08.28.
(210) M 06 02582 (220) 2006.07.26.
(732) Ács Zoltán, Budapest (HU)

(546)

(511) 37 Építés, építési tárgyú információk, építkezések felügyelete
(irányítása).

38 Tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy
más közlési eszköz útján), üzenetek és képek továbbítása számító-
gépek segítségével, üzenetek küldése, elektronikus levelezés,
e-mail.

(111) 195.127 (151) 2008.08.28.
(210) M 06 02583 (220) 2006.07.26.
(732) Ács Zoltán, Budapest (HU)

(546)

(511) 37 Építés, építési tárgyú információk, építkezések felügyelete
(irányítása).

38 Tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy
más közlési eszköz útján), üzenetek és képek továbbítása számító-
gépek segítségével, üzenetek küldése, elektronikus levelezés,
e-mail.

(111) 195.128 (151) 2008.08.28.
(210) M 08 00035 (220) 2008.01.09.
(732) HGS Reklám Marketing és Rendezvényszervezõ Kft.,

Budapest (HU)
(740) Preiszing Éva, 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.

(111) 195.129 (151) 2008.08.28.
(210) M 08 00051 (220) 2008.01.10.
(732) Twogether Plusz Kft., Budapest (HU)
(740) Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

(111) 195.130 (151) 2008.08.28.
(210) M 08 00210 (220) 2008.01.25.
(732) GAME WORLD HUNGRAY E-Casino Szerencsejáték

Szervezõ Kft., Zsámbok (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 195.131 (151) 2008.08.28.
(210) M 08 00211 (220) 2008.01.25.
(732) CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft.,

Hódmezõvásárhely (HU)
(740) Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) KÖRVÁRTA
(511) 19 Építési szerkezet; elõre gyártott építõelemek; különösen

építési szerkezetek körforgalmú közlekedési csomópont közép-
szigetének kialakításához és ehhez alkalmazható elõre gyártott
építõelemek.

(111) 195.133 (151) 2008.08.28.
(210) M 08 00037 (220) 2008.01.09.
(732) Einar Group Kft., Nagykovácsi (HU)
(740) Veres György, Tárnok

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

(111) 195.134 (151) 2008.08.28.
(210) M 08 00415 (220) 2008.02.12.
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MEN’S CHALLENGE
(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok, hajápo-

lók; fogápoló szerek.
8 Borotvák és borotvapengék.
21 Fogkefék.
41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 195.135 (151) 2008.08.28.
(210) M 08 00206 (220) 2008.01.25.
(732) Hárskúti Megújuló Energia Központ Termelõ Kft.,

Hárskút (HU);
GREEN HUNGARY IN EUROPE Produkciós Iroda Bt.,
Maglód (HU)

(740) dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) WOMEN’S TRUE
(511) 30 Bonbonok, csokoládék.

(111) 195.136 (151) 2008.08.28.
(210) M 08 00411 (220) 2008.02.12.
(732) Jámbor-Intertrade Kft., Nagyatád (HU)

(541) BIONWELL
(511) 10 Masszázságy, gyógymatracok.

(111) 195.137 (151) 2008.08.28.
(210) M 08 01334 (220) 2008.04.15.
(732) KÁDÁR Hungary Kádáripari Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
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mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 195.138 (151) 2008.08.28.
(210) M 07 04228 (220) 2007.12.19.
(732) NJL Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Kukorica János
(511) 32 Sörök; különösen kukoricasör.

(111) 195.139 (151) 2008.08.28.
(210) M 08 00203 (220) 2008.01.25.
(732) Sanoma Budapest Kiadói zártkörûen mûködõ

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

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

tevékenységek.

(111) 195.146 (151) 2008.08.29.
(210) M 08 00416 (220) 2008.02.12.
(732) Wella Aktiengesellschaft, Darmstadt (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, test- és szépségápoló ké-
szítmények, hajápolók, fogápoló szerek.

(111) 195.160 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 04189 (220) 2007.12.17.
(732) Orbán Gyöngyi, Kiskõrös (HU)
(740) dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 195.161 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 03592 (220) 2007.10.25.
(732) Royal Tokaji Borászati Zrt., Mád (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 195.162 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 03596 (220) 2007.10.25.
(732) dr. Havas Jenõ, Budapest (HU)
(740) Frey Julianna szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 10 Fogamzásgátló spiráleszközök.

(111) 195.163 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 03998 (220) 2007.11.29.
(732) Infogyõr Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, idõszaki
kiadványok; terjesztett nyomtatott információs, tájékoztató-, út-
mutató és reklámkiadványok; különféle ismertetõ- és útmutató
füzetek; fényképek; papíripari cikkek; csomagolásra szolgáló
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék; plakátok, prospektusok, szórólapok, névjegyek, taní-
tási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); szórakoztató-
programokra vonatkozó ismertetõk, mûsorkalauzok; hírlevelek;
újságok; folyóiratok; magazinok; könyvek; egyéb nyomdaipari
termékek, nyomtatott anyagok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 195.164 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 04181 (220) 2007.12.17.
(732) Pesti Est Kft., Budapest (HU)
(740) Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Tanítási és oktatási eszközök, készülékek kivételével.
35 Reklámozás és ügyletek.
38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).
41 Nevelés és szórakoztatás.

(111) 195.165 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 04175 (220) 2007.12.17.
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 195.166 (151) 2008.09.02.

(210) M 07 04172 (220) 2007.12.17.
(732) Mareco Ingatlan Zrt., Budapest (HU)
(740) Katona Zsuzsanna, Budapest

(546)

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

(111) 195.167 (151) 2008.09.02.

(210) M 07 03806 (220) 2007.11.13.
(732) Alfa-Vigiles Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 195.168 (151) 2008.09.02.

(210) M 07 03792 (220) 2007.11.13.
(732) Pandant Tmsz 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 elárusítóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó készülékek.

38 Távközlés.

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

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

(111) 195.169 (151) 2008.09.02.

(210) M 07 04195 (220) 2007.12.17.
(732) British American Tobacco Switzerland S.A., Boncourt (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 195.170 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 04178 (220) 2007.12.17.
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(541) Fekete Bárány
(511) 33 Szeszes italok, likõrök, párlatok, brandyk, pálinkák.

(111) 195.171 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 04174 (220) 2007.12.17.
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ

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

(541) EQIUFEST-International Horse Festival
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

(111) 195.172 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 04004 (220) 2007.11.29.
(732) Huhtamaki Company Manufacturing, De Soto, Kansas (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 21 Egyszer használatos terítékek, étkészletek; fröccsöntött,
pulpsajtolt edények, tálak, tányérok, serpenyõk, csészék, poha-
rak, kelyhek, tálkák, tálcák.

(111) 195.173 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 01005 (220) 2007.03.27.
(732) Szent Gaál Borászati Zrt., Szekszárd (HU)
(740) dr. Lengl Gyula ügyvéd, Szekszárd

(546)

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

(111) 195.174 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 04001 (220) 2008.01.14.
(732) Kovács András, Debrecen (HU)
(740) dr. Kalász Imre Zsolt, Papp-Kalász-Tóth Ügyvédi Iroda,

Debrecen

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

tevékenységek; elõadómûvészek szolgáltatásai.

