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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I.
Védjegybejelentések meghirdetése I.

Magyar Attila 16%, Kapuvár (HU);
Csonka Imre 12%, Gyõr (HU)

(210) M 07 03806
(220) 2007.11.13.
(731) Alfa-Vigiles Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 08 00215
(220) 2008.01.25.
(731) Alpha-Vet Kft., Székesfehérvár (HU)
(541) NOROFLEX
(511) 5
Táplálékkiegészítõ tabletta állatok számára.
(210) M 07 04160
(220) 2007.12.14.
(731) American Life Insurance Company, Wilmington,
Delaware (US)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda Kft., Budapest
(541) EVA
(511) 36 Egészségbiztosítás, nevezetesen rákbiztosítási szolgáltatások.
(210) M 07 04161
(220) 2007.12.14.
(731) American Life Insurance Company, Wilmington,
Delaware (US)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda Kft., Budapest
(541) EXTRAMED
(511) 36 Egészségbiztosítási szolgáltatások.

(210) M 08 00145
(220) 2008.01.22.
(731) Aranypart 23 Kft., Gyõr (HU)
(541) LAPOS TANSZÉK, LAPOS SZAKEST
(511) 41 Bálok szervezése, diszkók (szolgáltatásai), elõadómûvészek szolgáltatásai, hangstúdiók szolgáltatásai, karaokészolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás),
kollégiumok, internátusok, show-mûsorok, show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai), sorsjátékok lebonyolítása,
sportversenyek szervezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása,
szemináriumok rendezése és vezetése, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, versenyek szervezése (oktatás
vagy szórakoztatás), zene összeállítása, zenekarok szolgáltatásai,
éjszakai klubok, élõ elõadások bemutatása, versenyek szervezése
(oktatás vagy szórakoztatás).
(210) M 06 03673
(220) 2006.11.09.
(731) Auto Europe LLC, a Delaware, USA limited liability company,
Portland, Maine (US)
(740) dr. Molnár István János, Molnár & Ferenczy Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 07 03883
(220) 2007.11.22.
(731) Anda Budapest Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 20 Asztallapok, asztalok, asztalok fémbõl, bútorajtók, bútorgörgõk (nem fémbõl), bútorok, bútorpolcok, bútorszerelvények,
díványok, kerevetek, fémbútorok, fiókok, folyóirattartók, fotelek,
kar(os)székek, hengerpárnák, iratgyûjtõ polcok (bútorok), íróasztalok (bútorzat), irodabútorok, kanapék, karosszékek, sezlonok,
komódok, fiókos szekrények, könyvespolcok, könyvtartók (bútorzat), matracok, padok (bútorok), paravánok (bútorok), párnák,
fejpárnák, polcok, bútorok, számítógéptartó kocsik, számítógépállványok, szekrények, székek (fémbõl), székek (ülések), tárolópolcok, újságtartó állványok, vánkosok, párnák, ágyak, üvegesszekrények, vitrinek (bútorzat).
(210) M 07 03454
(220) 2007.10.11.
(731) Antal Áron 24%, Gyõr (HU);
Kóczán András Imre 24%, Kapuvár (HU);
Nagyová Melinda 24%, Gyõr (HU);

(541) Monarhiafest
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

M 07 01663
(220) 2007.05.03.
AUTOTAX MAGYARORSZÁG Kft., Budapest (HU)
Dr. Gyõrfi Ügyvédi Iroda, dr. Gyõrfi Zoltán ügyvéd, Budapest

CAR-IDENT
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(210) M 07 00844
(220) 2007.03.13.
(731) Babikszi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Rajmund, Dr. Nagy Rajmund Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 36
41
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Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek.
Nevelés, szakmai képzés.
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42 Tudományos és ipari kutatás, tudományos és mûszaki szolgáltatások, szoftvertervezés és -fejlesztés, erre irányuló szakvélemények adása, valamint erre irányuló tervezõtevékenység, minõség-ellenõrzés, szellemi tulajdon licencek adása.
(210) M 08 00469
(220) 2008.02.15.
(731) Bagaméri Gyuláné, Nyíregyháza (HU)
(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
(210) M 07 03712
(220) 2007.11.06.
(731) Bagolyvár Játékház Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek, melyek
nem tartoznak más osztályokba.
35 Játékok kis- és nagykereskedelme, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; eladási propaganda (mások számára, reklámkiadványok készítése, interaktív multimédiás, online hirdetõi
tevékenység, marketing, piackutatás, reklámozás; reklámújság,
reklámanyagok, nyomtatványok és propagandaanyagok terjesztése, kereskedelmi ügyletek, számítógépes nyilvántartások kezelése, információk, felvilágosítás, tájékoztatás üzleti ügyekben és
minden ez osztályba sorolt szolgáltatással kapcsolatos szervezési
tevékenység.

(210) M 07 04281
(220) 2007.12.28.
(731) Biggeorge’s Vagyonkezelõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) MONEYSTAR
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, iroda munkák, gazdasági elõrejelzések, online hirdetõi
tevékenység számítógépes hálózaton, piackutatás, üzleti felvilágosítás és tájékoztatás, üzleti információk nyújtása.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy,
alkuszi/ügynöki tevékenység, bankügyletek, biztosítási ügynöki
tevékenységek, ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, irodák/ingatlanok bérlete,
kölcsön (finanszírozás).
(210) M 07 03369
(220) 2007.10.18.
(731) Black Care Kft., Budapest (HU)
(541) BLACK CARE
(511) 11 Szoláriumberendezés.
(210) M 07 03634
(220) 2007.10.29.
(731) Bognár Gábor, Akasztó (HU)
(541) ÉDES CSÁBÍTÁS
(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), almaborok, borok, égetett szeszes italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csíger, szeszes italok, vodka,
whisky.
(210) M 07 04284
(220) 2007.12.28.
(731) British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 07 02302
(220) 2007.06.25.
(731) Baricz Linda, Remeteszõlõs (HU)
(740) dr. Bölcskei Zsolt, Dr. Bölcskei Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; speciális, az étterem személyzete által használt, vagy az étterem mûködésével, illetve az
ott felszolgált ételekkel, italokkal kapcsolatos promóciós - marketing - célból vendégek részére ajándékba adott ruházati cikkek és
zacskók köre.
43 Vendéglátás (élelmezés); speciálisan és kizárólagosan
Olaszországból származó tradíciók alapján, illetve olasz alapanyagokból és olasz szakács által készített olasz jellegû ételeket
és italokat felszolgáló étterem üzemeltetése céljából.
(210) M 07 03833
(220) 2007.11.16.
(731) Bennovum Kft., Budapest (HU)
(541) NATURVITAL EGÉSZSÉGFESZTIVÁL
(511) 35 Relkámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.

(210) M 07 04285
(220) 2007.12.28.
(731) British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 34
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Cigaretták, dohány és dohánytermékek.
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(210) M 07 04193
(220) 2007.12.17.
(731) British American Tobacco Switzerland S.A., Boncourt (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 07 03326
(220) 2007.10.01.
(731) Burling Limited, Tortola (VG)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 34 Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák;
dohányzási cikkek.
(210) M 07 04194
(220) 2007.12.17.
(731) 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.

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, valamint ezen anyagokból készült,
más áruosztályba nem tartozó termékek; állatbõrök, irhák; bõröndök és utazótáskák; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok,
lószerszámok és nyergek.
25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.
35 Hirdetés; üzletvezetés; üzleti adminisztráció; irodai tevékenység; szemüvegekre, napszemüvegekre, nemesfémekre és
azok ötvözeteire, valamint nemesfémbõl vagy nemesfémmel bevont árukra, ékszerekre, drágakövekre, órás és idõmérõ eszközökre, karórákra, idõmérõ készülékekre, bõrre és bõrutánzatokra, valamint ezen anyagokból készült termékekre, állatbõrökre, irhákra,
bõröndökre és utazótáskákra, esernyõkre, napernyõkre és sétapálcákra, ostorokra, lószerszámokra és nyergekre, tokokra, táskákra,
levéltárcákra, övekre, ruházati cikkekre, lábbelikre, fejfedõkre
vonatkozó kiskereskedelmi szolgáltatások és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 07 04195
(220) 2007.12.17.
(731) British American Tobacco Switzerland S.A., Boncourt (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

M 05 01568
(220) 2005.05.03.
Bábolna Élelmiszeripari Részvénytársaság, Bábolna (HU)
dr. Szabó Iván, Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

BÁBOLNA MINÕSÉG
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

(210) M 07 04130
(220) 2007.12.13.
(731) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(541) LAXODIL
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
(511) 34 Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák;
dohányzási cikkek.
(210) M 07 03882
(220) 2007.11.22.
(731) Btech Magyarország Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 04111
(220) 2007.12.12.
(731) 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 alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(511) 9
Dugaszolóaljzatok, hangátviteli készülékek, elektromos
elemek, elektromos akkumulátorok, telefonkészülékek.

(210) M 07 04104
(220) 2007.12.12.
(731) Bódis Krisztián, Tatabánya (HU)
(740) dr. Pongrácz Krisztina, Dr. Pongrácz Krisztina Ügyvédi Iroda,
Budapest
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(546)

(210) M 07 04076
(731) Click On Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 36 Alkuszi/ügynöki tevékenység, biztosítási tanácsadás, biztosítási ügynöki tevékenység, hitelirodák, ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökség, irodák
[ingatlanok] bérlete, jelzálog-hitelezés, lakásbérlet, lakásügynökségek, pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan),
pénzügyi tanácsadás, vagyonkezelés.

(511) 9

39 Irattárak kialakítása papír és elektronikus dokumentumok
részére, iratok-irattárak rendezése, karbantartása.
41 Felhasználói oktatás nyilvántartása, tesztsorok kitöltése, riportolása.
42 Minõség-ellenõrzés informatikai támogatása; számítógépes
termékek menedzselése, rendszerek integrálása; iratok digitalizálása, számítógépes archiválása; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, számítógépes nyilvántartások kezelése; ügyiratok, iratok kezelésével, tárolásával archiválásával kapcsolatos szaktanácsadás.

Utazásszervezés.

(210) M 07 03746
(220) 2007.11.07.
(731) Chemtura Corporation, Middlebury, Connecticut (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) SEEDKARE
(511) 1
Magkezelések mezõgazdasági és kertészeti célokra; mezõgazdasági vegyi anyagok.
5
Fungicidek, inszekticidek, miticidek és herbicidek.
(210) M 08 00002
(220) 2008.01.02.
(731) Cheng Renai, Budapest (HU)
(740) dr. Varga Marietta ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 25
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Számítógép hardver, szoftver.

35 Üzleti folyamatok dokumentálása, irányítása, nyomon követése, ellenõrzése; folyamatok mentén végzett tevékenységek,
valamint e tevékenységek során elõállt dokumentumok rögzítése
informatikai rendszerben; eltárolt tevékenységadatok kereshetõsége; erõforrás-tervezés, erõforrás-foglalás, feladatok elvégzésének menedzselése.

(210) M 07 04042
(220) 2007.12.06.
(731) Chemol-Travel Utazási Iroda Kft., Budapest (HU)
(740) Juhász és Juhász Ügyvédi Iroda, dr. Juhász Imre ügyvéd,
Budapest
(546)

(511) 39

(220) 2007.12.10.

(210) M 07 03456
(220) 2007.10.11.
(731) Colling Kft., Budapest (HU)
(740) Tuskánné Hadnagy Mónika, Budapest
(546)

(511) 9

Számítógépszoftver.

(210) M 07 03624
(220) 2007.10.29.
(731) CONTAKTER Iroda Kft., Gyõr (HU)
(546)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

M 08 00131
(220) 2008.01.18.
City Taxi Fuvarszervezõ Szövetkezet, Budapest (HU)
dr. Gulyás Balázs, Gulyás Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

City Taxi
39 Személyszállítás, taxiszolgáltatás, áruszállítás, bútorszállítás, gépkocsikölcsönzés, jármûvek mentése, utasszállítás.
(511) 41 Szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek; kül- és beltéri rendezvények, programok, vetélkedõk,
eszmecserék, megbeszélések (viták, fórumok), kollokviumok
szervezése és lebonyolítása, gyakorlati képzés, szemléltetés, trénerképzés, csapatépítõ tréningek, túrák, klubnapok, üzleti fogadások, konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása,
oktatás, oktatási tárgyú információk, szemináriumok rendezése és
vezetése; versenyek és sportjátékok, bajnokságok szervezése,
levezetése.

(210) M 07 03838
(220) 2007.11.15.
(731) City Technique Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 44 Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 07 01626
(220) 2007.04.27.
(731) Cousseau, Jacques Bernard Paul Marie, Cholet (FR)
(740) dr. Gálbory Gábor, Pongrácz & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) Ishtar
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(546)

(511) 37

Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(210) M 07 02011
(220) 2007.05.29.
(731) Cream Music Bt., Tatabánya (HU)
(541) KROKI
(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 07 04021
(220) 2007.12.03.
(731) Daewoo International Corporation, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 36 Pénzügyi szolgáltatások, biztosítási befektetési tanácsadás,
kereskedelmi és kereskedõi brókerszolgáltatások, ingatlanbefektetési szolgáltatások, lízinggel és értékbecsléssel kapcsolatos
szolgáltatások.
(210) M 07 04048
(220) 2007.12.06.
(731) Dereszla Kft., Bodrogkeresztúr (HU)
(541) Dorombor
(511) 33 Szeszes ital és bor.
(210)
(731)
(300)
(740)

M 07 04119
(220) 2007.12.12.
Disney Enterprises, Inc., Burbank, California (US)
2459478
2007.06.25. GB
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, kölcsönzése; televíziós és rádiós programok készítése, közvetítése,
forgalmazása, kölcsönzése; hang- és képfelvétel készítése, közvetítése, forgalmazása és kölcsönzése; kulturális információk; kulturális show-mûsorok készítése, valamint televízió, távközlés,
szatellit, audio- és videoberendezések, lemezek, lézerlemezek,
számítógépes lemezek és elektronikus berendezések segítségével
továbbított interaktív programok készítése; szórakoztató mûsorok, hírek és információs mûsorok készítése és közvetítése távközlési berendezéssel és számítógépes hálózat segítségével; szórakoztató és irodalmi rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások; 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.
(210) M 07 03457
(220) 2007.10.11.
(731) Dobogó Pincészet Szölészeti és Borászati Kft., Tokaj (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest

(210) M 07 03463
(220) 2007.10.11.
(731) Dr. Hotellátó Nyomdai és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Lak Edit ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 3
Samponok, szappanok, szájvizek nem gyógyászati használatra, mosdószappanok, fürdõsók nem gyógyászati használatra.
16 Toll- és ceruzatartók (asztali).
24 Törülközõk textilanyagból.
40 Nyomdai szolgáltatások.
(210) M 07 02142
(220) 2007.07.17.
(731) Dritor Kft., Debrecen (HU)
(541) TÖBB MINT AJTÓ
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
(210) M 07 02143
(220) 2007.07.17.
(731) Dritor Kft., Debrecen (HU)
(541) TÖBB MINT ABLAK
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 07 02944
(220) 2007.08.28.
Ebner Pince Kft., Mozsgó (HU)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

BORZONGÁS
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Borok.

(210) M 07 03510
(220) 2007.10.16.
(731) ECODAS (S.A.), Roubaix (FR)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) LAJTOS TDS
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek.
11 Fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések, különösen egészségügyi hulladékok, fertõzött anyagok és egyszerhasználatos/használt eszközök kezelésére, fertõtlenítésére szolgáló készülékek és
berendezések.
(210)
(731)
(300)
(740)
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M 07 03688
(220) 2007.10.31.
Energetix Group Plc., Capenhurst, Chester (GB)
07,EC,005868682
2007.05.01. EC
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
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(541) GENLEC
(511) 7
Csigafeszítõ szerkezetek, elektromosságfejlesztõk, elektromos áramfejlesztõ rendszerek.
11 Hõfejlesztõ rendszerek, szerves Rankin-ciklus rendszerek;
tágulási tartályok; gõzfejlesztõ rendszerek.
(210) M 07 03638
(220) 2007.10.29.
(731) dr. Englert Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Kosik Kristóf ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 07 03728
(220) 2007.11.07.
(731) EQ Lean Solutions Folyamatfejlesztõ és Tanácsadó Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 41 Felnõttképzés, oktatás, tréning; készségfejlesztõ tréningek,
vezetõképzés, üzletfejlesztési menedzsment, tanácsadó workshopok, coaching tevékenységek; csapatépítõ tréningek, személyes
hatékonyság fejlesztése, önismeret és emberismeret fejlesztése,
szervezeti kultúra, tanácsadás; termelési, üzleti folyamatok hatékonyságnövelõ módszereinek oktatása, alkalmazáshoz szükséges
gyakorlati tanácsadás, problémamegoldó tréning, lean szimulációk kidolgozása.

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 07 03844
(220) 2007.11.19.
(731) Euro-Drink Hungary Kft., Kiskõrös (HU)
(546)

(511) 32 Ásványvizek; ásványvizek (italok); alkoholmentes italok;
eszenciák italok elõállításához; izotóniás italok; készítmények
italok elõállításához; limonádék; lítiumos vizek.

(210) M 07 03726
(220) 2007.11.07.
(731) EQ Lean Solutions Folyamatfejlesztõ és Tanácsadó Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 07 04023
(220) 2007.12.03.
(731) Extreme Diesel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Szigetszentmiklós (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 41 Felnõttképzés, oktatás, tréning; készségfejlesztõ tréningek,
vezetõképzés, üzletfejlesztési menedzsment, tanácsadó workshopok, coaching tevékenységek; csapatépítõ tréningek, személyes
hatékonyság fejlesztése, önismeret és emberismeret fejlesztése,
szervezeti kultúra, tanácsadás; termelési, üzleti folyamatok hatékonyságnövelõ módszereinek oktatása, alkalmazáshoz szükséges
gyakorlati tanácsadás, problémamegoldó tréning, lean szimulációk kidolgozása.
(210) M 07 03727
(220) 2007.11.07.
(731) EQ Lean Solutions Folyamatfejlesztõ és Tanácsadó Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi tevékenység, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
(210) M 08 00040
(220) 2008.01.09.
(731) FIRSTPRINT Bt., Budapest (HU)
(740) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Kiskereskedelem, fõleg nyomtatók, másológépek, faxok
nyomtatási kellékeinek forgalmazása.
(511) 41 Felnõttképzés, oktatás, tréning; készségfejlesztõ tréningek,
vezetõképzés, üzletfejlesztési menedzsment, tanácsadó workshopok, coaching tevékenységek; csapatépítõ tréningek, személyes
hatékonyság fejlesztése, önismeret és emberismeret fejlesztése,
szervezeti kultúra, tanácsadás; termelési, üzleti folyamatok hatékonyságnövelõ módszereinek oktatása, alkalmazáshoz szükséges
gyakorlati tanácsadás, problémamegoldó tréning, lean szimulációk kidolgozása.

(210) M 08 00262
(220) 2008.01.29.
(731) FOTEX-OFOTÉRT Optikai és Fotócikk Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gyülvészi Zsuzsanna, Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)
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(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
M 07 03935
(220) 2007.11.26.
Gambro Healthcare Sweden AB, Lund (SE)
30769833.5
2007.10.26. DE
dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) DIAVERUM
(511) 44 Vese kezelésével kapcsolatos szolgáltatások, beleértve a dialízist, más külsõ kezeléseket és ezekkel kapcsolatos klinikai és
tudományos tevékenységeket.
(210) M 07 03466
(220) 2007.10.11.
(731) General Motors Corporation (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), City of Detroit, State of Michigan (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) CADILLAC DTS
(511) 12 Motoros jármûvek és ezek tartozékai.

Fogamzásgátló spiráleszközök.

(511) 25

Ruházati cikkek.

(210) M 07 03867
(220) 2007.11.20.
(731) Hoványi Balázs, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 43

Vendéglátás, készételek gyártása és házhoz szállítása.

(210) M 07 04004
(220) 2007.11.29.
(731) 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, poharak, kelyhek, tálkák, tálcák.

(210) M 07 03934
(220) 2007.11.26.
(731) 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 építése; építési és kivitelezési szolgáltatások; napenergia-rendszerek
szerelése, üzemeltetése; a fenti építményeknél alkalmazott általános, gépész- és villamosmérnöki szolgáltatások.
40 Energiatermelés; villamos energia elõállítása; energiatermeléssel kapcsolatos tanácsadás.
(210) M 07 03596
(220) 2007.10.25.
(731) dr. Havas Jenõ, Budapest (HU)
(740) Frey Julianna szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(511) 10

(210) M 07 03905
(220) 2007.11.22.
(731) Horváth Attila 45%, Miskolc (HU);
Szászné Horváth Gabriella 10%, Csincse (HU);
Kiss Csaba 10%, Miskolc (HU)
(546)

(210) M 08 00263
(220) 2008.01.29.
(731) FOTEX-OFOTÉRT Optikai és Fotócikk Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gyülvészi Zsuzsanna, Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210)
(731)
(300)
(740)

(546)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 05 01901
(220) 2005.06.01.
HUN SZÕLÕBIRTOK Kft., Pécs (HU)
Turay Attila, Pécs

TURAY
33

Alkoholtartalmú italok (bor).

(210) M 07 03847
(220) 2007.11.19.
(731) HUNGAROSPA Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ és
Egészségturisztikai Zrt., Hajdúszoboszló (HU)
(740) dr. Zajdó Zsolt, Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen
(541) Aqua Palace
(511) 41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.
(210) M 07 03633
(220) 2007.10.29.
(731) Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest
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háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 07 04174
(220) 2007.12.17.
(731) 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 adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 07 04175
(220) 2007.12.17.
(731) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 00117
(220) 2008.01.17.
(731) I love sushi Vendéglátóipari Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Benkõ Ferenc, Benkõ Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 29 Hal (nem élõ); hal tartósított; halból készített ételek; halfilé;
halhús emberi fogyasztásra; halkonzervek; heringek; sózott hal;
szardínia; szárított zöldségek; tonhal; zöldségek, fõtt; zöldségek,
tartósított; zöldségkonzervek; zöldségsaláták.
(210) M 07 03635
(220) 2007.10.29.
(731) Illés Béla, Budapest (HU)
(541) BIOMIT PLUSSZ ÚJ GENERÁCIÓ
(511) 1
Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti, vegyi termékek, trágyák.
5
Gombaölõ szerek (fungicidek).
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 07 04065
(220) 2007.12.10.
(731) Huo Lie Niao Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 04277
(220) 2007.12.28.
(731) HVG PRESS Nyomdaipari- és Információ Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hámori Sándor, Hámori Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy

M 07 03889
(220) 2007.11.22.
IN-VITRO Kutató, Fejlesztõ Kft., Dunakeszi (HU)
dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

ANTIVAKARIN
3

Krémek bõrökhöz, bõrkonzerváló szerek (kenõcsök).

M 07 03893
(220) 2007.11.22.
In-Vitro Kutató, Fejlesztõ Kft., Dunakeszi (HU)
dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

MAGNACOMP
5

Étrend-kiegészítõ tabletta.

M 07 03896
(220) 2007.11.22.
In-Vitro Kutató, Fejlesztõ Kft., Dunakeszi (HU)
dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

MEDHIRUD
3

Krémek bõrökhöz, bõrkonzerváló szerek (kenõcsök).

(210) M 07 03998
(731) Infogyõr Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
(546)

(220) 2007.11.29.

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, idõszaki
kiadványok; terjesztett nyomtatott információs, tájékoztató-, útmutató és reklámkiadványok; különféle ismertetõ- és útmutató
füzetek; fényképek; papíripari cikkek; csomagolásra szolgáló
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék; plakátok, prospektusok, szórólapok, névjegyek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); szórakoztatóprogramokra vonatkozó ismertetõk, mûsorkalauzok; hírlevelek;
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újságok; folyóiratok; magazinok; könyvek; egyéb nyomdaipari
termékek, nyomtatott anyagok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 07 03999
(731) Infogyõr Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
(546)

(220) 2007.11.29.

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, idõszaki
kiadványok; terjesztett nyomtatott információs, tájékoztató-, útmutató és reklámkiadványok; különféle ismertetõ- és útmutató
füzetek; fényképek; papíripari cikkek; csomagolásra szolgáló
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék; plakátok, prospektusok, szórólapok, névjegyek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); szórakoztatóprogramokra vonatkozó ismertetõk, mûsorkalauzok; hírlevelek;
újságok; folyóiratok; magazinok; könyvek; egyéb nyomdaipari
termékek, nyomtatott anyagok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 07 02898
(731) Kaiser 2000 Kft., Érpatak (HU)
(554)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(220) 2007.08.22.

M 08 00078
(220) 2008.01.14.
Karmacom Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Berzeviczi Attila, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest

OPTIBOX
9
Digitális mûholdvevõk, földi digitális televízió- és rádióadások vételére alkalmas készülékek, digitális kábeltelevíziós készülékek, LNB konverterek, koaxiális kábelek, kábelcsatlakozók,
mûholdvevõ jelosztókapcsolók, jelszintmérõk, mûholdvevõ antennák, földi digitális antennák, antennaforgató motorok, távirányítók, vezeték nélküli audio/video jelátvivõk, USB csatlakozású
adattárolók, hangszórók, LCD képernyõk, LCD televíziók,
mp3-as lejátszók, mp4-es lejátszók, DVD-lejátszók, DVD-felvevõk.

(210) M 07 03625
(220) 2007.10.29.
(731) Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft.,
Kecskemét (HU)
(740) dr. Bódog Zoltán, Bódog Ügyvédi Iroda, Kecskemét
(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsír.
(210) M 07 03987
(220) 2007.11.28.
(731) Koncz Tekla, Budapest (HU)
(740) dr. Gerlai Gabriella, D & G Dobos Gerlai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) AMANDA
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(511) 33

Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök); szeszes ital.

(210) M 07 02899
(731) Kaiser 2000 Kft., Érpatak (HU)
(554)

(220) 2007.08.22.

(210) M 07 04001
(220) 2008.01.14.
(731) 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.
(210) M 07 04280
(220) 2007.12.28.
(731) Kovács László, Szentendre (HU)
(740) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 33

Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök); likõr.

(511) 41 Rendezvényszervezés; nevelési, szakmai, oktatási, szórakoztatási, sport- és kulturális rendezvények tervezése, szervezése
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és lebonyolítása; különösen bálok, elõadások, eszmecserék, kollokviumok, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok, szimpóziumok, fogadások, kiállítások és versenyek tekintetében;
helyfoglalási szolgáltatások rendezvényekre.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; vendéglátóipari
szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, éttermek és
bárok üzemeltetése, hordozható épületek bérlete; székek, asztalok, asztalterítõk, üvegáruk, evõeszközök, tányérok kölcsönzése;
ideiglenes szállásadás; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás
szállodákban, rendezvényhez termek kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (idõleges); szállásügynökségek (szállodák, panziók);
szállodai szolgáltatások; üdülõtáborok, táborhelyek hasznosítása;
átmeneti szállások bérlete.
(210) M 07 04124
(731) Kusper Zsolt, Budapest (HU)
(546)

(511) 6
Fémtömegcikk, fém nyomástartó edények, fém gázpalackok, szerelvények.
39 Szállítás, csomagolás, raktározás, újratöltés.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(220) 2007.12.13.

(511) 36 Biztosítók; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 07 03236
(220) 2007.09.25.
(731) Káli-medencéért Közhasznú Alapítvány, Mindszentkálla (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 07 04286
(220) 2007.12.29.
(731) Kószó József, Szeged (HU)
(541) 4D
(511) 36 Ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése,
ingatlanügynökségek, irodák [ingatlanok] bérlete, pénzügyi tanácsadás.
37 Építés, építési tárgyú információk, építkezések felügyelete
(irányítása), építmények lebontása.
42 Belsõépítészet, földmérés, geológiai felderítés, geológiai
kutatás, geológiai szakvélemények készítése, környezetvédelmi
tanácsadás, mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki tervtanulmányok készítése, szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban), várostervezés, építési tervkészítés,
építészet, építészeti konzultáció.
(210) M 07 04108
(220) 2007.12.12.
(731) Középeurópai Gázterminál Zrt., Dunaalmás (HU)
(740) Sághelyi György, Budapest
(546)

M 07 02172
(220) 2007.06.11.
Középpont Stúdió Kft., Budapest (HU)
dr Seszták Miklós Ügyvéd, Kisvárda

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

(210) M 07 03464
(220) 2007.10.11.
(731) Kürt Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 42 Adatmentés, adatvédelem, biztonságos adatmegsemmisítés, számítógépes programok adatainak átalakítása, helyreállítása, mûszaki szakértõi tevékenység, tanácsadás, rendszerintegráció, integrált információbiztonsági technológiák, információbiztonság, korrelációs logelemzés, legális hackelés, biztonsági intelligencia, adatbányászat, hálózati nyomozati tevékenység, projekt-minõségbiztosítás, projektmenedzsment, kockázatmenedzsment, oktatás, kutatás, fejlesztés.
(210) M 07 03683
(220) 2007.10.31.
(731) Lajtár Jenõ, Herceghalom (HU);
Noé Balázs, Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(546)

(511) 12

Kerékpárok; kerékpáralkatrészek és kiegészítõk.

(210) M 07 03636
(220) 2007.10.29.
(731) Liao Xiao Hong, Budapest (HU)
(541) B.B.G
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210) M 07 03705
(220) 2007.11.05.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) SNACKDAY
(511) 29 Ropogtatni való termékek (snackek) száraz burgonyatermékek alapján.
30 Sütõipari termékek; ropogtatni való termékek (snackek) gabona felhasználásával; keményítõ és/vagy egyéb, keményítõtartalmú termékek.
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(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 07 03831
(220) 2007.11.16.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 29 Rágcsálnivalók, különösen szárított, sült, sózott és/vagy fûszerezett mogyoró, dió, mandula és indusdió, burgonyaszirom és
burgonyaropik; burgonyából extrudálással készült termékek; sült
burgonyás sütemények.
30 Rágcsálnivalók, különösen extrudálási eljárással készült
búza-, rizs- és magos termékek; pattogatott kukorica, kukoricapehely.

M 07 03079
(220) 2007.09.11.
Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
Isépy Ügyvédi Iroda, Mydloné Dr. Isépy Eszter, Budapest

MR6-Rádió Szeged
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 07 03707
(220) 2007.11.06.
(731) Mareco Ingatlan Zrt., Budapest (HU)
(740) Katona Zsuzsanna, Budapest
(546)

(210) M 07 03878
(220) 2007.11.22.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(511) 32

(210) M 07 03708
(220) 2007.11.06.
(731) Mareco Ingatlan Zrt., Budapest (HU)
(740) Katona Zsuzsanna, Budapest
(546)

Sörök; sört tartalmazó kevert italok.

(210) M 07 03995
(220) 2007.11.29.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth. dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 07 04172
(220) 2007.12.17.
(731) Mareco Ingatlan Zrt., Budapest (HU)
(740) Katona Zsuzsanna, Budapest
(546)

(511) 29 Hal, halból készült termékek, halalapú saláták, félkész termékek, különösen melyek halat tartalmaznak; az elõbbiekben felsorolt termékek mélyhûtött formában is; halkonzervek.
(210) M 08 00306
(220) 2008.01.31.
(731) LILYBUD 2007 Nemzetközi Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)
(740) Majorcki István, Budapest
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 08 00059
(220) 2008.01.10.
(731) Martinyak Kft., Budapest (HU)
(541) RAKÉTA
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
(210) M 07 04236
(220) 2007.12.20.
(731) Merlin Communications Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fülöp Zoltán ügyvéd, Budapest
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(546)

(210) M 07 03521
(220) 2007.10.31.
(731) Mona Hungary Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 29

Tej, tejtermékek.

(210) M 07 03223
(220) 2007.09.24.
(731) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

M 07 03136
(220) 2007.09.13.
MG Európa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
dr. Tokai Ilona ügyvéd, Budapest

PH CSODA
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 07 03920
(731) MIND HR Kft., Budapest (HU)
(546)

(220) 2007.11.26.

(511) 41 Felnõtt- és egyéb oktatás, humáninformatikai oktatás és tanácsadás.
42 Szoftverkiadás, egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás,
egyéb számítástechnikai tevékenység.
(210) M 07 03921
(731) MIND HR Kft., Budapest (HU)
(546)

(220) 2007.11.26.

(511) 41 Felnõtt- és egyéb oktatás, humáninformatikai oktatás és tanácsadás.
42 Szoftverkiadás, egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás,
egyéb számítástechnikai tevékenység.
(210) M 07 03922
(220) 2007.11.26.
(731) MIND HR Kft., Budapest (HU)
(541) MIND HR
(511) 41 Felnõtt- és egyéb oktatás, humáninformatikai oktatás és tanácsadás.
42 Szoftverkiadás, egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás,
egyéb számítástechnikai tevékenység.

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 07 03413
(220) 2007.10.08.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
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(541) Pro Hét
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 08 00114
(220) 2008.01.14.
(731) MUVAPI Szakértõi, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,
Békéscsaba (HU)
(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák; abszorbens papír pipához, bagó, borostyánból készült szivar- és cigarettaszipkák, cigarettapapír, cigarettapapírívek, cigarettaszipkák, nem nemesfémbõl, cigarettaszopókák, cigarettaszûrõk, cigarettatartók, cigarettatárcák, nem nemesfémbõl, cigaretták, cigarillók (dohánylevélbe
csavart cigaretták), dohány, dohánypótló anyagokat tartalmazó
cigaretták, nem gyógyászati használatra, dohánytartó edények,
nem nemesfémbõl, dohányzacskók, gáztartályok öngyújtókhoz,
gyufatartók, nem nemesfémbõl, gyufák, gyufásdobozok, nem
nemesfémbõl, hamutartók dohányosoknak (nem nemesfémbõl).
(210) M 08 00473
(220) 2008.02.15.
(731) Nanocolltech Kft., Szeged (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) NANOCOLLTECH
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

38

(546)

(210) M 08 00474
(220) 2008.02.15.
(731) Nanocolltech Kft., Szeged (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) COLLBITU
(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 07 03834
(220) 2007.11.16.
Müller Zsolt, Szolnok (HU)
dr. Debreceni Róbert ügyvéd, Budapest

Divaurae
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 00205
(220) 2008.01.25.
(731) Nagy Zoltán, Budapest (HU)
(541) TRÓFEA
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(210) M 08 00050
(220) 2008.01.10.
(731) Naibaf Investments LLC, Cheyenne, Wyoming (US)
(740) dr. Kasza Regina, Székesfehérvár
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M 07 03737
(220) 2007.11.07.
Neo Interactive Marketing Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
dr. Könczöl Lászlóné dr. Papp Marian, Szeged

Neo Interactive
35 Számítógépes adathordozó sokszorosítása (eredeti példány
alapján), adatfeldolgozás, piac- és közvélemény-kutatás, kutatás,
eredmények szociológiai, statisztikai elemzése, gazdasági modellezése, üzletviteli tanácsadás, útmutatás üzletviteli és közszolgáltatási tevékenységhez (PR, kommunikáció), hirdetési kampány
tervezése, megvalósítása, szabadtéri hirdetés tervezése, megvalósítása, elhelyezése (hirdetõtábla, plakát), kirakatrendezés, bemutatótermek berendezése, kiállítás tervezése, médiafajták hirdetési
idejének és helyének értékesítése, reklámanyagok szétosztása,
munkaerõ-közvetítés, munkaerõ keresése, toborzása, kiválasztása, irányítása, elhelyezése, ajánlások, referenciák vizsgálata, fejvadászat, munkaerõ kiközvetítése (átmeneti jelleggel is), gépírás,
gyorsírás, levelezés, postázás, másolás, fénymásolás, korrektúrázás, vásárok, kiállítások, kongresszusok tervezése, szervezése,
lebonyolítása, személyek ügynöki közvetítése, menedzselés
(film, színház, szórakoztató produkciók, sportesemények), üzletkötõi, ügynöki, beszerzõi tevékenység, díjbeszedés, számlagyûjtés, fogyasztásmérõ órák leolvasása.
42 Szoftver szaktanácsadás, hardver szaktanácsadás, kereskedelmi márkajelzés grafikai tervezése, belsõépítészeti tervezés, divattervezés; ruha, cipõ, ékszer, bútor tervezése, webes keresõportálok mûködtetése.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 4. szám I. kötet, 2008.04.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.
(210) M 08 00089
(220) 2008.01.15.
(731) Nordtelekom Távközlési Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(541) NORDTELEKOM Internet mindenkinek
(511) 38 Elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval, üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével.