M1032

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 10. szám I. kötet, 2008.10.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek I.



(111) 195.175 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 03995 (220) 2007.11.29.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth. dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hal, halból készült termékek, halalapú saláták, félkész ter-
mékek, különösen melyek halat tartalmaznak; az elõbbiekben fel-
sorolt termékek mélyhûtött formában is; halkonzervek.

(111) 195.176 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 03413 (220) 2007.10.08.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ

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

(541) Pro Hét
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

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

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.

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

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

(111) 195.177 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 04169 (220) 2007.12.17.
(732) PRO-MARGIN Vagyonkezelõ, Ingatlanhasznosító és

Tanácsadó Kft., Mogyoród (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára), adóbevallások
elkészítése, becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzõi szolgál-
tatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése mások számára),
bérszámfejtés, eladási propaganda (mások számára), elosztó-,
adagolóautomaták kölcsönzése, fénymásolás, fénymásológépek
kölcsönzése, gazdasági elõrejelzések, gépírási szolgáltatások,
gyapjúanyagok becslése, gyorsírási szolgáltatások, hirdetések le-
vélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak
készítése, import-export ügynökségek, információk számítógé-
pes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás, irodagépek és ké-
szülékek kölcsönzése, kereskedelmi információs ügynökségek,
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereske-
delmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, kirakatrendezés, kon-
zultáció személyzeti kérdésekben, költöztetõszolgálat vállalko-
zások számára, könyvelés, könyvvizsgálat, közlemények átírása,
közönségszolgálat, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel
kapcsolatban, lábon álló fa értékbecslése, manöken/modellszol-
gálatok reklám- vagy kereskedelmi célból, munkaerõ-toborzás,
online hirdetõi tevékenység, számítógépes hálózaton, piaci tanul-
mányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész
állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok
(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése,
reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési médi-
umban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámügy-
nökségek, hirdetõügynökségek, sajtófigyelés, segítségnyújtás ke-
reskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üz-
letvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szabadtéri hirdetés,
szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazda-
sági ügyekben, szállodai üzletvezetés, számítógépes nyilvántar-
tások kezelése számlakivonatok összeállítása, személyzet kivá-
lasztása pszichológiai eljárásokkal, szövegfeldolgozás, teherva-
gonok helymeghatározása számítógéppel, telefonos üzenetköz-
vetítés (telefonon el nem érhetõ személyeknek), televíziós reklá-
mozás, titkársági szolgáltatások, újság-elõfizetések intézése (má-
sok számára), állásközvetítõ irodák, árubemutatás, áruminták ter-
jesztése, árverés, önköltségelemzés, üzleti felvilágosítás, tájékoz-
tatás, üzleti információk, üzleti menedzselés elõadómûvészek ré-
szére, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési
tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó
szolgálatok.

(111) 195.178 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 03593 (220) 2007.10.25.
(732) Royal Tokaji Borászati Zrt., Mád (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 195.179 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 04179 (220) 2007.12.17.
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

M1033

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 10. szám I. kötet, 2008.10.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek I.



(546)

(511) 33 Szeszes italok, likõrök, párlatok, brandyk, pálinkák.

(111) 195.180 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 04193 (220) 2007.12.17.
(732) British American Tobacco Switzerland S.A., Boncourt (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 195.181 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 04194 (220) 2007.12.17.
(732) British American Tobacco Switzerland S.A., Boncourt (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 195.182 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 03401 (220) 2007.10.08.
(732) Zuriel Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) LOGalyze
(511) 9 Számítógépprogramok (rögzített).

(111) 195.183 (151) 2008.09.02.
(210) M 08 00167 (220) 2008.01.23.
(732) Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)

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

(546)

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

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

(111) 195.184 (151) 2008.09.02.
(210) M 08 00179 (220) 2008.01.23.
(732) Fly Horse Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.

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

(111) 195.185 (151) 2008.09.02.
(210) M 08 00181 (220) 2008.01.23.
(732) Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) AXE HOT FEVER
(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok; kölnivi-

zek, toalettvizek, illatszert tartalmazó testápoló srpay; olajok, kré-
mek és oldatok testápoláshoz; borotvahabok, borotválkozógélek,
borotválkozás elõtti és utáni oldatok; hintõpor; fürdõhöz és zu-
hanyzáshoz használandó készítmények; hajoldatok; fogkrémek;
gyógyhatású anyagot nem tartalmazó szájvizek; dezodorok,
izzadásgátló szerek személyi használatra; gyógyhatású anyagot
nem tartalmazó toalettkészítmények.

(111) 195.186 (151) 2008.09.02.
(210) M 08 00176 (220) 2008.01.23.
(732) Kerekes László Endre, Vác (HU)

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

tevékenységek; oktatás, oktatási vizsgáztatás, sportedzõtábori
szolgáltatás, sportrendezvények rendezése, szabadidõs szolgálta-
tások nyújtása.

(111) 195.187 (151) 2008.09.02.
(210) M 08 00180 (220) 2008.01.23.
(732) British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Lambert & Butler
(511) 34 Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák;

dohányzócikkek.

M1034

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 10. szám I. kötet, 2008.10.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek I.



(111) 195.188 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 04000 (220) 2007.11.29.
(732) Ed.Haas Hungaria Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 1 Mesterséges édesítõszerek; vegyi tartósítószerek élelmisze-
rekhez.
5 Diétás élelmiszerek és szõlõcukor gyógyászati használatra;
vitaminkészítmények; gyógyhatású adalékanyagok; gyógyitalok
vitaminos és/vagy azonnal oldódó és/vagy ásványi anyaggal dúsí-
tott változatban is, gyógynövények, pasztillák, ásványi élelmi-
szer-kiegészítõk, étvágycsökkentõ szerek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, kétszersült, szó-
jaliszt, emberi fogyasztásra elõkészített gabonakészítmények
(például zabpehely és más gabonafélékbõl való hasonló készítmé-
nyek); élesztõ, sütõporok; méz, mézeskalács, só, mustár; ecet,
ételízesítõk, fûszerek; édességhez fûszerkészítmények, fû-
szersók, fûszerkeverékek, sós ízesítõszerek, fûszeres mártások;
öntetek; kávé-, kakaó- vagy csokoládéalapú italok; sós és édes sü-
temények, tészták, apró- és teasütemények, pék- és cukrászsüte-
mények, kekszek, kovász nélküli sütemények, gabonamagvakkal
dúsított készítmények, gabonamagvakkal megszórt süteményfé-
lék, ostyák, piskóták, lepények, liszttartalmú ételek; bonbonok,
praliné, csokoládé, természetes édesítõk, édességek, marcipán,
fagylaltok; fagylaltporok, édességek karácsonyfa-díszítéshez,
gumicukorkák; zselékivonatok, zselésítõ anyagok, tortazselé,
pektin folyékony és por formában; italaromák, pasztillák, porok
süteményekhez, krémporok, készítmények habporok elõállításá-
hoz, pudingok, rágógumik, sûrítésre szolgáló élelmiszer-készít-
mények sütéshez, süteményekhez aromák, süteményekhez ehetõ
díszítések; természetes és mesterséges alapú adalékanyagok élel-
miszerek tartósításához és konzerválásához, tartósítószerek zöld-
ségek és gyümölcsök, valamint zöldség- és gyümölcstartalmú
élelmiszerek tartósításához, savanyúságtartósítók.
32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes ita-
lok, gyümölcsszörpök, gyümölcstartalmú italok, sûrítmények,
szirupok, zöldséglevek, eszenciák és készítmények italok elõállí-
tásához, pasztillák vagy por alakú italkoncentrátumok, amelybõl
víz hozzáadásával alkoholmentes ital állítható elõ, izotóniás ita-
lok.
35 Beszerzõi szolgáltatások, kereskedelmi szolgáltatások, iro-
dai munkák és adminisztráció, reklámozás, közvélemény-kutatás,
piackutatás, árubemutatás, áruminták terjesztése; mások javára
különbözõ áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítása),
amely lehetõvé teszi az ügyfelek számára, hogy megfelelõen
megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat.