(210) M 07 03738
(220) 2007.11.07.
(731) Neo Interactive Marketing Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Könczöl Lászlóné dr. Papp Marian, Szeged
(546)

(511) 35 Számítógépes adathordozó sokszorosítása (eredeti példány
alapján), adatfeldolgozás, piac- és közvélemény-kutatás, kutatás,
eredmények szociológiai, statisztikai elemzése, gazdasági modellezése, üzletviteli tanácsadás, útmutatás üzletviteli és közszolgáltatási tevékenységhez (PR, kommunikáció), hirdetési kampány
tervezése, megvalósítása, szabadtéri hirdetés tervezése, megvalósítása, elhelyezése (hirdetõtábla, plakát), kirakatrendezés, bemutatótermek berendezése, kiállítás tervezése, médiafajták hirdetési
idejének és helyének értékesítése, reklámanyagok szétosztása,
munkaerõ-közvetítés, munkaerõ keresése, toborzása, kiválasztása, irányítása, elhelyezése, ajánlások, referenciák vizsgálata, fejvadászat, munkaerõ kiközvetítése (átmeneti jelleggel is), gépírás,
gyorsírás, levelezés, postázás, másolás, fénymásolás, korrektúrázás, vásárok, kiállítások, kongresszusok tervezése, szervezése,
lebonyolítása, személyek ügynöki közvetítése, menedzselés
(film, színház, szórakoztató produkciók, sportesemények), üzletkötõi, ügynöki, beszerzõi tevékenység, díjbeszedés, számlagyûjtés, fogyasztásmérõ órák leolvasása.
42 Szoftver szaktanácsadás, hardver szaktanácsadás, kereskedelmi márkajelzés grafikai tervezése, belsõépítészeti tervezés, divattervezés; ruha, cipõ, ékszer, bútor tervezése, webes keresõportálok mûködtetése.
(210) M 07 03739
(220) 2007.11.07.
(731) Neo Interactive Marketing Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Könczöl Lászlóné dr. Papp Marian, Szeged
(546)

(511) 35 Számítógépes adathordozó sokszorosítása (eredeti példány
alapján), adatfeldolgozás, piac- és közvélemény-kutatás, kutatás,
eredmények szociológiai, statisztikai elemzése, gazdasági modellezése, üzletviteli tanácsadás, útmutatás üzletviteli és közszolgáltatási tevékenységhez (PR, kommunikáció), hirdetési kampány
tervezése, megvalósítása, szabadtéri hirdetés tervezése, megvalósítása, elhelyezése (hirdetõtábla, plakát), kirakatrendezés, bemutatótermek berendezése, kiállítás tervezése, médiafajták hirdetési
idejének és helyének értékesítése, reklámanyagok szétosztása,
munkaerõ-közvetítés, munkaerõ keresése, toborzása, kiválasztása, irányítása, elhelyezése, ajánlások, referenciák vizsgálata, fejvadászat, munkaerõ kiközvetítése (átmeneti jelleggel is), gépírás,
gyorsírás, levelezés, postázás, másolás, fénymásolás, korrektúrázás, vásárok, kiállítások, kongresszusok tervezése, szervezése,
lebonyolítása, személyek ügynöki közvetítése, menedzselés
(film, színház, szórakoztató produkciók, sportesemények), üzletkötõi, ügynöki, beszerzõi tevékenység, díjbeszedés, számlagyûjtés, fogyasztásmérõ órák leolvasása.
42 Szoftver szaktanácsadás, hardver szaktanácsadás, kereskedelmi márkajelzés grafikai tervezése, belsõépítészeti tervezés, divattervezés; ruha, cipõ, ékszer, bútor tervezése, webes keresõportálok mûködtetése.

(210) M 07 02771
(220) 2007.08.03.
(731) ODEL (PVT) LTD, Rajagiriya (LK)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 25
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Ruházati cikkek.

M 07 04189
(220) 2007.12.17.
Orbán Gyönygyi, Kiskõrös (HU)
dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

Zafir
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

(210) M 07 03455
(220) 2007.10.11.
(731) Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt.,
Budapest (HU)
(546)

(511) 9
Elektromos, elektronikus, optikai, súlymérõ, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti) és oktatóberendezések és felszerelések (amennyiben a 9. áruosztályba tartoznak); hangok, képek és adatok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló készülékek; gép által futtatott adathordozók; hanglemezek; automata
elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; számítógépszoftverek, számítógépek, részegységek és alkatrészek
számítógépekhez.
16 Papíráruk, mûanyag áruk, kartonáruk, számítógépprogramok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok, irodaszerek, oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, reklám- és hirdetõügynökségek, hirdetési
szolgáltatások, interaktív multimédiás, interneten továbbított és
közölt hirdetések, áruk és szolgáltatások felsorolása, hírközlési
digitális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése, hirdetés,
marketing, piackutatás, kereskedelmi és hirdetési célú kiállítások
szervezése, kampányszervezés, kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói tevékenység, áruk valamint
mûszaki-szellemi termékek és szolgáltatások forgalmazásával
kapcsolatos szervezési valamint ügynöki tevékenység, vállalkozás szervezése és menedzsertevékenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység, mindez internettel kapcsolatban és interneten keresztül is; számítógépes ügyintézés; irodagép, számítógép kölcsönzése, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek, nevezetesen; bankügyletek,
finanszírozási szolgáltatások, hitelkártyaszolgáltatások, hitelkártya kibocsátása, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi in-
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formációk nyújtása, pénzügyi tanácsadás, pénzügyi szponzorálás,
értékbónok kibocsátása; vagyonkezelés; jótékonysági gyûjtések.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, nevezetesen; adatok,
hang és videó elektronikus adása nem-interaktív és interaktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang és videó üzenet szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televízió és kábeltelevízió mûsoradás; online adatadás szolgáltatások; számítógépes
híranyag rendszerek (BBS) és hálózati konferencia szolgáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális, internetalapú hírközlési szolgáltatások
különösen telefon, telefax, videotelefon, mobiltelefon, digitális
információátviteli szolgáltatások, elektronikus adatcsere, iratcsere, elektronikus levelezés, elektronikus adatátvitel, híranyag továbbítása interneten keresztül, internetes szolgáltatások, elektronikus postai szolgáltatások, tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynökség.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoztató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális események, úgymint hangversenyek, show-mûsorok, színházi elõadások szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, nevezetesen zenekarok szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek
szervezése, felléptetése, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység,
hangversenytermek üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása;
aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és
televíziómûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojátékszolgáltatások, mindez interneten keresztül is; kiadói szolgáltatás,
idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítás, terjesztés.
42 Adattárolás, adatbázis-szolgáltatás, adatkezelés, adatfeldolgozás, adatok adatbázisból történõ kikeresése, adatbázis-hozzáférés biztosítása elektronikus eszközökön, elektronikus hálózaton,
interneten keresztül; hírügynökség, hírek, információ továbbítása, terjesztése interneten keresztül, számítógépi szoftver tervezése.
(210) M 07 03792
(220) 2007.11.13.
(731) Pandant Tmsz Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 04224
(731) Paál András, Budapest (HU)
(546)

(511) 12 Vízi közlekedési eszközök.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, fényképek; papíripari cikkek, tanítási anyagok (készülékek kivételével);
csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más
osztályokba).
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba; ezen belül különösen horgászcikkek, horgászatban
használt eszközök és felszerelések.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 07 04056
(220) 2007.12.07.
Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)
dr. Kemény Balázs, Alsónémedi

LEVES MESTER
29 Levesek, készítmények és hozzávalók, poralapú levesek,
hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok.
30 Leveskockák, ételízesítõk, fûszerek.

(210) M 07 04181
(220) 2007.12.17.
(731) Pesti Est Kft., Budapest (HU)
(740) Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 16
35
38
41

Tanítási és oktatási eszközök, készülékek kivételével.
Reklámozás és ügyletek.
Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).
Nevelés és szórakoztatás.

(210) M 07 04132
(731) Petõ Péter, Gyula (HU);
Seres Péter Csaba, Gyula (HU)
(546)
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata elárusítóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek.
38 Távközlés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(220) 2007.12.19.

(220) 2007.12.13.

(511) 19 Nem fém építõanyagok; ezen belül különösen: burkolólapok, gipszvakolat, habarcs építési célokra, mûkõ.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(210) M 07 03616
(220) 2007.10.27.
(731) PHOENIX Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Fót (HU)
(541) SZIMPATIKA
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 08 00018
(220) 2008.01.04.
(731) Pilis’91 Kft., Piliscsév (HU)
(541) HEAVEN FREEZE
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(210) M 08 00020
(220) 2008.01.04.
(731) Pilis’91 Kft., Piliscsév (HU)
(541) KORTYOS
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 08 00274
(220) 2008.01.29.
Pliva Hungária Kft., Budapest (HU)
dr. Németh Sándor, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

VENOTREX
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, parfüm, kölnivíz; fürdõ- és
tusolózselék és -sók nem gyógyászati célra; pipereszappanok,
testdezodorok; kozmetikumok, nevezetesen krémek, tejek, ápolófolyadékok, zselék és púderek az arcra, testre és kezekre; napvédõ
készítmények; sminkkészítmények; samponok; zselék, spray-k,
habok és balzsamok a haj formázására és ápolására; hajlakkok;
hajmosó szerek, hajszínezõ és hajszíntelenítõ készítmények; tartós hullámosító és göndörítõ készítmények; illóolajok személyes
használatra, fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
M 08 00275
(220) 2008.01.29.
Pliva Hungária Kft., Budapest (HU)
dr. Németh Sándor, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

FEMAGYN F
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztít-ó, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, parfüm, kölnivíz; fürdõ- és
tusolózselék és -sók nem gyógyászati célra; pipereszappanok,
testdezodorok; kozmetikumok, nevezetesen krémek, tejek, ápolófolyadékok, zselék és púderek az arcra, testre és kezekre; napvédõ
készítmények; sminkkészítmények; samponok; zselék, spray-k,
habok és balzsamok a haj formázására és ápolására; hajlakkok;
hajmosó szerek, hajszínezõ és hajszíntelenítõ készítmények; tartós hullámosító és göndörítõ készítmények; illóolajok személyes
használatra, fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 08 00277
(220) 2008.01.29.
Pliva Hungária Kft., Budapest (HU)
dr. Németh Sándor, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

FEMAGYN B
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, parfüm, kölnivíz; fürdõ- és
tusolózselék és -sók nem gyógyászati célra; pipereszappanok,
testdezodorok; kozmetikumok, nevezetesen krémek, tejek, ápolófolyadékok, zselék és púderek az arcra, testre és kezekre; napvédõ
készítmények; sminkkészítmények; samponok; zselék, spray-k,
habok és balzsamok a haj formázására és ápolására; hajlakkok;
hajmosó szerek, hajszínezõ és hajszíntelenítõ készítmények; tartós hullámosító és göndörítõ készítmények; illóolajok személyes
használatra, fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
M 08 00278
(220) 2008.01.29.
Pliva Hungária Kft., Budapest (HU)
dr. Németh Sándor, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

FEMAGYN
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, parfüm, kölnivíz; fürdõ- és
tusolózselék és -sók nem gyógyászati célra; pipereszappanok,
testdezodorok; kozmetikumok, nevezetesen krémek, tejek, ápolófolyadékok, zselék és púderek az arcra, testre és kezekre; napvédõ
készítmények; sminkkészítmények; samponok; zselék, spray-k,
habok és balzsamok a haj formázására és ápolására; hajlakkok;
hajmosó szerek, hajszínezõ és hajszíntelenítõ készítmények; tartós hullámosító és göndörítõ készítmények; illóolajok személyes
használatra, fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
M 07 03768
(220) 2007.11.09.
Ponte Rialto Kft., Budapest (HU)
dr. Tóth D. Béla, Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda, Budapest

FRITTINO
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(210) M 07 04169
(220) 2007.12.17.
(731) PRO-MARGIN Vagyonkezelõ, Ingatlanhasznosító és
Tanácsadó Kft., Mogyoród (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára), adóbevallá-
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sok elkészítése, becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzõi
szolgáltatások (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 levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési
oldalak készítése, import-export ügynökségek, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás, irodagépek
és készülékek kölcsönzése, kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, kirakatrendezés,
konzultáció személyzeti kérdésekben, költöztetõszolgálat vállalkozások számára, könyvelés, könyvvizsgálat, közlemények átírása, közönségszolgálat, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, lábon álló fa értékbecslése, manöken/modellszolgálatok reklám- vagy kereskedelmi célból, munkaerõ-toborzás, online hirdetõi tevékenység, számítógépes hálózaton, piaci
tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámügynökségek, hirdetõügynökségek, sajtófigyelés, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szabadtéri hirdetés, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, szállodai üzletvezetés, számítógépes
nyilvántartások kezelése számlakivonatok összeállítása, személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, szövegfeldolgozás, tehervagonok helymeghatározása számítógéppel, telefonos
üzenetközvetítés (telefonon el nem érhetõ személyeknek), televíziós reklámozás, titkársági szolgáltatások, újság-elõfizetések intézése (mások számára), állásközvetítõ irodák, árubemutatás, áruminták terjesztése, árverés, önköltségelemzés, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzleti menedzselés elõadómûvészek részére, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás,
üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.
(210) M 07 04239
(220) 2007.12.20.
(731) Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)
(740) Kuráth Gabriella marketing igazgató, Pécs
(546)

(511) 41

Oktatás.

41 Oktatás, nevelés; felsõoktatás; szakmai képzés; posztgraduális és doktori képzés; távoktatás; nyelvoktatás és nyelvvizsgáztatás; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kollégiumok üzemeltetése; könyvek, folyóiratok, újságok, egyéb nyomtatványok és audiovizuális mûvek kiadása; könyvtári kölcsönzés;
alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelezõ
tanfolyamok és képzések; oktatási tárgyú információk nyújtása;
oktatási vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás nyújtása; sportlétesítmények üzemeltetése, bérbeadása; termek bérbeadása;
sportversenyek rendezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása;
szemináriumok, szimpóziumok rendezése és vezetése; testnevelés; versenyek szervezése, mûvészeti elemzõ és kutató szolgáltatások.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások; tudományos kutatás; ipari, informatikai, közgazdasági, mûszaki orvostudományi,
humán menedzsment elemzõ és kutató szolgáltatások; mérések,
vizsgálatok és felmérések elvégzése; szakvélemények készítése
és tanácsadás; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés; iparjogvédelmi tanácsadás; kutatás és fejlesztés; szakértõi tevékenység; szellemi termékek hasznosítása, építészeti tervezés, tanácsadás.
44 Orvosi szolgáltatások; klinikák, kórházi szolgáltatások;
pszichológus szolgáltatásai; egészségügyi és betegápolási szolgáltatások; gyógyszerészeti tanácsadás.
(210) M 07 03234
(731) Q-Force Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
(210) M 07 03235
(731) Q-Force Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 04273
(220) 2007.12.27.
(731) Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyhatású adalékanyagok;
gyógyszerek; gyógyszervegyészeti készítmények; vegyi termékek gyógyszerészeti és gyógyászati használatra.
10 Orvosi készülékek, mûszerek és eszközök; ortopédiai cikkek; sebészeti anyagok; diagnosztikai készülékek gyógyászati
használatra; fogászati és fogorvosi készülékek, mûszerek és eszközök; lézerek gyógyászati használatra; sebészeti készülékek,
mûszerek és eszközök; gyógyászati készülékek, mûszerek és
eszközök; elemzõkészülékek gyógyászati használatra.

(220) 2007.09.25.

(220) 2007.09.25.

(511) 8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
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21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
(210) M 08 00337
(220) 2008.02.04.
(731) Qlinkmotor International Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 12
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás, bár (szolgáltatások), helyfoglalás szállodákban, kávéházak, motelek, panziók, rendezvényekhez terem kölcsönzése, szálláshelyek lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek (szállodák,
panziók), szállodai szolgáltatások, turistaházak, vendéglátóipar.

Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(210) M 08 00498
(220) 2008.02.19.
(731) Ringier Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest
(546)

M 07 03249
(220) 2007.09.25.
Rautaruukki Oyj, Helsinki (FI)
dr. Takács Zoltán, Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

AGJ
7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
12

Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;
üzenetek törlése.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 07 03592
(220) 2007.10.25.
(731) Royal Tokaji Borászati Zrt., Mád (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 07 03835
(220) 2007.11.16.
(731) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Hull, Yorkshire (GB)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros &
Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) Strepsils: Elsõsegély, ha torkán akad a fájdalom
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

(511) 33

Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(210) M 07 03593
(220) 2007.10.25.
(731) Royal Tokaji Borászati Zrt., Mád (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 07 03748
(220) 2007.11.07.
(731) Regio Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) REGIO
(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
36

Ingatlanügyletek.

(210) M 07 03453
(220) 2007.10.11.
(731) REI Real Estate Invest Limited, Ruggell (LI)
(740) dr. Mátrai Mihály, Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 33

Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(210) M 07 03154
(220) 2007.09.17.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 07 04117
(220) 2007.12.12.
Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

Storyklub
16 Nyomdaipari termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok,
képeslapok, évkönyvek, könyvek.
38 Távközlés, beleértve online szolgáltatás, ondemand (lehívható szolgáltatás) és más elektronikus szolgáltatás.
41 Szórakoztatás, nevelés és szakmai képzés, fõként televízióés rádióprogramok formájában, online, ondemand (lehívható) és
más szolgáltatás, tetszés szerinti programkészítés televízióhoz,
rádióhoz és hírközléshez, online, ondemand (lehívható) médiaszolgáltatások, mûsorprogram-készítés film és videokazettához.

(541) Organizone-PIP
(511) 1
Ipari vegyi termékek, tisztítószerek a termelési eljárás során
való felhasználásra.
3
Tisztítószerek, folttisztító szerek, zsírtalanítószerek nem
gyártás során való használatra, fertõtlenítõszerek háztartási használatra.

(210) M 07 03965
(220) 2007.11.28.
(731) Standomix Color Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) Organizone
(511) 1
Ipari vegyi termékek, tisztítószerek a termelési eljárás során
való felhasználásra.

(210) M 07 04247
(220) 2007.12.20.
(731) Star Systems, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), San Diego, California (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 07 03736
(220) 2007.11.07.
(731) Sepkõ-Naturál 2007 Kft., Keszthely (HU)
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(511) 9
Biztonsági illetve mentõmellények, fényvisszaverõ öltözetek, jelzõmellények, védõruházat, balesetvédelmi eszközök.

(210) M 07 03040
(220) 2007.09.07.
(731) Statin Bt., Budapest (HU)
(541) MANAGERTOYS
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(210) M 07 04244
(220) 2007.12.20.
(731) 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; egészségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények
kártevõk pusztítására; fungicidek, herbicidek.
(210) M 07 04245
(220) 2007.12.20.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) CHRONOSTAD
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények
kártevõk pusztítására; fungicidek, herbicidek.
(210) M 07 03964
(220) 2007.11.28.
(731) Standomix Color Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(210) M 07 03039
(220) 2007.09.07.
(731) Sugarbird Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Üröm (HU)
(541) SUGARBIRD
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; alsónadrágok; alsónadrágok rövid; alsónemûk; bodyk (alsóruházat); cipõfelsõrészek; cipõk; csecsemõkelengyék, babakelengyék; csecsemõnadrágok;
csuklyák, kapucnik (ruházat); díszzsebkendõk (ruházat); dzsekik;
egyenruhák; fejfedõk (kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsõkabátok, felöltõk; felsõruházat; fülvédõk (ruházat); fürdõköpenyek;
fürdõnadrágok, úszónadrágok; fürdõpapucsok; fürdõsapkák; fürdõszandálok, fürdõcipõk; gallérok (ruházat); harisnyanadrágok;
harisnyák; hurkolt/kötött áruk; ingek; ingelõk, ingblúzok; ingvállak, pruszlikok; izzadságfelszívó alsónemûk; jelmezek; kalapok;
kamásnik (bokavédõk); kerékpáros öltözékek; kesztyûk (ruházat); kezeslábasok (felsõruházat); készruhák; kézelõk (ruházat);
kombinék (alsónemûk); kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények (ruhanemûk); kötöttáruk; lábbelik; lábszárvédõk; kamásnik;
levehetõ gallérok; magas szárú cipõk; matrózblúzok; melegítõk,
szvetterek; mellények; melltartók; muffok, kamantyúk (ruhanemû); munkaruhák, munkaköpenyek; mûbõr ruházat; mûvésznyakkendõk; nadrágok; nem elektromosan töltött lábmelegítõk;
nõi ruhák; nyakkendõk; nyaksálak, gallérvédõk; papírruházat; pa-

M373

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 4. szám I. kötet, 2008.04.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.
pucsok; partedlik, nem papírból; pelenkák textíliából csecsemõknek; pelerinek; pénztartó övek (ruházat); pizsamák; pólók; pulóverek; ruhazsebek; ruházat, ruhanemûk; ruházat gépkocsivezetõknek; sapkák; sálak; síbakancsok, sícipõk; spárgatalpú vászon
lábbelik; sportcipõk; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik;
strandruhák; szandálok; szemellenzõk (sapkán); szoknyák; tarka
selyemkendõk (nyaksálak); tartók (nadrághoz, harisnyához);
térdnadrágok; tornacipõk; tornaruházat; ujjatlan kesztyûk; vállkendõk, nyakkendõk; vállszalagok; vízhatlan ruházat; zoknik;
zoknitartók; zuhanyzósapkák; öltözékek vízisíeléshez; övek (ruházat).

(210) M 07 03961
(220) 2007.11.27.
(731) Syngenta Participations AG, Basel (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 07 04089
(220) 2007.12.11.
(731) dr. Szalay Viktor, Tiszafüred (HU);
dr. Szalayné Ács Ágnes, Tiszafüred (HU)
(546)

(511) 1
Mezõgazdaságban, kertmûvelésben és erdõmûvelésben
használt vegyi anyagok, trágyák.
5
Férgek elpusztítására használt készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek); gyomirtó szerek (herbicidek).

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 32

M 07 02173
(220) 2007.06.11.
Szabó Eszter, Budaörs (HU)
dr. Rónyai Ferenc, Dr. Rónyai Ügyvédi Iroda, Budapest

P.O.S Media
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; ezen belül reklám és hirdetés; marketing.

Ivóvíz.

(210) M 08 00202
(220) 2008.01.25.
(731) Szamos Marcipán Kft., Pilisvörösvár (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest
(546)

M 07 01747
(220) 2007.05.10.
Szabó László, Maklár (HU)
dr. Turcsányi Dániel ügyvéd, Eger

OLIMPIQ
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

(210) M 07 04094
(731) Szabó Tamás, Perbál (HU)
(546)

(511) 19

(220) 2008.01.04.

(511) 33

Alkoholos italok, marcipánízû tejszín krémlikõr.

(210) M 08 00060
(220) 2008.01.10.
(731) Szarvasi Mozzarella Kft., Örménykút (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

Ajtó, ablak.

(210) M 07 03927
(220) 2007.11.26.
(731) Szabó Zsolt, Budapest (HU)
(740) dr. Suhai Szabolcs ügyvéd, Mogyoród

(511) 29
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fûzõs bakancsok; fûzõvédõk; gabardin (ruházat); harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötõk; harisnyatartós csípõfûzõ; harisnyák; hurkolt/kötött áruk; ingek; ingelõk, ingblúzok; ingszatlik; ingvállak, pruszlikok; izzadságfelszívó alsónemûk; izzadságfelszívó harisnyák; izzlapok; jelmezek; kabátok; kalapok; kalapvázak; kamásnik (bokavédõk); kaplik, cipõorrok; karék, manipula (egyházi); kemény ingmellek, plasztronok; kerek papi sapkák;
kerékpáros öltözetek; kesztyûk (ruházat); kezeslábasok (felsõruházat); készruhák; kézelõk (ruházat); kombinék (alsónemûk);
kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények (ruhanemûk); kötöttáruk; lábbelifelsõrészek; lábbelik; lábszárvédõk, kamásnik; levehetõ gallérok; libériák, inasruhák; magasszárú cipõk; magasszárú
lábbelik; mantillák (csipke fejkendõk); matrózblúzok; melegítõk,
szvetterek; mellények; mellények halászoknak/horgászoknak;
melltartók; miseruhák, kazulák; mitrák; püspöksüvegek; muffok,
karmantyúk (ruhanemûk); munkaruhák, munkaköpenyek; mûbõrruházat; mûvésznyakkendõk; nadrágok; nem elektromosan
fûtött lábmelegítõk; nõi ruhák; nyakkendõk; nyaksálak, gallérvédõk; papírruházat; papucsok; parkák (csuklyás blúzok); partedlik,
nem papírból; pelenkák textíliából csecsemõknek; pelerinek;
pénztartó övek (ruházat); pizsamák; pólók; prémsálak (szõrmék);
pulóverek; rámák lábbelikhez; ruhazsebek; ruházat, ruhanemûk;
ruházat gépkocsivezetõknek; sapkák; sálak; sárcipõk; síbakancsok, sícipõk; spárgatalpú vászonlábbelik; sportcipõk; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik; strandruhák; svájcisapkák,
barettek; szandálok; szárik; szemellenzõk (sapkán); szoknyák,
szõrmebéléses kabátok; szõrmék (ruhanemûk); talpak lábbelikhez; talpallók (nadrághoz); tarka selyemkendõk (nyaksálak); tartók (nadrághoz, harisnyához); térdnadrágok; térdszalagok, harisnyakötõ szalagok; tógák; tornacipõk; tornaruházat; turbánok; ujjatlan kesztyûk; vállkendõk, nyakkendõk; vállszalagok; vízhatlan
ruházat; zoknik; zoknitartók; zuhanyzósapkák; öltözékek vízisieléshez; övek (ruházat).

(210) M 07 01005
(220) 2007.03.27.
(731) Szent Gaál Borászati Zrt., Szekszárd (HU)
(740) dr. Lengl Gyula ügyvéd, Szekszárd
(546)
(511) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 08 00022
(220) 2008.01.04.
(731) Szent-Iványi Ágnes, Budapest (HU)
(740) dr. Petruska Emil ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 43

Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 07 03035
(731) Szép Ablak Kft., Lepsény (HU)
(740) Drávucz András, Jenõ
(546)

(220) 2007.09.07.

(511) 7
Gépek, szerszámgépek, kiemelten ablakgyártást segítõ berendezések.

(210) M 07 03041
(220) 2007.09.07.
(731) The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(210) M 07 04028
(220) 2007.12.04.
(731) Technotrade Informatikai Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Székely Marianna ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 9
Hang vagy kép rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, rögzítõ pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült olyan termékek,
amelyek más osztályokba nem tartoznak, nyomdaipari termékek.
20 Bútorok, üveglapok, keretek.
37 Szolgáltatás (javítás).
(210) M 07 03241
(220) 2007.09.25.
(731) Tekinpex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nagykanizsa (HU)
(546)

(511) 25 Alsónadrágok; alsónadrágok rövid; alsónemûk; alsószoknyák; bélések készruhákhoz (ruhanemûk része); boák (nyakbavalók); bodyk (alsóruházat); bõrruházat; bõrszegek, stoplik futballcipõkhöz; cilinderek, kürtõkalapok; cipõfelsõrészek; cipõk; cipõsarkak; cipõtalpbetétek; cipõvasalatok; csecsemõkelengyék, babakelengyék; csecsemõnadrágok; csuklyák, kapucnik (ruházat);
csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendõk (ruházat); dupla sarkok harisnyára; dupla sarkok lábbelikhez; dzsekik; dzsörzék (ruházat); egyenruhák; facipõk; fátylak (ruhanemûk); fejfedõk (kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsõkabátok, felöltõk; felsõruházat; fityulák; futballcipõk; fülvédõk (ruházat); fürdõköpenyek;
fürdõnadrágok, úszónadrágok; fürdõpapucsok; fürdõruhák; fürdõsapkák; fürdõszandálok, fürdõcipõk; fûzõk; fûzõk (ruházat);

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz, különösen szénsavas üdítõitalok.
(210) M 07 02580
(731) Ticoop Kft., Budapest (HU)
(740) Qu Lei, Budapest
(546)

(220) 2007.07.18.

(511) 8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök, elektromos mérleg.
(210) M 07 03775
(220) 2007.11.09.
(731) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 33
35

Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.
Reklámozás és kereskedelmi ügyletek.

(210) M 07 03632
(220) 2007.11.23.
(731) Tóth László Sándor, Debrecen (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés; kulturális tevékenységek, személyek nevelésére vonatkozó bármely szolgáltatás, emberek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatban nyújtott szolgáltatás.
(210) M 08 00282
(220) 2008.01.29.
(731) UniCredit Bank Hungary Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Búzás Tamás, UniCredit Bank Hungary Zrt., Budapest
(546)
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 07 03467
(220) 2007.10.11.
(731) Unilever N.V., AL Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) SIGNAL NUTRI-SENSITIVE
(511) 3
Fogkrémek, gyógyhatású anyagot nem tartalmazó szájvizek, fogászati polírozók, fogporok.
(210) M 07 03557
(220) 2007.10.24.
(731) Victora Zsolt, Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) BOULEVARD & BREZSNYEV
(511) 41 Kulturális tevékenységek, kulturális célú kiállítások szervezése, alkotómûhelyek szervezése, múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások).
(210) M 07 02467
(220) 2007.07.06.
(731) Viniqum Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek, különösen digitális és analóg szén-monoxidérzékelõk.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, különösen papír zsebkendõk, és papírtörülközõk.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok, savanyúságok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég; csokoládék; különféle édes és sós teasütemények; jeges tea.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta; állateledelek.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; üdítõitalok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök; energiaitalok és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); különösen borok, pálinkák, vodkák, whiskyk, likõrök.
35 Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások a 3., 9., 16, 29.,
30., 31. és 32. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.
(210) M 08 00516
(220) 2008.02.19.
(731) Virgintrade Kft., Derecske (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) VESTA
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(210) M 07 04246
(220) 2007.12.20.
(731) Visa International Service Association, Foster City,
California (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) VISASIMPLYONE
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
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(210) M 07 04128
(220) 2007.12.13.
(731) Vladimir Spasic, Budapest (HU)
(740) dr. Csornai-Kovács Ákos, Csornai-Kovács Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Dinner, Lunch & Cruise
(511) 43 Bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, nyugdíjasotthonok, panziók, rendezvényhez termek kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek (szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások, vendéglátóipar, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek.

állókák kisgyermekeknek; kagylók (kagylóhéjak); kampók, fogasok (nem fémbõl); kanapék; karók növényekhez és fákhoz; karosszékek, sezlonok; kartotékszekrények; kartotéktartók (bútorok);
kádak, medencék, nem fémbõl; kályhaellenzõk, háztartási; kerevetek, pamlagok; képkeretek; képkeretekhez díszítõlécek; képkeretpántok; kézikocsik (bútorzat); kis íróasztalok, szekreterek; kis
létrák, nem fémbõl; komódok, fiókos szekrények; konténerek (tároláshoz, szállításhoz), nem fémbõl; koporsók; kórházi ágyak;
könyvespolcok; könyvtartók (bútorzat); kulcstartó táblák; ládák,
dobozok, nem fémbõl; magas székek gyermekeknek; masszázsasztalok; matracok; mellszobrok fából; viaszból; gipszbõl; vagy
mûanyagból; mosdóállványok; (bútorzat); munkaasztalok, satupadok (nem fémbõl); munkapadok, munkaasztalok; mûanyag bútorszegélyek; mûasztalosipari munkák; mûvészeti tárgyak fából,
viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból; nyugágyak; padok (bútorok); próbababa szabóknak; próbababák; pultok (asztalok); puskatartó állványok; rajzasztalok; számítógéptartó kocsik (bútorzat); számológépállványok; szekrények; székek fémbõl; székek
(ülések); tartályok folyékony üzemanyaghoz (nem fémbõl);
tárolópolcok; tükrök; újságtartó állványok; vállfák, ruhaakasztók;
virágcseréptartó talapzatok; virágtartók, virágállványok
(bútorok); vízágyak, nem gyógyászati használatra; zsámolyok;
zsúrkocsik; zsúrkocsik (bútorok); ágy faanyaga; ágyak; ágylábak
görgõi, nem fémbõl; álló kalapfogasok; áru(bemutató) állványok;
élelmiszertartó szekrények, nem fémbõl; énekeskönyvtartó polcok, pulpitusok; öltözõasztalok; üvegszekrények, vitrinek (bútorzat).

(210) M 07 03909
(220) 2007.11.23.
(731) VOLT Produkció Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Muszka Sándor, Dr. Muszka Sándor Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) BALATON SOUND
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 07 02892
(220) 2007.08.22.
(731) Wohl József, Dunabogdány (HU);
Josef Lang, Taufkirchen (DE)
(541) ARANYSARKANTYÚS VITÉZI LOVAGREND
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(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 07 03880
(220) 2007.11.22.
(731) Xiang Huakang, Budapest (HU)
(541) H.L.XIANG
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 03401
(220) 2007.10.08.
(731) Zuriel Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) LOGalyze
(511) 9
Számítógépprogramok (rögzített).
(210) M 07 03459
(220) 2007.10.11.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(541) Fehér Bárány
(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszes italok, likõrök, borpárlatok (a sörök kivételével).

(210) M 07 03832
(220) 2007.11.16.
(731) Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,
Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Pintérné dr. Miglécz Erzsébet, Zalaegerszeg
(546)

(210) M 07 04178
(220) 2007.12.17.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(541) Fekete Bárány
(511) 33 Szeszes italok, likõrök, párlatok, brandyk, pálinkák.
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; ablakszerelvények,
nem fémbõl; ajtószerelvények nem fémbõl; asztallapok; asztalok;
asztalok fémbõl; bakok, kecskelábak (bútorzat); beszállólépcsõ
utasoknak (mozgatható), nem fémbõl; bölcsõk; bútorajtók; bútorok; bútorszerelvények, nem fémbõl; cégtáblák, cégérek fából
vagy mûanyagból; díványok, kerevetek; dobozok fából vagy mûanyagból; dobozok játékokhoz; esernyõtartók; ezüstözött üveg
(tükrök); fa- vagy mûanyag létrák; fa- vagy mûanyag hirdetmények, plakátok; fahordók bor lefejtéséhez; fali dísztáblák, nem
textilbõl (bútorzat); faszerkezetek bútorokhoz; fejtámaszok (bútorok); fémbútorok; fiókok; fodrászszékek; fogasok (bútorok);
folyóirattartók; fotelek, kar(os)székek; függönyök szövettel borított fából (bútorzat); függönyrudak; gyermekjárókák; gyógyszeres szekrények; hordódongák; hordók nem fémbõl; hordótartó állványok, nem fémbõl; húsvágó tõkék, húsvágó deszkák (asztalok);
iratgyûjtõ polcok (bútorok); íróasztalok (bútorzat); irodabútorok;
írógépasztalok; iskolabútorok; íródeszkák, nem fémbõl; járókák,

(210) M 07 04179
(220) 2007.12.17.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 33

Szeszes italok, likõrök, párlatok, brandyk, pálinkák.

(210) M 07 02949
(220) 2007.08.28.
(731) Árva Imre, Kaposvár-Toponár (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
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39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(546)

(511) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek.

(210) M 07 04088
(220) 2007.12.10.
(731) Ökotárs Alapítvány, Budapest (HU)
(541) ZÖLDÚT
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

A rovat 194 db közlést tartalmaz.
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Lajstromozott védjegyek I.

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

CAMELOX
5
Gyógyszerek, ezen belül gyulladásgátló és reuma elleni készítmények.
191.256
(151) 2007.09.13
M 04 05112
(220) 2004.12.23.
World Proteins Kft., Szombathely (HU)
Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(511) 29
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(546)

187.270
(151) 2008.02.28.
M 05 00826
(220) 2005.03.02.
Pannonpharma Gyógyszergyártó Kft., Pécs (HU)
dr. Boytha Pál ügyvéd, Budapest

(111) 192.732
(151) 2008.02.06.
(210) M 06 04040
(220) 2006.12.11.
(732) Konsilo Üzleti és Közszolgálati Tanácsadó Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Farnadi Péter, Farnadi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

Ömlesztett blokk sajt.
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

191.257
(151) 2007.09.13
M 04 05113
(220) 2004.12.23.
World Proteins Kft., Szombathely (HU)
Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 192.748
(151) 2008.02.06.
(210) M 06 03909
(220) 2006.11.30.
(732) Nyulassy Timea, Budapest (HU);
Nyulassy Edith, Budapest (HU)
(546)

PIZZA MIA
29

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

Ömlesztett sajt.