(111) 195.189 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 03594 (220) 2007.10.25.
(732) BIOFARMA, Neuilly-Sur-Seine (FR)
(300) 07/3530827 2007.10.15. FR
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

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

kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati min-

tázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szol-
gáló készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó sze-
rek (herbicidek).

(111) 195.190 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 04003 (220) 2007.11.29.
(732) Syngenta Participations AG, Basel (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 1 Mezõgazdaságban, kertmûvelésben és erdõmûvelésben
használt vegyi anyagok, trágyák.

5 Férgek elpusztítására használt készítmények; gombaölõ
szerek (fungicides); gyomirtó szerek (herbicides).

(111) 195.191 (151) 2008.09.02.
(210) M 08 00165 (220) 2008.01.23.
(732) Centrotool Szerszám-nagykereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Péter, Wiszkidenszky és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CENTROTOOL
(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-

zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

(111) 195.192 (151) 2008.09.02.
(210) M 08 00169 (220) 2008.01.23.
(732) Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(111) 195.193 (151) 2008.09.02.
(210) M 08 00175 (220) 2008.01.23.
(732) 4S-2000 Termelõ és Kereskedelmi Kft., Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fémtömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekré-
nyek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
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(111) 195.195 (151) 2008.09.02.
(210) M 08 00028 (220) 2008.01.07.
(732) ZPharma Egészségügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(541) WEBBeteg
(511) 42 Weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(111) 195.196 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 03997 (220) 2007.11.29.
(732) Infogyõr Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, idõszaki
kiadványok; terjesztett nyomtatott információs, tájékoztató, út-
mutató és reklámkiadványok; különféle ismertetõ- és útmutató
füzetek; fényképek; papíripari cikkek; csomagolásra szolgáló
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék; plakátok, prospektusok, szórólapok, névjegyek, taní-
tási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); szórakoztató-
programokra vonatkozó ismertetõk, mûsorkalauzok; hírlevelek;
újságok; folyóiratok; magazinok; könyvek; egyéb nyomdaipari
termékek, nyomtatott anyagok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 195.197 (151) 2008.09.02.
(210) M 08 00029 (220) 2008.01.07.
(732) ZPharma Egészségügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 42 Weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(111) 195.198 (151) 2008.09.02.
(210) M 08 00031 (220) 2008.01.07.
(732) XL Energy Marketing Sp. z o.o., Warszawa (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok, azaz energiaitalok.

(111) 195.199 (151) 2008.09.02.
(210) M 08 00164 (220) 2008.01.23.
(732) Centrotool Szerszám-nagykereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Péter, Wiszkidenszky és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CENTROGAS
(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-

zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

(111) 195.200 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 03994 (220) 2007.11.29.
(732) Sauflon Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Ákos, Sarkadi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Fertõtlenítõoldatok; kontaktlencse-tisztító, fertõtlenítõ- és
áztatóoldatok és készítmények; szemlemosó oldatok; mûkönny;
sóoldatok.

9 Optikai berendezések és felszerelések; kontaktlencsék; kon-
taktlencse-tároló tokok; valamint a fenti termékekkel kapcsolatos
alkatrészek és felszerelések.

(111) 195.201 (151) 2008.09.02.
(210) M 08 00168 (220) 2008.01.23.
(732) Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(111) 195.202 (151) 2008.09.02.
(210) M 06 03847 (220) 2006.11.24.
(732) SOLE-MiZo Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

(511) 29 Joghurt.
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(111) 195.203 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 03590 (220) 2007.10.25.
(732) Palásti József, Kunszállás (HU)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker &

McKenzie 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).

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

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

32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

45 Jogi szolgáltatások.

(111) 195.204 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 03791 (220) 2007.11.13.
(732) Penyigei Szilvalekvár Fõzõk Egyesülete, Penyige (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Szilvalekvár.

(111) 195.205 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 03808 (220) 2007.11.13.
(732) MEGGLE AG, Wasserburg (DE)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek, fõként joghurt és probiotikus joghurtita-
lok, tejes italok, krémsajtok.

30 Puding, folyékony puding, desszertek (csemege).

32 Gyümölcsitalok.

(111) 195.206 (151) 2008.09.02.
(210) M 08 00027 (220) 2006.07.11.
(732) Wyeth Holdings Corporation, Madison, New Jersey (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
(egészségügyi használatra készült), csecsemõk számára készült
élelmiszerek/bébiételek; sebtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtö-
mõ anyag, fogászati viasz; fertõtlenítõk; féregirtó készítmények;
gombaölõ és gyomirtó szerek (fungicidek és herbicidek).

(111) 195.207 (151) 2008.09.02.
(210) M 08 00392 (220) 2008.02.08.
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 30 Zab hántolt/tisztított, zabalapú ételek, zabdara, zabliszt,
zabpehely, zabkásaleves, kétszersültek, kekszek, mézeskalácsok,
piskóták, aprósütemények, teasütemények, linzerek, ostyafélék,
cukrászsütemények, gabonakészítmények, malomipari termé-
kek, gabonafélébõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kek-
szek, csokoládé, kakaós termékek, müzliszeletek, sütemények,
cukorkaáruk, lisztek, liszttartalmú ételek, fagylalt, jégkrém.

(111) 195.208 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 03577 (220) 2007.10.25.
(732) Agyturbo Kft., Budapest (HU)
(740) Sziládi Gyula, Budapest

(541) agyturbo
(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.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 195.209 (151) 2008.09.02.
(210) M 08 00589 (220) 2008.02.25.
(732) Bravo L Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba, fehérnemû- és fürdõruha-alapanyagok.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok.

(111) 195.210 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 04192 (220) 2007.12.17.
(732) Trademarks Holding, LLC (Maryland állam törvényei

szerint bejegyzett cég), Annapolis, Maryland (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) GRAND HERITAGE
(511) 35 Szállodák vezetésével és mûködtetésével kapcsolatos szol-

gáltatások; szállodák üzletvezetése.
43 Szállodákkal és éttermekkel kapcsolatos szolgáltatások; lu-
xusszínvonalú szállodai szolgáltatások a megállapodás szerinti
szállodák helyszínén; üdülõkkel kapcsolatos szolgáltatások.

(111) 195.211 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 02544 (220) 2007.07.13.
(732) Teradata US, Inc., Miamisburg, Ohio (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) TERADATA
(511) 9 Számítógépek, számítógéphardver, számítógépszoftver és

adatfeldolgozó berendezés, a fent felsoroltak alkatrészei és szerel-
vényei.
37 Adatok tárolására, ügyviteli és analitikai alkalmazására, te-
lepítésére, kezelésére és javítására vonatkozó szolgáltatások.

(111) 195.213 (151) 2008.09.02.
(210) M 08 00387 (220) 2008.02.08.
(732) Magyar Lapterjesztõ Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, fényképek; nyomdaipari termé-
kek; papíripari cikkek, írógépek és irodai cikkek, írógépek és iro-
dai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (ké-
szülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok
(amelyek nem tartoznak más osztályokba).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 195.214 (151) 2008.09.02.
(210) M 08 00024 (220) 2008.01.07.
(732) Sweeting International Kft., Feketeerdõ (HU)

(541) TEJKARCSI
(511) 30 Édesipari termékek.

(111) 195.215 (151) 2008.09.02.
(210) M 06 00547 (220) 2006.02.16.
(732) Matsaberidze Mamuka, Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Kaukázusi tejtermékek.

(111) 195.217 (151) 2008.09.02.
(210) M 08 00178 (220) 2008.01.23.
(732) Mona Nahrungsmittelproduktions- und

Vertriebsgesellschaft m.b.H., Oberwart (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) MONTICE
(511) 29 Tej, joghurtital, vaj, túró, sajt, tejszelet, túrószelet, túró-

desszertek, tejszín, tejföl, tejitalok, joghurt, gyümölcsjoghurt.

30 Sütemények.

(111) 195.218 (151) 2008.09.02.
(210) M 08 00826 (220) 2008.03.11.
(732) EuroBond Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Molnár István, Berke & Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Kötelezvényünk Önt biztosítja!
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 195.220 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 02173 (220) 2007.06.11.
(732) Szabó Eszter, Budaörs (HU)
(740) dr. Rónyai Ferenc, Dr. Rónyai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) P.O.S Media
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; ezen belül reklám és hirdetés; marke-
ting.

(111) 195.221 (151) 2008.09.02.
(210) M 05 01568 (220) 2005.05.03.
(732) Bábolna Élelmiszeripari Részvénytársaság, Bábolna (HU)
(740) dr. Szabó Iván, Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) BÁBOLNA MINÕSÉG
(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.

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.
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(111) 195.222 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 03999 (220) 2007.11.29.
(732) Infogyõr Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, idõszaki
kiadványok; terjesztett nyomtatott információs, tájékoztató-, út-
mutató és reklámkiadványok; különféle ismertetõ- és útmutató
füzetek; fényképek; papíripari cikkek; csomagolásra szolgáló
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-

tûk; klisék; plakátok, prospektusok, szórólapok, névjegyek, taní-
tási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); szórakoztató-
programokra vonatkozó ismertetõk, mûsorkalauzok; hírlevelek;
újságok; folyóiratok; magazinok; könyvek; egyéb nyomdaipari
termékek, nyomtatott anyagok.

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

A rovat 187 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 191.208, 192.174,
194.491, 194.514, 194.694–194.703, 194.774, 194.871, 194.882,
194.891–194.893, 194.895–194.900, 195.000–195.006, 195.011–
195.044, 195.046–195.058, 195.062–195.067, 195.087, 195.090–
195.092, 195.096–195.098, 195.100, 195.105–195.108, 195.110–
195.131, 195.133–195.139, 195.146, 195.160–195.193, 195.195–
195.211, 195.213–195.215, 195.217, 195.218, 195.220–195.222
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Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt

(111) 119.695
(210) M 77 01745
(180) 2008.01.22

(111) 119.698
(210) M 77 01473
(180) 2008.01.31

(111) 119.814
(210) M 77 01964
(180) 2008.01.19

(111) 119.854
(210) M 77 02004
(180) 2008.01.25

(111) 119.859
(210) M 77 01998
(180) 2008.01.19

(111) 119.952
(210) M 78 00045
(180) 2008.01.09

(111) 119.954
(210) M 78 00020
(180) 2008.01.10

(111) 119.955
(210) M 78 00002
(180) 2008.01.15

(111) 119.963
(210) M 78 00052
(180) 2008.01.30

(111) 119.986
(210) M 78 00149
(180) 2008.01.19

(111) 119.994
(210) M 78 00032
(180) 2008.01.09

(111) 120.473
(210) M 78 00163
(180) 2008.01.20

(111) 120.474
(210) M 78 00164
(180) 2008.01.20

(111) 120.476
(210) M 78 00167
(180) 2008.01.20

(111) 120.477
(210) M 78 00168
(180) 2008.01.20

(111) 120.478
(210) M 78 00169
(180) 2008.01.20

(111) 120.479
(210) M 78 00171
(180) 2008.01.20

(111) 120.480
(210) M 78 00192
(180) 2008.01.26

(111) 120.562
(210) M 78 00001
(180) 2008.01.02

(111) 120.570
(210) M 78 00102
(180) 2008.01.13

(111) 120.573
(210) M 78 00116
(180) 2008.01.16

(111) 120.579
(210) M 78 00239
(180) 2008.01.30

(111) 120.885
(210) M 78 00165
(180) 2008.01.20

(111) 127.083
(210) M 88 00033
(180) 2008.01.08

(111) 127.140
(210) M 88 00257
(180) 2008.01.29

(111) 127.168
(210) M 88 00012
(180) 2008.01.06

(111) 127.174
(210) M 88 00059
(180) 2008.01.12
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(111) 127.175
(210) M 88 00060
(180) 2008.01.11