191.940
(151) 2007.12.05.
M 06 02896
(220) 2006.08.29.
Takács Julianna, Budapest (HU)

(511) 25

16 Nyomdaipari termékek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével), CD, e-book.
41 Nevelés, szakmai képzés, rendezvények.

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

CSR HUNGARY

191.977
(151) 2007.12.05.
M 03 04531
(220) 2003.10.29.
Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

MAXIMA
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
192.730
(151) 2008.02.06.
M 06 04036
(220) 2006.12.11.
PANNONPHARMA Gyógyszergyártó Kft., Pécs (HU)

DIPHEDAN
5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 192.731
(151) 2008.02.06.
(210) M 06 04038
(220) 2006.12.11.
(732) Konsilo Üzleti és Közszolgálati Tanácsadó Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Farnadi Péter, Farnadi Ügyvédi Iroda, Budapest

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

192.750
(151) 2008.02.06.
M 06 03958
(220) 2006.12.05.
Gregor Attila, Szigetszentmiklós (HU)
dr. Szabó Patrik, Dr. Szabó Patrik Ügyvédi Iroda, Budpest

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésûk és szivacsok; kefék; kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg;
üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

192.751
M 06 03961
AniSol Kft., Budapest (HU)

(151) 2008.02.06.
(220) 2006.12.05.

PAPÍRKUTYA PATIKA
5
Állatgyógyászati készítmények (antibiotikumok), fertõtlenítõszerek, gyógytápok, tenyésztõi tápok, vitaminok, samponok.

(111) 192.755
(151) 2008.02.06.
(210) M 06 04080
(220) 2006.12.14.
(732) Starter Akkumulátorgyár Kft., Eger (HU)
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(546)

(111)
(210)
(732)
(740)

192.760
(151) 2008.02.06.
M 06 04133
(220) 2006.12.19.
Darabos János, Hajdúsámson (HU)
dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,
Debrecen

(546)
(511) 9
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

Akkumulátorok.

192.756
(151) 2008.02.06.
M 06 04125
(220) 2006.12.19.
Pankovits Róbert, Budapest (HU)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

TELEBENDÕ
43 Vendéglátási (élelmezés) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.
192.757
(151) 2008.02.06.
M 06 04126
(220) 2006.12.19.
Csényi Katalin Zsófia, Budapest (HU)
dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; eladási propaganda (mások számára);
hirdetési oldalak készítése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós
reklámozás; reklámozás; reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; televíziós reklámozás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; digitális képfelvételezés; feliratozás (filmeké);
filmgyártás; filmstúdiók; hangstúdiók (szolgáltatásai); rádió- és
televízióprogramok készítése; show-mûsorok; szinkronizálás; televíziós szórakoztatás; videofilmgyártás; videoszalagok vágása;
video(szalagra) filmezés; zene-összeállítás.

(511) 37

Gumiabroncsok vulkanizálása (javítása).

(111) 192.759
(151) 2008.02.06.
(210) M 06 04131
(220) 2006.12.19.
(732) Candy Globe Magyarország Import-Export Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Géza Krisztián, Szabó és Szabó Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 29

Sültburgonya-csipsz; burgonyaszirom.

(111)
(210)
(732)
(740)

192.761
(151) 2008.02.06.
M 06 04134
(220) 2006.12.19.
Darabos János, Hajdúsámson (HU)
dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,
Debrecen

(546)

Meteorit Csoport

(111) 192.758
(151) 2008.02.06.
(210) M 06 04129
(220) 2007.01.05.
(732) FSG HUNGÁRIA Kft., Budaörs (HU)
(546)

(511) 32 Vizek, ásványvizek, forrásvíz, kezelt víz, elektromosan kezelt víz, szénsavmentes víz, szénsavval dúsított vagy szénsavas
víz, szódavíz, hálózati víz.

(511) 32 Vizek, ásványvizek, forrásvíz, kezelt víz, elektromosan kezelt víz, szénsavmentes víz, szénsavval dúsított vagy szénsavas
víz, szódavíz, hálózati víz.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

192.762
(151) 2008.02.06.
M 06 04037
(220) 2006.12.11.
Szíjgyártó János, Debrecen (HU)
dr. Szakál Róbert, Dr. Szakál Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok, méz, melaszszirup, élesztõ,
sütõporok, só, mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek, jég.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111)
(210)
(732)
(740)

192.763
(151) 2008.02.06.
M 06 04150
(220) 2006.12.20.
SEC Software Technology & Studio Kft., Budapest (HU)
Garainé dr. Colnár Erzsébet, Garai & Colnár Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) WYWdent
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
automata elárusítóberendezések és szerkezetek érmebedobással
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5
Balzsamkészítmények, bedörzsölõszerek, bõrápoló készítmények. elixírek, fürdõsók, gyógyhatású hajnövesztõ szerek, vitaminkészítmények.
10 Fizikoterápiához, fény- és színterápiához használható, különösen polarizált fényû készülékek, gyógyászati készülékek és
eszközök, állatgyógyászati eszközök és készülékek.
41 Egészségvédõ klubok, oktatási tárgyú információk, konferencia szervezése és lebonyolítása.
44 Egészségügyi berendezések kölcsönzése (fényterápiai eszközök), fizikoterápiás gyógyítás, szépségszalonok.

mûködõ készülékekhez; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)

192.789
(151) 2008.02.08.
M 06 00493
(220) 2006.02.13.
Bluecast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Zalakaros (HU)

KIWID

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
192.790
(151) 2008.02.08.
M 06 03002
(220) 2006.09.07.
Bock Pince Kft., Villány (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(511) 36

Biztosítás, pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

(111) 192.794
(151) 2008.02.08.
(210) M 07 01109
(220) 2007.04.02.
(732) ING-HOME Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Pécs (HU)
(740) dr. Pozsárkó Istvánné, Pécs
(546)

(546)

(511) 33
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(111) 192.793
(151) 2008.02.08.
(210) M 07 00884
(220) 2007.03.19.
(732) Zee Capital Zrt., Budapest (HU)
(546)

A villányi eredetmegjelölés területérõl származó borok.

192.791
(151) 2008.02.08.
M 07 00696
(220) 2007.03.02.
Credit Bank Hungary Zrt., Budapest (HU)
dr. Búzás Tamás jogtanácsos, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek .
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; jogi szolgáltatások.

(111)
(210)
(732)
(740)

192.795
(151) 2008.02.08.
M 07 01251
(220) 2007.04.17.
Sonkoly István, Budapest (HU)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás.
36 Valutaügyek, ingatlanügyek.
42 Belsõépítészet és ehhez kapcsolódó tervezõi, tanácsadási
szolgáltatás.

(111) 192.792
(151) 2008.02.08.
(210) M 07 00882
(220) 2007.03.19.
(732) Monex Co. Tanácsadó és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
(546)

(511) 3
Kenõcsök kozmetikai célra, kozmetikai bõrápoló szerek,
kozmetikai pakolások, kozmetikai készítmények fürdõkhöz.

(111)
(210)
(732)
(740)

192.796
(151) 2008.02.08.
M 07 01102
(220) 2004.04.30.
BGC Partners, L.P., New York (US)
Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.
Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(541)

BGC
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(511) 9
Mágneses adathordozók, rögzítõlemezek; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; számítógép-hardver; számítógép-szoftver; számítógépes pénzügyi szoftver; számítógépes szoftver tõkebefektetési szolgáltatásokhoz, biztonsági
brókerszolgáltatások és pénzeszközök kereskedelme és tranzakciói; számítógépes szoftver pénzügyi kereskedelmi ügyletek kivitelezéséhez, bizonylatolási, kliring és átutalási szolgáltatások;
számítógépes szoftver kibocsátási kvótákkal való kereskedelemhez; távközlési sávszélességgel és szolgáltatások brókertevékenységével kapcsolatos számítógépes szoftverek; elektronikus
piactér elérésére szolgáló számítógépes szoftver pénzeszközök
kereskedelméhez; számítógépes szoftver pénzügyi információ elérésére, beleértve az alábbi területekre vonatkozó információkat:
határidõügyletek, áruk, biztosítások és valuták, pénzeszközök,
brókertevékenység, kereskedelem, befektetések, cégek, pénzpiacok és tõzsdei árazás és indexelés; letölthetõ elektronikus kiadványok, elektronikus hírlevelek formájában az üzlet, pénzügy és a
befektetések terén; részegységek, illesztések és kiegészítõk az
elõbb említett árukhoz.
36 Biztosítás; pénzügyletek; monetáris ügyletek, ingatlanügyletek; banki szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi
elemzés, menedzsment és tanácsadás; tõkebefektetési szolgáltatások; pénzügyi brókerszolgáltatások; pénzeszközök tranzakciós
és kereskedelmi tevékenysége; elektronikus piactér biztosítása
pénzeszközök kereskedelméhez; pénzügyi információ nyújtása,
beleértve a határidõs ügyleteket, áruk, biztosítások/fedezetek, valuták, pénzeszközök, brókerügylet, kereskedelem, befektetések,
cégek, pénzpiacok, tõzsdei árazás és indexelés; pénzeszközök, fedezetek és áruk cserekereskedelme; pénzeszközök, áruk és fedezetek cserekereskedelme, bizonylatolás, kliring és átutalási szolgáltatások; kibocsátási kvótákkal való kereskedelemhez, távközlési sávszélességgel és szolgáltatásokkal kapcsolatos brókertevékenység nyújtása, információadás távközlési sávszélesség és
szolgáltatások kereskedelmével kapcsolatosan; ezen szolgáltatások feltételeinek megteremtése online számítógép globális hálózaton keresztül.
38 Távközlés; számítógépes adatbázisok hozzáférési idejének
lízingje, beleértve azon adatbázisokat, amelyek információt hordoznak pénzeszközökre, alkuszok, befektetések, cégek, áruk kereskedelme és pénzpiacok vonatkozásában.
42 Számítógépes szoftvertervezés, -fejlesztés, installálás és segítségnyújtási szolgáltatások.
(111) 192.797
(151) 2008.02.08.
(210) M 07 01644
(220) 2007.05.02.
(732) Mecseki Erdészeti Zrt., Pécs (HU)
(546)

(511) 25
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

192.799
(151) 2008.02.08.
M 07 01641
(220) 2007.05.02.
ifj. Molnár László, Nagytarcsa (HU)
dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(111) 192.800
(151) 2008.02.08.
(210) M 07 01631
(220) 2007.05.02.
(732) ÜGYVÉD.HU Nemzetközi On-line Adatbázis Szolgáltató
Kft., Dunakeszi (HU)
(740) dr. Nemes Tamás, Dunakeszi
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 192.801
(151) 2008.02.08.
(210) M 07 01658
(220) 2007.05.02.
(732) KCI Licensing, Inc. (Delaware állam törvényei szerint
bejegyzett cég), San Antonio, Texas (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) V.A.C.
(511) 10 Orvosi készülékek, nevezetesen szívókészülék-egységek a
sebgyógyulás elõsegítésére, gyûjtõtartályok az elvezetett sebnedvek összegyûjtésére, kötszerek, valamint a fent említett készülékekhez tartozó alkatrészek.
(111) 192.802
(151) 2008.02.08.
(210) M 07 02298
(220) 2007.06.22.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(546)
(511) 5
(111)
(210)
(732)
(740)

192.803
(151) 2008.02.08.
M 07 01256
(220) 2007.04.17.
BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) BAKONY, TERMÉSZET ADTA ÍZÉLMÉNY
(511) 29 Magyarországon elõállított tej, sajt, tejtermékek, étkezési
olajok és zsírok.
(111)
(210)
(732)
(740)

192.804
(151) 2008.02.08.
M 07 01255
(220) 2007.04.17.
Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) AUGMENTIN EXTRA
(511) 5
Gyógyszerészeti és orvosi készítmények és anyagok emberi
használatra.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(511) 25

Humán gyógyszerészeti készítmények.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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192.805
(151) 2008.02.08.
M 07 01656
(220) 2007.05.02.
dr. Lyons Robert, Kerepes (HU)
dr. Varga Gábor, Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

KAQUN FÜRDÕ
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
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(111) 192.806
(151) 2008.02.08.
(210) M 07 01643
(220) 2007.06.15.
(732) Budapesti Olimpiai Mozgalom közhasznú egyesület,
Budapest (HU)
(740) Szalay-Berzeviczy Attila, Budapest
(541) BOM Egyesület
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

KÉKFÜRTÛ
33

Alkoholos italok (sörök kivételével).

192.816
(151) 2008.02.11.
M 07 01971
(220) 2007.05.24.
SK Corporation, Seoul (KR)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(111) 192.817
(151) 2008.02.11.
(210) M 05 03717
(220) 2005.11.21.
(732) DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület,
Budapest (HU)
(546)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

192.808
(151) 2008.02.08.
M 07 01645
(220) 2007.05.02.
Mecseki Erdészeti Zrt., Pécs (HU)

(511) 35 Adminisztráció, ügyviteli tevékenység, összehangolt PR,
marketing-, reklámtevékenység, kereskedelmi ügyletek.
36 Biztosítás, pénzügyi, ingatlanügyletek, vagyonkezelés, befektetési tevékenység.
44 Orvosi, egészségügyi, betegápolási szolgáltatások, egészségmegõrzés, prevenció.

Láthatatlan Kiállítás
41

Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.

(111) 192.811
(151) 2008.02.08.
(210) M 07 02891
(220) 2007.08.22.
(732) Roll Lamell Árnyékolástechnika Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Dunakeszi (HU)
(740) dr. Péter Zsolt Csaba, Péter Ügyvédi Iroda, Dunakeszi
(546)

(511) 9
(111)
(210)
(732)
(740)

(111)
(210)
(732)
(740)

192.815
(151) 2008.02.11.
M 07 00065
(220) 2007.01.11.
Varga Pincészet Kft., Budapest (HU)

(541) ZIC
(511) 4
Kenõolaj, kenõanyagok spray formájában, szén, benzin, kerozin, zsír, folyékony olaj, folyósított petróleumgáz, paraffinviasz, dízelolaj, nyersolaj, oxidált ásványolaj (olajkence).

192.807
(151) 2008.02.08.
M 07 01640
(220) 2007.05.02.
ifj. Molnár László, Nagytarcsa (HU)
dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(511) 25
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

192.818
(151) 2008.02.11.
M 07 00779
(220) 2007.03.08.
BBO Kft., Budapest (HU)
dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

Napellenzõk, lencsevédõ ernyõk.
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

192.814
(151) 2008.02.11.
M 07 01182
(220) 2007.04.06.
SIVAN Limited, Auckland (NZ)
dr. Pongrácz Krisztina, Dr. Pongrácz Krisztina Ügyvédi Iroda,
Budapest

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(546)

(511) 25 Bõrruházat; cipõk; dzsekik; fejfedõk (ruházat); felsõkabátok, felöltõk; felsõruházat; ingek; kabátok; kesztyûk (ruházat);
lábbelik; nadrágok; pólók; pulóverek; ruházat gépkocsivezetõknek; sapkák.

192.819
(151) 2008.02.11.
M 07 01697
(220) 2007.05.08.
Anteus Informatikai Kft., Budapest (HU)
dr. Simon Tibor ügyvéd, Budapest

(511) 9
Adatfeldolgozó készülékek; ajtócsengõk, elektromos; ajtónyitó szerkezetek, elektromos; ajtózárak, elektromos; akusztikus
csatolók; akusztikus/akusztikai riasztók; anyagok elektromos vezetéssel; armatúrák, forgórészek; automatikus elosztógépek; automatikus forgóajtók; automatikus idõkapcsolók; azonosítóhüvelyek elektronikus vezetékekhez; azonosítózsinórok elektromos
vezetékekhez; bekapcsolók, zárókapcsolók; betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló, riasztókészülékek; bélyegzõórák; bérmentesítést ellenõrzõ készülékek; biztonsági felszerelések; biztonsági készülékek