(111) 127.178
(210) M 88 00153
(180) 2008.01.18

(111) 127.180
(210) M 88 00187
(180) 2008.01.21

(111) 127.313
(210) M 88 00057
(180) 2008.01.12

(111) 131.208
(210) M 88 00058
(180) 2008.01.12

(111) 152.968
(210) M 98 00201
(180) 2008.01.19

(111) 155.482
(210) M 98 00325
(180) 2008.01.29

(111) 155.580
(210) M 98 00166
(180) 2008.01.16

(111) 155.734
(210) M 98 00181
(180) 2008.01.19

(111) 155.735
(210) M 98 00182
(180) 2008.01.19

(111) 155.743
(210) M 98 00304
(180) 2008.01.27

(111) 155.750
(210) M 98 00095
(180) 2008.01.10

(111) 155.751
(210) M 98 00096
(180) 2008.01.10

(111) 155.869
(210) M 98 00058
(180) 2008.01.08

(111) 155.895
(210) M 98 00044
(180) 2008.01.07

(111) 155.897
(210) M 98 00048
(180) 2008.01.08

(111) 155.899
(210) M 98 00056
(180) 2008.01.08

(111) 155.901
(210) M 98 00067
(180) 2008.01.08

(111) 155.903
(210) M 98 00077
(180) 2008.01.09

(111) 155.904
(210) M 98 00078
(180) 2008.01.09

(111) 155.905
(210) M 98 00079
(180) 2008.01.09

(111) 155.907
(210) M 98 00057
(180) 2008.01.08

(111) 155.909
(210) M 98 00061
(180) 2008.01.08

(111) 155.912
(210) M 98 00019
(180) 2008.01.06

(111) 155.913
(210) M 98 00020
(180) 2008.01.06

(111) 155.914
(210) M 98 00017
(180) 2008.01.06

(111) 155.915
(210) M 98 00018
(180) 2008.01.06

(111) 155.916
(210) M 98 00010
(180) 2008.01.06

(111) 155.917
(210) M 98 00011
(180) 2008.01.06

(111) 155.920
(210) M 98 00007
(180) 2008.01.06
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(111) 155.981
(210) M 98 00015
(180) 2008.01.06

(111) 156.050
(210) M 98 00093
(180) 2008.01.10

(111) 156.051
(210) M 98 00103
(180) 2008.01.12

(111) 156.052
(210) M 98 00104
(180) 2008.01.12

(111) 156.054
(210) M 98 00097
(180) 2008.01.10

(111) 156.055
(210) M 98 00106
(180) 2008.01.12

(111) 156.058
(210) M 98 00053
(180) 2008.01.08

(111) 156.062
(210) M 98 00091
(180) 2008.01.09

(111) 156.065
(210) M 98 00088
(180) 2008.01.09

(111) 156.100
(210) M 98 00219
(180) 2008.01.20

(111) 156.102
(210) M 98 00220
(180) 2008.01.20

(111) 156.103
(210) M 98 00228
(180) 2008.01.20

(111) 156.105
(210) M 98 00227
(180) 2008.01.20

(111) 156.106
(210) M 98 00229
(180) 2008.01.21

(111) 156.123
(210) M 98 00121
(180) 2008.01.13

(111) 156.124
(210) M 98 00120
(180) 2008.01.13

(111) 156.125
(210) M 98 00119
(180) 2008.01.13

(111) 156.128
(210) M 98 00122
(180) 2008.01.13

(111) 156.129
(210) M 98 00124
(180) 2008.01.13

(111) 156.130
(210) M 98 00128
(180) 2008.01.13

(111) 156.134
(210) M 98 00126
(180) 2008.01.13

(111) 156.135
(210) M 98 00141
(180) 2008.01.15

(111) 156.136
(210) M 98 00140
(180) 2008.01.14

(111) 156.187
(210) M 98 00102
(180) 2008.01.12

(111) 156.190
(210) M 98 00240
(180) 2008.01.21

(111) 156.191
(210) M 98 00241
(180) 2008.01.21

(111) 156.196
(210) M 98 00248
(180) 2008.01.22

(111) 156.199
(210) M 98 00238
(180) 2008.01.21

(111) 156.613
(210) M 98 00187
(180) 2008.01.19

(111) 156.933
(210) M 98 00262
(180) 2008.01.22
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(111) 156.939
(210) M 98 00255
(180) 2008.01.22

(111) 156.940
(210) M 98 00258
(180) 2008.01.22

(111) 156.941
(210) M 98 00254
(180) 2008.01.22

(111) 156.973
(210) M 98 00270
(180) 2008.01.23

(111) 156.976
(210) M 98 00259
(180) 2008.01.22

(111) 156.978
(210) M 98 00252
(180) 2008.01.22

(111) 156.983
(210) M 98 00127
(180) 2008.01.13

(111) 156.989
(210) M 98 00135
(180) 2008.01.14

(111) 157.212
(210) M 98 00204
(180) 2008.01.19

(111) 157.213
(210) M 98 00203
(180) 2008.01.19

(111) 157.220
(210) M 98 00137
(180) 2008.01.14

(111) 157.336
(210) M 98 00101
(180) 2008.01.12

(111) 157.338
(210) M 98 00118
(180) 2008.01.13

(111) 157.341
(210) M 98 00132
(180) 2008.01.14

(111) 157.342
(210) M 98 00285
(180) 2008.01.26

(111) 157.450
(210) M 98 00051
(180) 2008.01.08

(111) 157.455
(210) M 98 00013
(180) 2008.01.06

(111) 157.996
(210) M 98 00168
(180) 2008.01.16

(111) 157.997
(210) M 98 00156
(180) 2008.01.16

(111) 157.998
(210) M 98 00178
(180) 2008.01.19

(111) 157.999
(210) M 98 00179
(180) 2008.01.19

(111) 158.000
(210) M 98 00146
(180) 2008.01.15

(111) 158.001
(210) M 98 00147
(180) 2008.01.15

(111) 158.002
(210) M 98 00159
(180) 2008.01.16

(111) 158.003
(210) M 98 00160
(180) 2008.01.16

(111) 158.004
(210) M 98 00161
(180) 2008.01.16

(111) 158.005
(210) M 98 00162
(180) 2008.01.16

(111) 158.006
(210) M 98 00163
(180) 2008.01.16

(111) 158.008
(210) M 98 00177
(180) 2008.01.16

(111) 158.009
(210) M 98 00144
(180) 2008.01.15
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(111) 158.459
(210) M 98 00301
(180) 2008.01.27

(111) 158.817
(210) M 98 00189
(180) 2008.01.19

(111) 158.818
(210) M 98 00188
(180) 2008.01.19

(111) 158.819
(210) M 98 00184
(180) 2008.01.19

(111) 158.820
(210) M 98 00183
(180) 2008.01.19

(111) 158.822
(210) M 98 00192
(180) 2008.01.19

(111) 158.830
(210) M 98 00280
(180) 2008.01.26

(111) 158.839
(210) M 98 00107
(180) 2008.01.12

(111) 158.841
(210) M 98 00151
(180) 2008.01.15

(111) 158.842
(210) M 98 00291
(180) 2008.01.26

(111) 159.417
(210) M 98 00139
(180) 2008.01.14

(111) 159.493
(210) M 98 00170
(180) 2008.01.16

(111) 159.588
(210) M 98 00294
(180) 2008.01.26

(111) 159.687
(210) M 98 00169
(180) 2008.01.16

(111) 159.692
(210) M 98 00150
(180) 2008.01.15

(111) 159.805
(210) M 98 00345
(180) 2008.01.30

(111) 159.807
(210) M 98 00349
(180) 2008.01.30

(111) 159.810
(210) M 98 00322
(180) 2008.01.28

(111) 159.811
(210) M 98 00330
(180) 2008.01.29

(111) 159.814
(210) M 98 00321
(180) 2008.01.28

(111) 159.815
(210) M 98 00318
(180) 2008.01.28

(111) 159.816
(210) M 98 00314
(180) 2008.01.28

(111) 159.821
(210) M 98 00344
(180) 2008.01.30

(111) 159.822
(210) M 98 00343
(180) 2008.01.30

(111) 159.823
(210) M 98 00331
(180) 2008.01.29

(111) 159.824
(210) M 98 00327
(180) 2008.01.29

(111) 159.825
(210) M 98 00324
(180) 2008.01.29

(111) 159.826
(210) M 98 00317
(180) 2008.01.28

(111) 159.830
(210) M 98 00305
(180) 2008.01.27

(111) 159.831
(210) M 98 00307
(180) 2008.01.27
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(111) 159.832
(210) M 98 00308
(180) 2008.01.27

(111) 159.999
(210) M 98 00186
(180) 2008.01.19

(111) 160.000
(210) M 98 00194
(180) 2008.01.19

(111) 160.001
(210) M 98 00195
(180) 2008.01.19

(111) 160.133
(210) M 98 00300
(180) 2008.01.27

(111) 160.163
(210) M 98 00326
(180) 2008.01.29

(111) 160.164
(210) M 98 00342
(180) 2008.01.30

(111) 160.167
(210) M 98 00306
(180) 2008.01.27

(111) 161.617
(210) M 98 00165
(180) 2008.01.16

(111) 161.620
(210) M 98 00130
(180) 2008.01.13

(111) 161.628
(210) M 98 00143
(180) 2008.01.15

(111) 161.629
(210) M 98 00153
(180) 2008.01.15

(111) 161.691
(210) M 98 00001
(180) 2008.01.05

(111) 161.742
(210) M 98 00341
(180) 2008.01.30

(111) 161.743
(210) M 98 00205
(180) 2008.01.19

(111) 161.847
(210) M 98 00200
(180) 2008.01.19

(111) 162.109
(210) M 98 00125
(180) 2008.01.13

(111) 162.110
(210) M 98 00246
(180) 2008.01.22

(111) 162.137
(210) M 98 00022
(180) 2008.01.06

(111) 162.571
(210) M 98 00123
(180) 2008.01.13

(111) 162.800
(210) M 98 00154
(180) 2008.01.15

(111) 164.500
(210) M 98 00298
(180) 2008.01.27

(111) 171.028
(210) M 98 00346
(180) 2008.01.30

(111) 174.295
(210) M 98 00047
(180) 2008.01.07

A rovat 171 db közlést tartalmaz.
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(111) 120.113
(732) Zoltner Rudolf, Budapest (HU)

(111) 120.555
(732) Zentiva HU Kft., Budapest (HU)

(111) 120.763
(732) SOLUTIA INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), St. Louis, Missouri (US)

(111) 120.764
(732) Nippon Soda Company Limited, Tokió (JP)

(111) 120.770
(732) Slaska Wytwórnia Wódek Gatunkowych Polmos, S.A.,

Bielsko-Biala (PL)

(111) 120.816
(732) GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 120.993
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111) 121.135
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(111) 121.729
(732) Construction Research & Technology GmbH, Trostberg (DE)

(111) 121.904
(732) Merck & Co., Inc., Rahway, New Jersey (US)

(111) 127.151
(732) Szolnoki István, Budapest (HU)

(111) 127.318
(732) J.Lyons & Company Limited, London (GB)

(111) 127.729
(732) Timetron Warenhandelsgesellschaft m.b.H., Bécs (AT)

(111) 127.734
(732) Allison Transmission, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Indianapolis, Indiana (US)

(111) 127.998
(732) Schering Corporation, Kenilworth, New Jersey (US)

(111) 128.017
(732) AstraZeneca AB, Södertälje (SE)

(111) 128.097
(732) HALLMARK CARDS, INCORPORATED, Kansas City,

Missouri (US)

(111) 128.125
(732) Schering Corporation, Kenilworth, New Jersey (US)

(111) 128.127
(732) AstraZeneca UK Limited, London (GB)

(111) 128.141
(732) Schering Corporation, Kenilworth, New Jersey (US)

(111) 128.535
(732) Calvin Klein Trademark Trust (Wilmington Trust Company

felügyelete alatt), Wilmington, Delaware (US)

(111) 128.961
(732) Landmark Graphics Corporation, Houston, Texas (US)

(111) 128.992
(732) Instituto Finlay, Centro de Investigación, Producción de

Vacunas y Sueros, Playa (CU)

(111) 134.333
(732) Weight Watchers International Inc., Jericho, New York (US)

(111) 144.757
(732) Piszkei Papír Rt., Lábatlan (HU)

(111) 152.136
(732) Unilever Magyarország Kft., Budapest (HU)

(111) 152.856
(732) ABO MIX Zrt., Nyíregyháza (HU)

(111) 153.325
(732) ABO MIX Zrt., Nyíregyháza (HU)

(111) 154.461
(732) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

(111) 154.636
(732) Wham KFT., Budapest (HU)

(111) 155.546
(732) Szénás Imre, Nyíregyháza (HU)

(111) 155.556
(732) Orica Australia Pty Ltd., Melbourne, Victoria (AU)

(111) 155.606
(732) Szabó János, Debrecen (HU)

(111) 155.607
(732) Szabó János, Debrecen (HU)
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(111) 155.996
(732) Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési

Közhasznú Társaság, Zánka (HU)

(111) 156.003
(732) Illinois Tool Works Inc., Glenview, Illinois (US)

(111) 156.094
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 156.126
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 156.249
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 156.250
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 156.256
(732) EINAR GROUP Kft., Nagykovácsi (HU)

(111) 156.314
(732) ORIENTAL HERBS Kft., Budapest (HU)

(111) 156.427
(732) Moeller GmbH, Bonn (DE)

(111) 156.587
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 156.598
(732) Frühwald Kft., Békéscsaba (HU)

(111) 156.748
(732) Velcro Industries B.V., Curacao, Holland Antillák (AN)

(111) 156.812
(732) Sepracor Inc., Marlborough, MA (US)

(111) 156.840
(732) MYTHOS BREWERY SOCIETE ANONYME,

Thessaloniki (GR)

(111) 156.887
(732) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)

(111) 157.087
(732) Sun Microsystems, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Santa Clara, California (US)

(111) 157.146
(732) Schering-Plough Ltd. (Svájc törvényei szerint mûködõ vállalat),

Luzern (CH)

(111) 157.350
(732) Guangdong Galanz Enterprises Co., Ltd., Shunde, Foshan,

Guangdong (CN)

(111) 157.531
(732) sanofi-aventis, Paris (FR)