M383

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 4. szám I. kötet, 2008.04.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek I.
a vasúti közlekedéshez; chipek (integrált áramkörök); csengõk
(riasztóberendezések); detektorok; diagnosztikai készülékek,
nem gyógyászati célra; egyedi fényvisszaverõ lemezek közlekedési balesetek megelõzésére; elektrodinamikus készülékek jelek
távirányítására; elektrolizáló berendezések; elektromágneses tekercsek; elektromos irányváltó készülékek; elektromos kerítések;
elektromos veszteségjelzõ készülékek; elektronikus címkék árukhoz; elektronikus hirdetõtáblák; elektronikus jeladók; elektronikus közlemények; elemek, elektromos; ellenõrzõ berendezések;
ellenõrzõ készülékek nem gyógyászati használatra; felügyeleti
mûszerek, elektromos; felvonóvezérlõ készülékek; fermentációs
készülékek; fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; fényvagy mechanikai jelzõkészülékek; fénycsövek reklámcélokra;
fényt kibocsátó elektronikus mutatóeszközök; frekvenciamérõk;
füstjelzõ berendezések; gázellenõrzõ készülékek; hamispénzvizsgáló berendezések; hangátviteli készülékek; hangfelvételhordozók; hangszórók, hangosbemondók; hangvezetõk; hangvisszaadó készülékek; hídmérlegek, jármûmérlegek; hõmérõk,
nem gyógyászati használatra; hõmérsékletjelzõk; hõmérsékletszabályozó készülékek; indikátorok, jelzõk; induktorok, indukciós tekercsek; integrált áramkörök; interfészek (informatika); inverterek, áramirányítók; ipari mûveletek távirányítására szolgáló
elektromos berendezések; jegyautomaták; jelzõberendezések;
jelzõbóják; jelzõcsengõk, elektromos; jelzõlámpák; jelzõsípok;
kapacitásmérõk; kapcsolódobozok; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kábelek, elektromos; kézi adó-vevõk; kilométerszámlálók jármûvekhez; kilométerek, lejtmutatók; dõlésmérõk;
koaxiális kábelek; konverterek, elektromos; lyukkártyás irodagépek; mágneses adathordozók; mágneskártyák; mágneslemezek;
megfigyelõ mûszerek; mennyiségjelzõk; mérõberendezések; mérõmûszerek; mérõeszközök, mértékek; mérõkészülékek, elektromos; mérõmûszerek; mérõórák; mikrofonok; mikroprocesszorok;
monitorok (számítógéphardver); monitorok (számítógépprogramok); modemek; mûholdas navigációs készülékek; navigációs
berendezések jármûvekbe (fedélzeti számítógépek); navigációs
eszközök; noteszgépek, notebookok; nyomógombok csengõkhöz; nyomtatók számítógépekhez; nyomtatott áramkörök; operációs rendszerek számítógépekhez; parkolóórák; pénzbedobós készülékekhez való gépezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és osztályozó gépek; prizmák (optika); processzorok; radarkészülékek
ipari használatra; rádióantenna-tornyok; rádiók jármûvekbe; rádiókészülékek; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon-készülékek;
riasztók; szkennerek, optikai letapogatók (informatika); sebesség-ellenõrzõ készülékek jármûvekhez; sebességmérõ mûszerek;
sebességmutatók; súlymérõ készülékek és eszközök; szavazógépek; számítógép-billentyûzetek; számítógép-memóriák; számítógépprogramok; számítógépek; számítógép-perifériák; számítógépprogramok (rögzített); számlázógépek; számológépek; személyazonosító kártyák, mágneses; szirénák; szoftverek (rögzített); szondák, tudományos használatra; szünetmentes áramforrások; tachométerek; taxaméterek; távadók, transzmitterek; távirányító készülékek; távmegszakítók, távkapcsolók; távmérõ mûszerek, távolságmérõk; távmérõ mûszerek, teleméterek; távolságregisztráló készülékek, kilométer-számlálók; tekercsek, elektromos; telefon-üzenetrögzítõk; telefonhallgatók; telefonhuzalok;
telefonkagylók; telefonkészülékek; tûzjelzõ készülékek; útirányjelzõ bóják; útjelzõk, világító vagy mechanikus; vakításgátló ellenzõk; vevõkészülékek (audio, video); vezetékcsatlakozások,
elektromos; vezérlõpult (elektromosság); videotelefonok; villamos kábelek; visszaverõdés-mérõk, reflektométerek; voltmérõk;
vonalkód-leolvasók; zavarszûrõ készülékek (villamosság); zárak,
elektromos; zsebkalkulkátorok; áram-egyenirányítók; (áramkör)megszakítók; érintkezõk, elektromos; érintkezõk nemesfémbõl, elektromos; érmebedobással mûködõ kapuk gépkocsiparkolóhoz; érmével mûködõ kioldószerkezetek; összeadógépek;
összeadómûvek, számlálók; beléptetõrendszerek; jegyeladó
rendszerek; automata jegyeladó rendszerek; fizetõautomaták;
jegykiadó berendezések; jegyellenõrzési berendezések; fizetõparkoló-rendszerek; sorszámkiadó berendezések.

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

192.820
(151) 2008.02.11.
M 07 01698
(220) 2007.05.08.
Anteus Informatikai Kft., Budapest (HU)
dr. Simon Tibor ügyvéd, Budapest

(511) 9
Adatfeldolgozó készülékek; ajtócsengõk, elektromos; ajtónyitó szerkezetek, elektromos; ajtózárak, elektromos; akusztikus
csatolók; akusztikus/akusztikai riasztók; anyagok elektromos vezetéssel; armatúrák, forgórészek; automatikus elosztógépek; automatikus forgóajtók; automatikus idõkapcsolók; azonosítóhüvelyek elektronikus vezetékekhez; azonosítózsinórok elektromos
vezetékekhez; bekapcsolók, zárókapcsolók; betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló felszerelések, elektromos; betörésgátló, riasztókészülékek; bélyegzõórák; bérmentesítést ellenõrzõ készülékek; biztonsági felszerelések; biztonsági készülékek
a vasúti közlekedéshez; chipek (integrált áramkörök); csengõk
(riasztóberendezések); detektorok; diagnosztikai készülékek,
nem gyógyászati célra; egyedi fényvisszaverõ lemezek közlekedési balesetek megelõzésére; elektrodinamikus készülékek jelek
távirányítására; elektrolizáló berendezések; elektromágneses tekercsek; elektromos irányváltó készülékek; elektromos kerítések;
elektromos veszteségjelzõ készülékek; elektronikus címkék árukhoz; elektronikus hirdetõtáblák; elektronikus jeladók; elektronikus közlemények; elemek, elektromos; ellenõrzõ berendezések;
ellenõrzõ készülékek nem gyógyászati használatra; felügyeleti
mûszerek, elektromos; felvonóvezérlõ készülékek; fermentációs
készülékek; fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; fényvagy mechanikai jelzõkészülékek; fénycsövek reklámcélokra;
fényt kibocsátó elektronikus mutatóeszközök; frekvenciamérõk;
füstjelzõ berendezések; gázellenõrzõ készülékek; hamispénzvizsgáló berendezések; hangátviteli készülékek; hangfelvételhordozók; hangszórók, hangosbemondók; hangvezetõk; hangvisszaadó készülékek; hídmérlegek, jármûmérlegek; hõmérõk,
nem gyógyászati használatra; hõmérsékletjelzõk; hõmérsékletszabályozó készülékek; indikátorok, jelzõk; induktorok, indukciós tekercsek; integrált áramkörök; interfészek (informatika); inverterek, áramirányítók; ipari mûveletek távirányítására szolgáló
elektromos berendezések; jegyautomaták; jelzõberendezések;
jelzõbóják; jelzõcsengõk, elektromos; jelzõlámpák; jelzõsípok;
kapacitásmérõk; kapcsolódobozok; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kábelek, elektromos; kézi adó-vevõk; kilométer-számlálók jármûvekhez; kilométerek, lejtmutatók; dõlésmérõk; koaxiális kábelek; konverterek, elektromos; lyukkártyás irodagépek; mágneses adathordozók; mágneskártyák; mágneslemezek; megfigyelõ mûszerek; mennyiségjelzõk; mérõberendezések;
mérõmûszerek; mérõeszközök, mértékek; mérõkészülékek,
elektromos; mérõmûszerek; mérõórák; mikrofonok; mikroprocesszorok; monitorok (számítógéphardver); monitorok (számítógépprogramok); modemek; mûholdas navigációs készülékek; navigációs berendezések jármûvekbe (fedélzeti számítógépek); navigációs eszközök; noteszgépek, notebookok; nyomógombok
csengõkhöz; nyomtatók számítógépekhez; nyomtatott áramkörök; operációs rendszerek számítógépekhez; parkolóórák; pénzbedobós készülékekhez való gépezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és osztályozó gépek; prizmák (optika); processzorok;
radarkészülékek ipari használatra; rádióantenna-tornyok; rádiók
jármûvekbe; rádiókészülékek; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon-készülékek; riasztók; scannerek, optikai letapogatók (informatika); sebesség-ellenõrzõ készülékek jármûvekhez; sebességmérõ mûszerek; sebességmutatók; súlymérõ készülékek és eszközök; szavazógépek; számítógép-billentyûzetek; számítógép-memóriák; számítógépprogramok; számítógépek; számítógép-perifériák; számítógépprogramok (rögzített); számlázógépek; számológépek; személyazonosító kártyák, mágneses; szirénák; szoftverek (rögzített); szondák, tudományos használatra; szünetmentes
áramforrások; tachométerek; taxaméterek; távadók, transzmitterek; távirányító készülékek; távmegszakítók, távkapcsolók; távmérõ mûszerek, távolságmérõk; távmérõ mûszerek, teleméterek;
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távolságregisztráló készülékek, kilométer-számlálók; tekercsek,
elektromos; telefon-üzenetrögzítõk; telefonhallgatók; telefonhuzalok; telefonkagylók; telefonkészülékek; tûzjelzõ készülékek;
útirányjelzõ bóják; útjelzõk, világító vagy mechanikus; vakításgátló ellenzõk; vevõkészülékek (audio, video); vezetékcsatlakozások, elektromos; vezérlõpult (elektromosság); videotelefonok;
villamos kábelek; visszaverõdés-mérõk, reflektorméterek; voltmérõk; vonalkód-leolvasók; zavarszûrõ készülékek (villamosság); zárak, elektromos; zsebkalkulkátorok; áram-egyenirányítók; (áramkör)megszakítók; érintkezõk, elektromos; érintkezõk
nemesfémbõl, elektromos; érmebedobással mûködõ kapuk gépkocsiparkolóhoz; érmével mûködõ kioldószerkezetek; összeadógépek; összeadómûvek, számlálók; beléptetõrendszerek; jegyeladó rendszerek; automata jegyeladó rendszerek; fizetõautomaták;
jegykiadó berendezések; jegyellenõrzési berendezések; fizetõparkoló-rendszerek; sorszámkiadó berendezések.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

192.821
(151) 2008.02.11.
M 07 01703
(220) 2007.05.08.
D&B 2001 Bt., Budapest (HU)
dr. Kiszeli Ferenc ügyvéd, Budapest

(511) 41
43
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenységek; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés; mérnökök szolgáltatásai, akik értékbecslésre, becslésre, kutatásra és jelentések készítésére vállalkoznak a tudomány és
a technika területén; tudományos kutatási szolgáltatások gyógyászati célokra, egyéni szükségleteket kielégítõ szolgáltatásokat
nyújtó intézmények tevékenysége, ezek a szolgáltatások magukban foglalják a társasági kíséret biztosítását, a kozmetikai szalonokat, a fodrászszalonokat, a temetési és hamvasztási szolgáltatásokat.
(111) 192.823
(151) 2008.02.11.
(210) M 06 02808
(220) 2006.08.18.
(732) Rottler Zoltán, Budapest (HU)
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; sport- és szabadidõruházat; cipõk; zoknik; sapkák; homlok- és csuklópántok; szoknyák,
nadrágok, ingek, pólók.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; játékok;
sportcikkek; labdák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; szórakoztató és sportesemények rendezése; tanácsadás a megjelölt tevékenységekkel kapcsolatban.

Kulturális tevékenységek (kiadói tevékenység).
Vendéglátási szolgáltatások.

192.822
(151) 2008.02.11.
M 07 00227
(220) 2007.01.25.
Negyven Plusz Kft., Budapest (HU)
dr. Erdész Éva, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

192.824
M 07 01966
Vida Balázs, Pápa (HU)
dr. Bujáky Éva ügyvéd, Pápa

(511) 30
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék; újságok, üdvözlõkártyák, zászlók, zacskók csomagolásra, tárgymutatók, transzparensek, prospektusok, sablonok,
sokszorosítópapírok, noteszek, nyomtatványok, öntapadó címkék, papíráruk, pecsétbélyegek, katalógusok, kézikönyvek, magazinok, naptárak, írószerek, írótollak, dossziék, értesítések, formanyomtatványok, födrajzi térképek, grafikai nyomatok, albumok, ceruzák, címkék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, állásközvetítõ irodák, árubemutatás,
hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, kereskedelmi információs ügynökségek, reklámcélú kiállítások szervezése, közvélemény-kutatás, munkaerõ-toborzás, piackutatás, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, szabadtéri hirdetés, reklámanyagok publikálása, statisztikai információnyújtás, üzletvezetési konzultáció és tanácsadási szolgáltatások.
41 Nevelés, oktatás, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és
kulturális tevékenységek, eszmecserék, élõ elõadások bemutatása, klubszolgáltatások, konferenciák, könyvkiadás, szabadidõs
szolgáltatások nyújtása, szórakoztatási tárgyú információk, szövegek kiadása, filmgyártás, könyvkiadás, rádiós szórakoztatás,
show-mûsorok, televíziós szórakoztatás, videofilmgyártás.

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(151) 2008.02.11.
(220) 2007.05.24.

Cukorkaáru, csokoládé.

192.825
(151) 2008.02.11.
M 07 01181
(220) 2007.04.06.
Vltava-Labe-Press, a.s., Ceské Budejovice (CZ)
dr. Jókay István, Dr. Jókay István Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék; folyóiratok; képek; képregények; kézikönyvek; könyvecskék, füzetek; könyvek; magazinok, revük; (idõszaki lapok);
acéltollak; albumok; almanachok; asztalnemûk papírból; asztalterítõk papírból; atlaszok; betûk acélból; bélyegzõk (pecsétek);
bélyegzõtartók; blokkok (papíráruk); borítékok (papíripari); brosúrák, vékony fûzött könyvek; ceruzahegyezõ gépek; ceruzahegyezõk; ceruzatoldók; ceruzahosszabbítók; ceruzák; cégtáblák
papírból vagy kartonból; címkék nem szövetbõl; csekkfüzettartók; csipeszes írótáblák; csomagolópapír; daloskönyvek; diagramok; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék (papíripari);
egészségügyi papír; ezüstpapír; fatartalmú papír; fedelek, köté-
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sek, borítók (papíráruk); fényképtartók; formanyomtatványok,
ûrlapok; földrajzi térképek; füzetek; grafikai nyomatok; grafikai
reprodukciók; grafikus ábrázolások; hirdetõtáblák papírból vagy
kartonból; hírlevelek; iratgyûjtõk, dossziék; íróeszközök; írógépszalagok; írókészletek (papíráru); írómappák; írószerek; írótollak; iskolaszerek (papírból); ívek (papíráruk); karton; kartotékkartonok (papíráruk); katalógusok; kártyák; könyvjelzõk; könyvkötések; könyvkötészeti cikkek; levelezõlapok; levélpapír; litográfiák; matricák; lehúzóképek; másolópapír (papíráru); metszetek; naplófõkönyvek, fõkönyvek; naptárak; naptárak letéphetõ lapokkal, efemeridák; noteszok; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; palackalátétek (papírból); palackcsomagoló anyagok (kartonból vagy papírból); palackokhoz csomagolóanyagok (kartonból vagy papírból); papír;
papír rádiótáviratokhoz; papíráruk; papírcsíkok fiókokba (illatosítva vagy anélkül); papírcsokrok (papíráru); papírtartó dobozok
(irodai cikkek); papírvágó kések (irodai cikkek); papír zsebkendõk; pergamenpapír; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok;
radírgumik; sablonok (papíráruk); sokszorosítópapírok; söröskorsó-alátétek; szalvéták, papírból; szénceruzák; szûrõanyagok
(papír); szûrõpapír; táblabemutató eszközök, nem elektromos;
tálalátétek; tányéralátétek (papírból); tárgymutatók; repertóriumok; tervrajzok; toll- és ceruzatartók (asztali); tollak (irodai
cikkek); töltõceruzák, csavarirónok; töltõtollak; transzparensek
(papíráruk); újságok; világító papír; zászlók (papírból); zenélõ
üdvözlõlapok; zsírpapír, viaszpapír; építészeti makettek; értékesítések (papíráruk); öntapadó címkék (papíripari); üdvözlõlapok,
kártyák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; eladási propaganda (mások számára);
hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; reklámozás; statisztikai információnyújtás; szabadtéri hirdetés; telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhetõ személyeknek); üzleti információk; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára); becslés kereskedelmi ügyletekben; gazdasági elõrejelzések;
import-export ügynökségek; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek;
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; konzultáció személyzeti kérdésekben; közönségszolgálat; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell szolgálatok reklám- vagy kereskedelmi célból; munkaerõ-toborzás; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok
kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámidõ bérlete távközlési médiumban; reklámszövegek publikálása; reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; szakmai konzultációk üzleti
ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; számítógépes
nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; szövegfeldolgozás; televíziós reklámozás; újság-elõfizetések intézése
(mások számára); árubemutatás; áruminták terjesztése; önköltségelemzés; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.
38 Távközlés; elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail; faxok továbbítása;
hírügynökségek; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési ügyekben; kábeltelevíziós
mûsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok útján; mûholdas átvitel; rádióadás; távirati összeköttetések; táviratok küldése; táviratok továbbítása; távkonferencia-szolgáltatások; távközlési beszélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatások; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; telefon-összeköttetések; telefonszolgáltatások; televíziós mûsorszórás; telexszolgál-

tatások; tudakozók; információs szolgáltatások (rádió, telefon
vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segítségével; üzenetek küldése.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; napilapok terjesztése; elektronikus úton rögzített adatok vagy
dokumentumok tárolása; levélben megrendelt áruk szállítása;
postaküldemények továbbítása; raktározás, tárolás; tengeri ügynökség; termékek csomagolása; áruk csomagolása; áruszállítás;
ügynökség szállítmányozással kapcsolatban.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; könyvkiadás; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; eszmecserék; kollokviumok szervezése és lebonyolítása; oktatás; oktatási tárgyú információk; online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk); szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú); versenyek szervezés (oktatás vagy szórakoztatás).
(111) 192.826
(210) M 07 00225
(732) CEPI Kft., Budapest (HU)
(546)

(151) 2008.02.11.
(220) 2007.01.25.

(511) 14 Ezüstbõl, aranyból és nemesacélból készült férfi és nõi karkötõk, nyakláncok, nyakékek, medálok, gyûrûk, karreifek, fülbevalók, brossok, pénzcsipeszek, kulcstartók.
(111) 192.827
(151) 2008.02.15.
(210) M 07 01699
(220) 2007.05.08.
(732) Galbovy Csaba, Budapest (HU);
Takács Tas, Budapest (HU)
(546)

(511) 39 Gépkocsival történõ szállítás; gyorsszolgálat; szállítási
szolgáltatások; termékek csomagolása; áruk csomagolása; áruszállítás.
43 Gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; vendéglátóipar; éttermek; önkiszolgáló éttermek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

192.828
(151) 2008.02.11.
M 07 01709
(220) 2007.05.08.
David Trayford, Budapest (HU)

OKTOGON.INFO

35 Reklámozás; kerekedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(111) 192.829
(151) 2008.02.11.
(210) M 06 03214
(220) 2006.09.27.
(732) AGRO-CHEMIE Növényvédõszer Gyártó, Értékesítõ
és Forgalmazó Kft., Budapest (HU);
Nippon Soda Co., Ltd., Tokyo (JP)
(740) AGRO-CHEMIE Növényvédõszer Gyártó, Értékesítõ
és Forgalmazó Kft., Budapest
(541) FUNDAZOL TOP
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(511) 1
Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, kémiai vegyszerek.
5
Fertõtlenítõszerek, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, inszekticidek, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111) 192.830
(151) 2008.02.11.
(210) M 07 01192
(220) 2007.04.08.
(732) Horváthné Molnár Györgyi, Cece (HU)
(546)

(511) 12
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

192.831
M 07 01964
Vida Balázs, Pápa (HU)
dr. Bujáky Éva ügyvéd, Pápa

(511) 30
(111)
(210)
(732)
(740)

Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(151) 2008.02.11.
(220) 2007.05.24.

192.841
(151) 2008.02.15.
M 07 00554
(220) 2007.02.19.
FLORIN Vegyipari Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

BRADOCLEAN

3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
192.842
(151) 2008.02.15.
M 07 00704
(220) 2007.03.02.
dr. Matuscsák Tamás, Budapest (HU)
dr. Hazai Kinga, Dr. Kéri - dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest

Cukorkaáru, csokoládé.

192.832
(151) 2008.02.11.
M 07 01970
(220) 2007.05.24.
Castrol Limited, Swindon, Wiltshire (GB)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(541) POWERFLOW
(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; kenõolajok és -zsírok;
üzemanyagok; az üzemanyagok, kenõanyagok és zsírok nem-kémiai adalékai; porfelszívó, portalanító és porlekötõ termékek;
világítóanyagok.
(111) 192.834
(151) 2008.02.13.
(210) M 96 02591
(220) 1996.08.02.
(732) Anheuser-Busch Incorporated (Missouri állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), St.Louis, Missouri (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda,
Budapest
(546)

(111) 192.843
(151) 2008.02.15.
(210) M 06 02904
(220) 2006.08.29.
(732) QUALIFORUM Vezetési és Marketing Tanácsadó Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Ádám, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(511) 32

Sörök.

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

Terhességi tesztek.

192.840
(151) 2008.02.15.
M 06 03382
(220) 2006.10.16.
AGRIA PHARMATIKA Kft., Budapest (HU)

PREGIMAX PLUSZ TERHESSÉGI TESZT
5

(111) 192.844
(151) 2008.02.15.
(210) M 06 03301
(220) 2006.10.05.
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) FRUIT AMOUR
(511) 30 Kávé; filteres csomagolású kávé, kávéalapú italok; kávé- és
tejeskávé italok, tejpor, pótkávék, kakaó, csokoládé, gabonapelyhek, gyümölcsök, cukor, fûszernövények vagy fûszerek vagy
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ezen termékek kombinációja; kávékivonatok, azonnal oldódó kávé, kávépótlók; tea, teaalapú italok, tealevél, fûszernövényekbõl
készült teák, teakivonatok, azonnal oldódó tea, teapótlók, teakeverékek, fõzetek; kakaó, kakaóalapú italok, csokoládé és por alakú csokoládékivonatok, szemcsés és folyékony formában; cukor;
italok készítéséhez használt fûszernövények; italok készítéséhez
használt fûszernövények keveréke; italok készítéséhez használt
fõként fûszernövények, amihez szárított gyümölcsöt is adnak;
fûszernövények fõzete, nem orvosi célra használt.

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

192.851
(151) 2008.02.15.
M 07 00953
(220) 2007.03.22.
GOLDING Reklámajándék Kft., Budapest (HU)
dr. Garai Péter, Mátyás és Garai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 35
(111)
(210)
(732)
(740)

192.845
(151) 2008.02.15.
M 06 03543
(220) 2006.10.27.
Reál Hungária Élelmiszer Zrt., Budapest (HU)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) PROMENADE
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(111) 192.847
(151) 2008.02.15.
(210) M 07 00358
(220) 2007.02.02.
(732) K.A.P. Trade Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 5
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(111) 192.852
(151) 2008.02.15.
(210) M 07 01101
(220) 2007.04.02.
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) WOOD & FOREST
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 192.854
(151) 2008.02.15.
(210) M 07 00609
(220) 2007.02.21.
(732) Wekerle-major Lovassport és Turisztikai Kft.,
Dánszentmiklós (HU)
(740) dr. Buzády Csongor, BKRU Buzády, Kölcsey-Rieden és Udvari
Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

Dohánymentes, orvosi célra szolgáló cigaretták.

192.848
(151) 2008.02.15.
M 07 00353
(220) 2007.02.02.
CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

CIB KOKTÉL 3 ALAPOK ALAPJA
36

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

Biztosítás és pénzügyek.

192.849
(151) 2008.02.15.
M 07 00332
(220) 2007.02.01.
Multimédia Holding Zrt., Budapest (HU)
dr. Tóth K. Tibor, Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

(111)
(210)
(732)
(740)

informánia
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység, számítástechnikai hardverés szoftvertervezés és -fejlesztés, internetes honlap mûködtetése,
internetes szolgáltatások, weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.
192.850
(151) 2008.02.15.
M 06 04025
(220) 2006.12.11.
Líra & Lant Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
dr. Erdõs Ádám, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

192.855
(151) 2008.02.15.
M 07 00354
(220) 2007.02.02.
CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

CIB KOKTÉL ALAPOK ALAPJA
36

Biztosítás és pénzügyek.

192.856
(151) 2008.02.15.
M 07 01041
(220) 2007.03.28.
Universal International Music B.V., Baarn (NL)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 9
Elõre felvett hangszalagok, lemezek és kazetták, videoszalagok, digitális hang- és hang videoszalagok és lemezek, CD-k,
DVD-k, lézeres lemezek, zenei és szórakoztató fonográflemezek;
színházi és zenei hang- és videofelvételek; virtuális valóságjáték
szoftver; letölthetõ csengõhangok, zene, MP3-fájlok, grafikák, játékok, képek és videók rádiókommunikációs eszközökre; letölthetõ zene, MP3-fájlok, grafikák, számítógépes játékok, képek és
videók; számítógépes játékszoftverek, szalagok, festékszalagok
és kazetták; videojátékszoftver, egéralátétek.
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(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

192.857
(151) 2008.02.15.
M 07 00508
(220) 2007.02.15.
Varga Cseppek Kft., Pécs (HU)
dr. Erõs Levente ügyvéd, Pécs

táskák, utazáshoz ruhatartó zsák, hátizsákok, váltópénztárcák,
iskolatáskák, strandtáskák.
25 Fürdõruhák, fürdõköpenyek, strandruhák, övek, sortok,
dzsekik, kabátok, zoknik, lábbelik, tarka selyemkendõk, szvetterek, haloweenjelmezek, ruhák, kesztyûk, edzõnadrágok, fülmelegítõk, sálak, pizsamák, nadrágok, ingek, melegítõk, síruhák, pantallók, napellenzõk, nadrágtartók, garbók, fehérnemû, mellények,
bemelegítõruhák, fejfedõk.
28 Játékok és játékszerek, nevezetesen kártyajátékok, dobójátékok, babák; plüssjátékok; akciófigurák és ezek kiegészítõi;
egyedülálló videojátékgépek, egyedülálló hangkimenetgépek,
táblajátékok; sportcikkek, nevezetesen golfütõk, baseball-labdák,
futball-labdák, vízilabdák, baseballütõk; karácsonyfadíszek.
38 Televíziós mûsorszóró szolgáltatás kábelen, szatelliten és
forráson keresztül; kábelrádió-mûsorszórás, kábelrádió-közvetítés; mobil rádiókommunikáció; vezeték nélküli mobiltelefon telekommunikációs szolgáltatás és minden típusú mobiltelefon-szolgáltatás; letölthetõ csengõhangellátás, zene, MP3-as lejátszók,
grafikák, videokép vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközökre, vezeték nélküli továbbítás csengõhangok fel- és letöltése,
hang, zene, MP3-as lejátszók, grafika, videoképek, információ és
hírek a globális számítógépes hálózatról vezeték nélküli mobil
kommunikációs eszközre; vezetékes telefonok közötti hang- és
szöveges üzenetek küldése és fogadása; internet szolgáltatás,
amibe beletartozik a kommunikációs szolgáltatás, nevezetesen
hang- és audiovizuális felvételek közvetítése az interneten keresztül.
41 Oktatás, tanítás és képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
szolgáltatás, beleértve a rádió- és televízióprogramokat; film- és
élõadások bemutatása; animációs filmek és televíziós bemutatók;
mozi- és tv-stúdiós szolgáltatások; mozgóképes szórakoztató
szolgáltatások, tévés szórakoztatás és elõadás, elõadások és
show-mûsorok, könyvkiadással kapcsolatos szolgáltatások, magazinok és folyóiratok; információszolgáltatás a bejelentõ televíziós programszolgáltatásától a többszörös felhasználókig a világhálón vagy az interneten, vagy más online adatbázisok; táncmûsoros produkciók, zenei mûsorok és video díjkiosztó mûsorok; vígjáték mûsorok, játékprogramok és sportmûsorok élõmûsor elõtt,
amik élõadást sugároznak vagy felvételek késõbbi sugárzásra; élõ
zenei koncertek; tv-hírmûsorok; tehetségkutató versenyek szervezése és zenei és televíziós díjkiosztó mûsorok; stílus- és divatbemutató-szervezés és -bemutatás; információszolgáltatás a szórakoztatás területén a világméretû számítógépes hálózaton keresztül.

(511) 1
Diagnosztikai készítmények nem humán, vagy állatgyógyászati használatra; ipari vegyi termék; laboratóriumi analízisekhez
vegyi termék; vegyi reagensek; vegyi termékek tudományos
használatra.
3
Eszenciaolajok; borotválkozás utáni arcszeszek; fertõtlenítõszappanok; fogkrémek; gyógyszappanok; hajspray; hajhullámosító készítmény; hajfestékek; illatszerkészítmények; illatszerek; italaromák; kenõcsök kozmetikai használatra; kozmetikai
bõrápoló szerek; kozmetikai festékek; kozmetikai készítmények;
kozmetikai készletdobozok; kozmetikai krémek; kozmetikai pakolások; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek állatok számára;
lemosószerek kozmetikai használatra; mosószerek; napvédõ termékek; olajok illatszerekhez; olajok kozmetikai használatra; piperecikkek; samponok; szappanok; tisztítószerek; virágkivonatok; virágokból készített illatszer-alapanyag; zsírok kozmetikai
használatra.
4
Méhviasz.
5
Alkohol, orvosi; bedörzsölõszerek; biológiai készítmények
humángyógyászati célokra; bõrápoló gyógyszerkészítmények;
diagnosztikai készítmények; enzimek gyógyászati használatra;
fogyasztótea orvosi használatra; gyógyhatású hajnövesztõ szerek;
gyógyitalok; gyógynövények; gyógyszervegyészeti készítmények; gyógyteák; hajkenõcsök gyógyászati használatra; herbateák; kenõcsök gyógyászati használatra; korpás fejbõr kezelésére
szolgáló gyógyszerészeti készítmények; szájápoló szerek gyógyászati használatra; tápanyagadalékok gyógyászati célokra; vitaminkészítmények.
10 Diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; hajprotézisek.
42 Biológiai kutatás; kozmetikai kutatás.
44 Egészségügyi szolgáltatás; fodrászszalonok; hajbeültetések; szépségszalonok.
(111) 192.858
(151) 2008.02.15.
(210) M 06 03586
(220) 2006.11.02.
(732) Viacom International Inc. ( Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat ), New York, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) SPONGYABOB KOCKANADRÁG
(511) 9
Színházi vagy zenei hangfelvételek vagy videofelvételek;
napszemüvegek; mágneses adathordozók; minden típusú vezeték
nélküli mobiltelefon-készülékek és kiegészítõk; mobiltelefon-elõlapok; letölthetõ csengõhangok, zene, MP3-as lejátszók,
grafikák, videokép vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközökre, csengõhangok letöltésére és feltöltésére használható vezeték nélküli közvetítés, hang, zene, MP3-as lejátszók, grafikák, videoképek, információ, hírek továbbítása globális számítógépes
hálózaton vezeték nélküli mobil kommunikációs egységen keresztül; szavazó és fogadó hang- és szöveges üzenetek vezeték
nélküli mobil kommunikációs eszközök között; kazettára felvett
videojáték-programok, csak olvasható kompaktlemezes tárolók,
kazetták, szalagok, minilemezek; lemezre másolt számítógépes
játékszoftver, CD-lejátszók, és minilemezek.
16 Nyomtatott termékek, nevezetesen jegyzetfüzet és spirálfüzet, tudományos könyvsorozatok, képregények, nevezetesen képregényfüzetek, matricák, autókra való matricák, névkártyák,
jegyzetkártyák, poszterek, irattartók, ceruzák, tollak, naptárak.
18 Esernyõk, bõröndcímkék, sporttáskák, hátizsákok, övtáskák, postástáskák, kézitáskák, pénztárcák és levéltárcák, atlétikai

(111) 192.859
(151) 2008.02.15.
(210) M 07 00145
(220) 2007.01.18.
(732) Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi, Yenibosna,
Istanbul (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; higiéniai termékek, nevezetesen a testváladékokkal kapcsolatos higiéniai termékek, beleértve inkontinenciában szenvedõ betegek és menstruáló
nõk által használt termékek, úgymint vatta, tampon, pelenka,
egészségügyi nadrág; ragtapaszok, kötszerek, kötözõanyagok orvosi célokra; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek;
kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok;
fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek); helyiségek, berendezések vagy egyéb helyek szagtalanítására alkalmas termékek, így légfrissítõk és nem emberi
testre használatos dezodorok.
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16 Papíripari termékek; papírzsebkendõk, szalvéták és törülközõk; nedvesített törülközõk; toalettpapírok; make-up eltávolítására alkalmazott vatták és kendõk; eldobható pelenkák.
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(111) 192.865
(151) 2008.02.15.
(210) M 07 00408
(220) 2007.02.07.
(732) Országos Betétbiztosítási Alap, Budapest (HU)
(546)

192.860
(151) 2008.02.15.
M 07 00361
(220) 2007.02.02.
REGIO Kft., Budapest (HU)
dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) CORSO
(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályba; karácsonyfadíszek.
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(111) 192.861
(151) 2008.02.15.
(210) M 07 00349
(220) 2007.02.02.
(732) Nagykõrösi Tejfeldolgozó Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Kõröstetétlen (HU)
(740) dr. Kiss Gábor, Ivanovits és Kiss Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) HÓVIRÁG
(511) 29 Tej és tejtermékek, sajt.

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111) 192.862
(151) 2008.02.15.
(210) M 07 01113
(220) 2007.04.02.
(732) GAMMA Mûszaki Zártkörû Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Kozma György, Bita-Petrik és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) AgroMet
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111)
(210)
(732)
(300)
(740)
(546)

192.863
(151) 2008.02.15.
M 06 03428
(220) 2006.10.18.
KOFOLA a.s., Krnov (CZ)
440.591
2006.08.29. CZ
Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(511) 30 Zöldségbõl készült öntetek fõzéshez, ízesítõöntetek, jég
(természetes vagy mesterséges), kávé, kakaó- vagy csokoládéalapú italok, teaalapú italok, italösszetevõk az eszenciák kivételével,
aromák italokhoz az illóolajok kivételével, nádcukorszirup, szörbetek (fagylaltok), öntetektõl eltérõ szószok.
32 Ásványvizek, szénsavas italok és más alkoholmentes italok;
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sörbetek (italok); szörpök és
más eszenciák italok elõállítására; sörök.
33 Alkoholos italok (a sörök kivételével).
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)

192.864
(151) 2008.02.15.
M 07 01652
(220) 2007.05.02.
dr. Lyons Robert, Kerepes (HU)
dr. Varga Gábor, Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

KAQUN SPORT

(111)
(210)
(732)
(740)

M390

192.866
(151) 2008.02.15.
M 07 00517
(220) 2007.02.15.
Kis-Guczi Péter, Budapest (HU)

LÁNGLOVAGOK

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvek, idõszakos kiadványok, publikációk, naptárak, könyvkötészeti anyagok; fényképek; folyóiratok; grafikus ábrázolások; hirdetõtáblák papírból vagy kartonból; papíripari cikkek, papíripari
vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére;
ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék; hírlevelek; képek; képregények; kézikönyvek; könyvek; levelezõlapok; magazinok, revük; matricák, lehúzóképek; naptárak, naptárak letéphetõ lapokkal, efemeridák; noteszek; nyomtatványok; palackalátétek (papírból); palackcsomagoló anyagok (kartonból vagy papírból); palackokhoz csomagolóanyagok (kartonból vagy papírból); papírtörülközök; papírzsebkendõk, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok; szalvéták; toalettkendõk (papírból); toll- és ceruzatartók (asztali); tollak
(irodai cikkek); tolltartók; töltõtollak; újságok; öntapadó címkék
(papíripari); öntapadós szalagok papíripari vagy háztartási használatra; üdvözlõlapok/kártyák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, információk számítógépes adatbázisba
való rendezése, szerkesztése, online hirdetési oldalak, hirdetések,
hirdetési anyagok terjesztése, kereskedelmi információk; eladási
propaganda; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; közlemények átírása; online
hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás;
reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámidõ bérlete
távközlési médiumban; réklámszövegek publikálása; reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzletvezetéshez; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti
ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; szövegfeldolgozás; televíziós reklámozás.
38 Telekommunikációs szolgáltatások, rádiószolgáltatások,
komputerrendszerek közötti kommunikációk; üzenetek komputer
segítségével való továbbítása, információ és ábrázolás, üzenettovábbítás, távíró szolgáltatások, vezetékes szolgáltatások; elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása
számítógépes világhálóhoz; kábeltelevíziós mûsorszórás; rádióadás; televíziós mûsorszórás.
192.867
(151) 2008.02.15.
M 07 00407
(220) 2007.02.07.
Nyelviskolák Szakmai Egyesülete, Budapest (HU)
dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
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(546)

(546)

(511) 41 Nyelvoktatás; nyelvoktatási tárgyú információk adása, biztosítása, cseréje; nyelvoktatási vizsgáztatás.