(111) 157.533
(732) Mitsuboshi Belting Ltd., Kobe, Hyogo (JP)

(111) 157.557
(732) The Polo/Lauren Company, L.P. (New York államban

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

(111) 157.721
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V., Eindhoven (NL)

(111) 157.741
(732) XIN YOU Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 157.822
(732) pharmaFELAX Kft., Budapest (HU)

(111) 157.857
(732) ROLLA INVEST Befektetési Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 157.861
(732) Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban

Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, Budapest (HU)

(111) 157.950
(732) AstraZeneca AB, Södertälje (SE)

(111) 158.040
(732) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 158.042
(732) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 158.045
(732) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 158.047
(732) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 158.048
(732) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 158.073
(732) Victoriano Martinez, LLICA DE VALL (Barcelona) (ES)

(111) 158.076
(732) Victoriano Martinez, LLICA DE VALL (Barcelona) (ES)

(111) 158.103
(732) August Storck KG, Berlin (DE)

(111) 158.260
(732) CMPMedica Információs Kft., Budapest (HU)

(111) 158.284
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
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(111) 158.556
(732) Rolha - Trading e Marketing Lda., Funchal, Madeira (PT)

(111) 158.594
(732) GENERAL MOTORS CORPORATION (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 158.595
(732) ROMO HERMANAS, S.A. DE C.V., Mexico D.F. (MX)

(111) 158.667
(732) Balatonboglári Borgazdasági Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Balatonboglár (HU)

(111) 158.724
(732) Goss International Corporation (Delaware államban bejegyzett

cég), Bolingbrook, Illinois (US)

(111) 158.745
(732) General Motors Corporation (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 158.747
(732) Ford Motor Company, Dearborn, Michigan (US)

(111) 158.755
(732) Genentech, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

cég), South San Francisco, Kalifornia (US)

(111) 158.768
(732) AstraZeneca AB, Södertälje (SE)

(111) 158.954
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 159.000
(732) Erdõsi Tamás, Szolnok (HU)

(111) 159.083
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 159.222
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 159.580
(732) E*TRADE Securities Inc., Palo Alto, Kalifornia (US)

(111) 159.776
(732) The Polo/Lauren Company, L.P., New York, New York (US)

(111) 160.004
(732) Toko Kabushiki Kaisha (also trading as Toko, Inc.), Tokió (JP)

(111) 160.248
(732) TMP Intellectual Property Holdings, LLC, New York (US)

(111) 160.271
(732) TMP Intellectual Property Holdings, LLC, New York (US)

(111) 160.629
(732) AstraZeneca AB, Södertälje (SE)

(111) 161.406
(732) MasterCard International Incorporated, Purchase,

New York (US)

(111) 161.415
(732) Cover-Aluproducts Oy Ltd., Vantaa 38 (FI)

(111) 164.006
(732) EMC Corporation (Massachusetts állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Hopkinton, Massachusetts (US)

(111) 165.138
(732) MERCK & CO., Inc. (New Jersey államban bejegyzett cég),

Whitehouse Station, New Jersey (US)

(111) 165.508
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 176.649
(732) DESA IP, LLC, Miami, Florida (US)

A rovat 96 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás

(111) 129.457
(732) Selmena Trading Limited, Limassol (CY)

(111) 133.265
(732) IP HOLDINGS LLC, Wilmington, Delaware (US)

(111) 133.393
(732) Tensar Technologies Limited, Shadsworth, Blackburn (GB)

(111) 133.736
(732) Mezõ Péter, Szeged (HU)

(111) 137.364
(732) Langeberg and Ashton Foods (Proprietary) Limited,

Bryanston (ZA)

(111) 141.830
(732) STÜHMER Kft., Eger (HU)

(111) 144.073
(732) Murad, Inc., El Segundo, California (US)

(111) 148.225
(732) Amalie AOC, Ltd., Tampa, Florida (US)

(111) 151.782
(732) Grupo ExtraHotelero Palmares S.A., Havana (CU)

(111) 155.292
(732) HÓD-93 Gyártóeszközellátó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 158.644
(732) LAVIK 92. TIMP Kft., Budapest (HU)

(111) 158.724
(732) Goss International Corporation (Delaware államban bejegyzett

cég), Bolingbrook, Illinois (US)

(111) 159.551
(732) Fox International Channels (U.S.), Inc., New York,

New York (US)

(111) 163.298
(732) Fox International Channels (U.S.), Inc., New York,

New York (US)

(111) 177.965
(732) C.P. Pharmaceuticals International C.V., New York,

New York (US)

(111) 181.730
(732) Tokaj Hotel-Invest Ingatlankezelõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(111) 184.344
(732) HIFI STATION Kft., Budapest (HU)

(111) 184.504
(732) Macrati Holdings Limited, Limassol (CY)

(111) 185.582
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 185.583
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 185.584
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 185.599
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 185.617
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 185.618
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 185.619
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 185.620
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 185.621
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 185.622
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 185.623
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 185.625
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 185.627
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 185.628
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 185.637
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
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(111) 186.092
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 186.252
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 187.002
(732) Tokaj Hotel-Invest Ingatlankezelõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(111) 187.633
(732) JUSTMUSIC. FM RADIO Kft., Budapest (HU)

(111) 187.634
(732) JUSTMUSIC. FM RADIO Kft., Budapest (HU)

(111) 187.635
(732) JUSTMUSIC. FM RADIO Kft., Budapest (HU)

(111) 189.081
(732) Vino Gusto Mogyorókrém Kft., Budapest (HU)

(111) 190.156
(732) Macrati Holdings Limited, Limassol (CY)

(111) 194.343
(732) EWN Kft., Magyarszék (HU)

A rovat 42 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás

(111) 113.335
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 117.773
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 119.435
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 120.282
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 121.729
(732) Construction Research & Technology GmbH, Trostberg (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(111) 127.151
(732) Szolnoki István, Budapest (HU)
(740) dr. Szûcs Brigitta Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 127.318
(732) J.Lyons & Company Limited, London (GB)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(111) 128.127
(732) AstraZeneca UK Limited, London (GB)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 131.875
(732) Aldi GmbH & Co. KG, Mülheim an der Ruhr (DE)
(740) S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 134.428
(732) Gallaher Limited, WEYBRIDGE, Surrey (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 134.781
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 148.812
(732) Salamon Berkowitz, New York, New York (US)
(740) dr. Németh-Kiss Ilona, NKI Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 150.448
(732) Salamon Berkowitz, New York, New York (US)
(740) dr. Németh-Kiss Ilona, NKI Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 155.556
(732) Orica Australia Pty Ltd., Melbourne, Victoria (AU)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 156.748
(732) Velcro Industries B.V., Curacao, Holland Antillák (AN)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda dr. Sasvári Gabriella,

Budapest

(111) 157.087
(732) Sun Microsystems, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Santa Clara, California (US)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(111) 157.350
(732) Guangdong Galanz Enterprises Co., Ltd., Shunde, Foshan,

Guangdong (CN)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 157.644
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 158.207
(732) Közép Európai Egyetem, Budapest (HU)
(740) dr. Kende Tamás, Kende Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 158.284
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda dr. Gödölle Tamás ügyvéd,

Budapest

(111) 159.083
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) Bogsch & Partners, dr. Gödölle Tamás ügyvéd, Budapest

(111) 161.064
(732) Objective System Integrators, Folsom, California (US)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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(111) 169.013
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 169.549
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 170.067
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 170.531
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 170.532
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 173.742
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 173.823
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 174.066
(732) Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG, Essen (DE)
(740) S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 174.560
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 174.589
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 174.676
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 174.973
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 174.975
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 174.976
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 176.435
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 176.593
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 177.323
(732) Aldi GmbH & Co. KG, Mülheim an der Ruhr (DE)
(740) S.B.G.& K.Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 180.626
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 180.627
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 182.452
(732) Aldi GmbH & Co. KG, Mülheim an der Ruhr (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 183.112
(732) Aldi GmbH & Co. KG, Mülheim an der Ruhr (DE)
(740) S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 183.841
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 183.844
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 183.986
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 183.987
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 184.414
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 184.415
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 184.490
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 184.491
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 184.500
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 184.501
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 184.502
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest
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(111) 184.636
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 185.000
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 185.018
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 185.019
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 185.020
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 185.108
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 185.233
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 185.300
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 185.521
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 185.654
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 185.891
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 186.032
(732) CAPRI-NE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Németh Antónia Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 186.036
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 186.879
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 186.983
(732) EDYSAN 3 Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) Balogh Béla Viktor, Budapest

(111) 187.347
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 187.394
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 187.690
(732) DEUTSCHE TELEKOM AG, Bonn (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 188.292
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 188.615
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 189.313
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 189.345
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 189.520
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 189.701
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 190.540
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 190.595
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 191.427
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 191.440
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 191.446
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 191.663
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 191.690
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest
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(111) 191.693
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 191.696
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 192.085
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 192.427
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 192.529
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 193.012
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 193.659
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 194.431
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 194.432
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 194.453
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 194.695
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 194.696
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 194.906
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 100 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése

(111) 113.335
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 117.773
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 119.435
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 120.282
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 121.729
(732) Construction Research & Technology GmbH, Trostberg (DE)

(111) 127.151
(732) Szolnoki István, Budapest (HU)

(111) 127.318
(732) J.Lyons & Company Limited, London (GB)

(111) 128.127
(732) AstraZeneca UK Limited, London (GB)

(111) 134.428
(732) Gallaher Limited, WEYBRIDGE, Surrey (GB)

(111) 134.781
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 150.448
(732) Salamon Berkowitz, New York, New York (US)

(111) 155.556
(732) Orica Australia Pty Ltd., Melbourne, Victoria (AU)

(111) 156.748
(732) Velcro Industries B.V., Curacao, Holland Antillák (AN)

(111) 157.087
(732) Sun Microsystems, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Santa Clara, California (US)

(111) 157.350
(732) Guangdong Galanz Enterprises Co., Ltd., Shunde, Foshan,

Guangdong (CN)

(111) 157.644
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)

(111) 158.284
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 159.083
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 161.064
(732) Objective System Integrators, Folsom, California (US)
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(111) 169.013
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 169.549
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 170.067
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 170.531
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 170.532
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 173.742
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 173.823
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 174.560
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 174.589
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 174.676
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 174.973
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 174.975
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 174.976
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 176.435
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 176.593
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)

(111) 180.626
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)

(111) 180.627
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)

(111) 183.841
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)

(111) 183.844
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)

(111) 183.986
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)

(111) 183.987
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)

(111) 184.414
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 184.415
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 184.490
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 184.491
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 184.500
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)

(111) 184.501
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)

(111) 184.502
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)

(111) 184.636
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)

(111) 185.000
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)

(111) 185.018
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)

(111) 185.019
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)

(111) 185.020
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)

(111) 185.108
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)

(111) 185.233
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)

(111) 185.300
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)

(111) 185.521
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)

(111) 185.582
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 185.583
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 185.584
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

M1054

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 10. szám I. kötet, 2008.10.14.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények I.



(111) 185.599
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 185.617
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 185.618
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 185.619
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 185.620
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 185.621
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 185.622
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 185.623
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 185.625
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 185.627
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 185.628
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 185.637
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 185.654
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)

(111) 185.891
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 186.032
(732) CAPRI-NE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(111) 186.036
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)

(111) 186.092
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 186.252
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 186.879
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)

(111) 187.347
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 187.394
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)

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

(111) 188.292
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)

(111) 188.615
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)

(111) 189.313
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)

(111) 189.345
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 189.520
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 189.701
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)

(111) 190.540
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 190.595
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 191.427
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 191.440
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 191.446
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 191.663
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 191.690
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)

(111) 191.693
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)

(111) 191.696
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)

(111) 192.085
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)

(111) 192.427
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 192.529
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
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(111) 193.012
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)

(111) 193.659
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 194.431
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 194.432
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 194.453
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 194.695
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 194.696
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 194.906
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)

A rovat 109 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás

(111) 120.280
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.,

Wilmington, Delaware (US)

(111) 120.763
(732) SOLUTIA INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), St. Louis, Missouri (US)

(111) 121.482
(732) Celulose Nipo Brasileira S.A. Cenibra, Belo Oriente - MG -

Brasil (BR)

(111) 127.151
(732) Szolnoki István, Budapest (HU)

(111) 127.318
(732) J.Lyons & Company Limited, London (GB)

(111) 127.739
(732) AVIREX CO.S.A., LUGANO (CH)

(111) 128.127
(732) AstraZeneca UK Limited, London (GB)

(111) 129.457
(732) Selmena Trading Limited, Limassol (CY)

(111) 130.122
(732) Havells Sylvania Fixtures UK Limited, Newhaven,

East Sussex (GB)

(111) 152.126
(732) TATA MOTORS LIMITED, Mumbai (IN)

(111) 152.856
(732) ABO MIX Zrt., Nyíregyháza (HU)

(111) 153.325
(732) ABO MIX Zrt., Nyíregyháza (HU)

(111) 154.636
(732) Wham KFT., Budapest (HU)

(111) 156.812
(732) Sepracor Inc., Marlborough, MA (US)

(111) 157.087
(732) Sun Microsystems, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Santa Clara, California (US)

(111) 157.771
(732) Celulose Nipo Brasileira S.A. -CENIBRA -, Belo Oriente - MG

- Brasil (BR)

(111) 157.857
(732) ROLLA INVEST Befektetési Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 165.464
(732) NOWACO (Hungary) Kereskedelmi Kft., Ráckeve (HU)

(111) 166.556
(732) Hungary Lovebird Fashionco Kft., Budapest (HU)

(111) 186.032
(732) CAPRI-NE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(111) 193.726
(732) SC Perla Harghitei SA, Sancraieni, jud. Harghita (RO)

A rovat 21 db közlést tartalmaz.
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