(111) 192.868
(151) 2008.02.15.
(210) M 07 02054
(220) 2007.05.31.
(732) Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány,
Budapest (HU)
(740) dr. Vukovári Gyõzõ ügyvéd, Budapest
(541) FERENCES
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok, kompótok.
30 Tea, gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, méz, fûszerek.
33 Alkoholtartalmú italok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(111) 192.870
(151) 2008.02.15.
(210) M 06 03767
(220) 2006.11.16.
(732) PANNONHALMI BORHÁZ Termelõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Pannonhalma (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza & Társai Ügyvédi és Szabadalmi
Iroda, Gyõr
(546)

(511) 33

(111)
(210)
(732)
(740)

Borok.

192.871
(151) 2008.02.15.
M 07 00615
(220) 2007.02.20.
Reál Hungária Élelmiszer Zrt., Budapest (HU)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojás; tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások, fûszerek; jég.
(111)
(210)
(732)
(740)

192.872
(151) 2008.02.15.
M 07 00222
(220) 2007.01.24.
Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) TÖBBET ÉSSZEL, MINT PÉNZZEL
(511) 3
Fehérítõkészítmények és más anyagok mosodai használatra, szövetlágyítók mosodai használatra, öblítõk mosodai használatra és edényekhez, készítmények textíliák tisztításához, folteltávolító anyagok; keményítõ mosodai használatra; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolókészítmények; szappanok.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

192.873
(151) 2008.02.15.
M 07 01654
(220) 2007.05.02.
dr. Lyons Robert, Kerepes (HU)
dr. Varga Gábor, Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

KAQUN VÍZ
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek egyéb alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

(111) 192.874
(151) 2008.02.15.
(210) M 07 01116
(220) 2007.04.02.
(732) GAMMA Mûszaki Zártkörû Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Kozma György, Bita-Petrik és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) AmarNet
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111) 192.875
(151) 2008.02.15.
(210) M 07 00613
(220) 2007.02.19.
(732) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, ifj. Szentpéteri Ádám,
Budapest
(541) EZ VAN.SPRITE
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavval dúsított vizek és más alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények
és más készítmények italok elõállítására.
(111)
(210)
(732)
(740)

M391

192.876
(151) 2008.02.15.
M 07 00762
(220) 2007.03.07.
Újházi Tyúk Kft., Sárvár (HU)
dr. Sors László, Sors Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(111)
(210)
(732)
(740)

192.881
(151) 2008.02.15.
M 07 00515
(220) 2007.02.15.
Kecskeméti Krisztina, Kecskemét (HU)
dr. Simon D. Gábor, Budapesti 384. sz. Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

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

(511) 9
10

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

192.877
(151) 2008.02.15.
M 07 00144
(220) 2007.01.18.
Árklub Kft., Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(511) 3
Illatszerek, illóolajok; különösen beltéri illatosítókészítmények, például WC, fürdõszoba, lakótér illatosítására szolgáló
készítmények.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

192.878
(151) 2008.02.15.
M 07 00156
(220) 2007.01.19.
Varga Pincészet Kft., Budapest (HU)

ARANYMETSZÉS
33

Alkoholos italok, sörök kivételével.

(111) 192.879
(151) 2008.02.15.
(210) M 07 00218
(220) 2007.01.24.
(732) Debreczeni József Attila, Tahitótfalu (HU)
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)

Lézerek nem gyógyászati használatra.
Lézerek gyógyászati használatra.

192.882
(151) 2008.02.15.
M 07 01093
(220) 2007.03.30.
BECK-FINANC Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

BECKHÄUSER
3
Mosásra szolgáló anyagok, tisztítószerek, szappanok, kozmetikai készítmények, különösen aloétartalmú készítmények.
7
Porszívók, portalanítókészülékek tisztítási célra, gõzzel
tisztító gép, elektromos konyhai gépek, elektromos háztartási
robotgépek, mixerek.
8
Evõeszközök, kések.
10 Gyógyászati készülékek és eszközök, párnák és matracok
gyógyászati használatra, különösen vákuumpárna, masszázspárna, masszázsmatrac, masszírozókészülékek, lámpák gyógyászati
használatra, infralámpák.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõberendezések, fõzõlapok.
18 Esernyõk, táskák, bõröndök.
21 Eszközök, edények háztartási és konyhai célokra, edénykészletek, porcelánok, sütõedények, tálalóedények, fazék.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, ingatlanügyletek.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
192.883
(151) 2008.02.15.
M 07 00362
(220) 2007.02.02.
REGIO Kft., Budapest (HU)
dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 32 Alkoholmentes koktél.
33 Gyümölcstartalmú alkoholos italok, koktélok, alkoholos
gyümölcskivonatok.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

192.880
(151) 2008.02.15.
M 07 00346
(220) 2007.02.02.
BTG Invest Kft., Veszprém (HU)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályba; karácsonyfadíszek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

M392

192.884
(151) 2008.02.15.
M 07 00555
(220) 2007.02.19.
FLORIN Vegyipari Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

BRADODERM

3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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Nemzeti lajstromozott védjegyek I.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

192.885
(151) 2008.02.15.
M 07 01226
(220) 2007.04.16.
Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs

alátétek, papírszalvéták, papír asztalterítõk, papírból készült partikellékek, így konfetti, szalvéták, zsúrkendõk, asztalterítõk, névcímkék, ültetõkártyák, vendégtörölközõk, poháralátétek, asztaldíszek, partiajándéktasakok, szalagzászlók, öntapadó matricák,
kínálótálak, játék könyvek, zászlók, ajtóra elhelyezhetõ transzparense,k ültetõkártyák, terítékalátétek; postai levelezõlapok; poszterek; irodaszerek, így jegyzettömbök, jegyzetkártyák, jegyzetfüzetek, levélpapírok, emlékeztetõk, köszönetnyilvánító jegyzetlapok, írólapok, címkék és borítók; nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok; nyomdabetûk; klisék.

Kronenstein
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

(111) 192.886
(151) 2008.02.15.
(210) M 07 00409
(220) 2007.02.07.
(732) Országos Betétbiztosítási Alap, Budapest (HU)
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111) 192.887
(151) 2008.02.15.
(210) M 07 00410
(220) 2007.02.07.
(732) Harbor Ipari Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(546)
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
(111) 192.888
(151) 2008.02.15.
(210) M 07 00512
(220) 2007.02.15.
(732) Handy Furniture Kft., Budapest (HU)
(546)

192.890
(151) 2008.02.15.
M 07 01655
(220) 2007.05.02.
dr. Lyons Robert, Kerepes (HU)
dr. Varga Gábor, Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

KAQUN WELLNESS
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
192.891
(151) 2008.02.15.
M 07 00355
(220) 2007.02.02.
CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

KOKTÉL ALAP
36

Biztosítás és pénzügyek.

(111) 192.892
(151) 2008.02.15.
(210) M 07 00616
(220) 2007.02.21.
(732) Domokos Gábor, Budapest (HU);
Várkonyi Péter, Budaörs (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 14
28

Dísztárgyak, ékszerek.
Játékok, játékszerek.

(111) 192.893
(151) 2008.02.15.
(210) M 06 03997
(220) 2006.12.07.
(732) Inter Tan-Ker Kft., Budapest (HU)
(546)
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

192.889
M 07 00058
Adamis Noémi, Üröm (HU)

(151) 2008.02.15.
(220) 2007.01.10.

PRAMON CARD

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, így naptárak; papírszalagok és papírmasnik ajándékcsomagoláshoz;
ajándékcsomagoló papír; üdvözlõlapok; meghívók; összejöveteleken használt termékek, így asztaldíszek, papírból készült pohár-

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

M393

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 4. szám I. kötet, 2008.04.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek I.
(111) 192.894
(151) 2008.02.15.
(210) M 07 00514
(220) 2007.02.15.
(732) Unico-Invest Kft., Veszprém (HU)
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; épületek ingatlankezelõinek szolgáltatásai, azaz bérbeadási, értékbecslési vagy finanszírozási szolgáltatások.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; fõleg vállalkozók és alvállalkozók által nyújtott építkezéssel vagy meglevõ
építményekkel kapcsolatos szolgáltatásait foglalja magába, valamint olyan személyek vagy szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat, akik a tárgyak eredeti állapotának helyreállításával vagy
megóvásával foglalkoznak, anélkül, hogy ezen tárgyak fizikai
vagy kémiai tulajdonságait megváltoztatnák; idetartoznak különösen: épületek, utak, hidak, gátak vagy távvezetékek építésével
kapcsolatos szolgálatások, valamint az építési területen levõ szakipari vállalkozások, úgymint mázolók, vízvezeték-szerelõk, fûtésszerelõk vagy tetõfedõk által nyújtott szolgáltatások; az építési
szolgáltatások kisegítõ szolgáltatásai, úgymint az építési tervek
felügyelete; hajóépítési szolgáltatások; szerszámok vagy építõanyagok kölcsönzésébõl álló szolgáltatások; javítási szolgáltatások, azaz olyan szolgáltatások, amelyek keretében vállalják, hogy
bármely tárgyat helyrehoznak a használat, károsodás, megromlás
vagy részleges megsemmisülés után (meglévõ építmény vagy
más tárgy helyreállítása, ha az meghibásodott és eredeti állapotát
kell helyrehozni); különféle javítási szolgáltatások, úgymint villamosság, bútorzatok, eszközök, szerszámok területén; karbantartási szolgáltatások egy tárgy eredeti állapotának megóvása érdekében, anélkül, hogy bármely tulajdonságát megváltoztatnák.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

192.895
(151) 2008.02.15.
M 07 02063
(220) 2007.05.31.
Pick Szeged Zrt., Szeged (HU)
dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

KAQUN KLUB
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
192.899
(151) 2008.02.15.
M 06 04027
(220) 2006.12.11.
I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 30

Nápolyik, ostyafélék és e termékek diabetikus változata.

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

Biztosítás és pénzügyek.

192.900
(151) 2008.02.15.
M 07 00350
(220) 2007.02.02.
CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

CIB KOKTÉL ALAPCSALÁD
36

(111) 192.901
(210) M 07 00553
(732) Bábos Bt., Budapest (HU)
(546)

(151) 2008.02.15.
(220) 2007.02.19.

DÉLHÚS-Könnyû Ízek
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

(111) 192.896
(151) 2008.02.15.
(210) M 07 01117
(220) 2007.04.02.
(732) GAMMA Mûszaki Zártkörû Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Kozma György, Bita-Petrik és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) AmarMet
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)

192.898
(151) 2008.02.15.
M 07 01653
(220) 2007.05.02.
dr. Lyons Robert, Kerepes (HU)
dr. Varga Gábor, Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

192.897
(151) 2008.02.15.
M 07 00507
(220) 2007.02.15.
Európai Jia He Kft., Budapest (HU)

TOVTA
25

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

Ruházati, lábbeli termékek, kalapáruk.

M394

192.902
(151) 2008.02.15.
M 07 00352
(220) 2007.02.02.
CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

CIB KOKTÉL 2 ALAPOK ALAPJA
36

Biztosítás és pénzügyek.

192.903
M 07 01183
Tarnóczi Zoltán, Eger (HU)

(151) 2008.02.15.
(220) 2007.04.06.

százrejtekû

33 Gyümölcstartalmú alkoholos italok, alkoholos eszenciák,
almaborok, borok, szeszes italok, égetett szeszes italok, aperitifek, emésztést elõsegítõ italok (tömény italok és likõrök).
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Nemzeti lajstromozott védjegyek I.
(111) 192.904
(151) 2008.02.15.
(210) M 06 02903
(220) 2006.08.29.
(732) QUALIFORUM Vezetési és Marketing Tanácsadó Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Ádám, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; borotvák; a fent felsorolt eszközök közül elsõsorban kozmetikai, higiéniai és szépségápolási célra használt eszközök.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; kozmetikai, higiéniai és szépségápolási célokra használt eszközök; kozmetikai felszerelések; fésûk és szivacsok; kefék (az
ecsetek kivételével), elsõsorban kozmetikai, higiéniai és szépségápolási célokra; takarítóeszközök.

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(111) 192.905
(151) 2008.02.15.
(210) M 07 01037
(220) 2007.03.28.
(732) Holmes Place Egészségklub Magyarország Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Marosi András, Marosi, Préda és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(740)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

192.906
(151) 2008.02.15.
M 07 00612
(220) 2007.02.21.
Dr. Erhard Scherz, Brannenburg (DE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) YORN LA FORME
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

192.907
(151) 2008.02.15.
M 07 00556
(220) 2007.02.19.
FLORIN Vegyipari Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

BRADOMED

3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
192.908
(151) 2008.02.15.
M 07 00143
(220) 2007.01.18.
HUNG-ESSZENCIA Kft., Budapest (HU)
dr. Keresztesi Márta ügyvéd, Budapest

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, az ilyen anyagokból készült,
vagy ezekkel bevont termékek, ékszerek, divatékszerek, arany- és
ezüsttárgyak, drágakövek, órák és más idõmérõ eszközök.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek, képek,
poszterek, papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, anyagok mûvészek részére, ecsetek, irodai cikkek, csomagolásra szolgáló mûanyagok, nyomdabetûk, klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült termékek, állatbõrök és irhák, utazótáskák és bõröndök, esernyõk, napernyõk
és sétapálcák.
20 Bútorok, tükrök, keretek fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagból készült termékek.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra, fésûk és szivacsok, kefék, kefegyártáshoz használt anyagok,
takarítóeszközök, üveg-, porcelán- és fajanszáruk.
24 Textíliák és textiláruk, ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, különösen munkaruházat, felsõruházat, alsóbb ruházat, egyéb ruházat, kiegészítõk, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok, gombok, ruhakapcsok, fûzõlyukak, gombostûk és tûk, mûvirágok.
28 Játékok, játékkártyák, játékszerek, testnevelési és sportcikkek, karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, nagy- és kiskereskedelem különösen textil, ruházati, bõr, lábbeli, porcelán, üveg,
könyv, újság, papír, játék árukkal, valamint fogyasztási cikkekkel, iparcikkekkel kapcsolatban, áruminták terjesztése, kereskedelmi vagy reklámcélú rendezvények szervezése, piac- és közvélemény-kutatás, kerekedelmi adminisztráció.

M395
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Nemzeti lajstromozott védjegyek I.
42 Adatfeldolgozás, szoftverfejlesztés, számítógépes tanácsadás, számítógépes mûszaki tervezés, rendszerszervezés, programozás, programkészítés, honlapkészítés és -karbantartás.
(111) 192.909
(151) 2008.02.15.
(210) M 07 00331
(220) 2007.02.01.
(732) GREEVIEW Nemzetközi Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest
(546)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)

192.910
M 06 04171
MERCO Kft., Debrecen (HU)

(151) 2008.02.15.
(220) 2007.01.19.

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.

(511) 18 Aktatáskák, bõrszíjak, bõröndök, kézitáskák, hátizsákok,
irattáskák, iskolatáskák, oldaltáskák, tarisznyák, piperetáskák,
strandtáskák, útitáskák.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; ruházat, ruhanemûk.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111) 192.914
(210) M 07 00153
(732) Nagy Gyula, Budapest (HU)
(546)

(151) 2008.02.15.
(220) 2006.12.21.

(111) 192.915
(151) 2008.02.15.
(210) M 07 01188
(220) 2007.04.06.
(732) Colgate-Palmolive Company (Delaware államban bejegyzett
cég), New York, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) LILAC BREEZE
(511) 3
Folyékony tisztítószerek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

192.918
(151) 2008.02.18.
M 06 03248
(220) 2005.01.20.
Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Topeka, Kansas (US)
S.B.G. & K Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

SUNBURY

32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes
gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; almabor, alkoholmentes;
eszenciák italok elõállításához; földimogyoró-tej (alkoholszegény ital); gyömbérsör; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (alkoholmentes); izotóniás italok; készítmények italok elõállításához;
készítmények likõrök elõállításához; limonádék; lítiumos vizek;
malátacefre; malátasör; mandulatej; mandulatej (ital).

Lábbelik.
Kiskereskedelmi cipõbolti szolgáltatások.

(111) 192.919
(151) 2008.02.21.
(210) M 07 01651
(220) 2007.05.02.
(732) Meldetechnik Vagyonvédelmi és Villamossági Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Kulcsár Lívia, Dr. Kulcsár Lívia Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

192.911
(151) 2008.02.15.
M 07 00351
(220) 2007.02.02.
CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

CIB KOKTÉL 1 ALAPOK ALAPJA
36

(511) 25
35

Biztosítás és pénzügyek.

192.912
(151) 2008.02.15.
M 07 01038
(220) 2007.03.28.
Laboratoire Medidom S.A., Genéve (CH)
dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

(541) NEDAR
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, különösen osteoarthritis,
ízületek betegségei, psoriasis és psoriatikus arthritis kezelésére.
(111) 192.913
(151) 2008.02.15.
(210) M 07 01115
(220) 2007.04.02.
(732) GAMMA Mûszaki Zártkörû Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Kozma György, Bita-Petrik és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) AmarWeb
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(511) 37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 192.921
(151) 2008.02.27.
(210) M 03 05472
(220) 2003.12.15.
(732) Reckitt Benckiser N.V., (a Holland Királyságban bejegyzett
cég), Hoofddorp (NL)
(740) Szabó Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros
& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) BANG
(511) 3
Fehérítõkészítmények; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszoló vagy dörzsölõszerek; detergens hatású mosószerek; szappanok; mész- és vízkõoldó és eltávolító szerek háztartási használatra; rozsdaoldó- és rozsdafolt eltávolító szerek, zsíroldó- és zsírfolt
eltávolító szerek, más folteltávolító szerek; készítmények mosogatók lefolyói és más lefolyók tisztítására, dugulás mentesítésére
és tisztántartására; készítmények mész- és vízkõlerakódás, vala-
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mint rozsda- vagy zsírfoltok képzõdésének megelõzésére; kelmelágyító és öblítõszerek; mosószer adalékok; a felsorolt termékek
bármelyike fertõtlenítõ adalékkal vagy anélkül.
(111) 192.929
(151) 2008.02.29.
(210) M 07 00937
(220) 2007.03.21.
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Papp Dávid József, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 29

(511) 45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére, mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.
(111) 192.936
(151) 2008.02.29.
(210) M 07 01453
(220) 2007.04.19.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Debrecen (HU)
(554)

Étkezési olajok és zsírok.
(511) 29

(111) 192.931
(151) 2008.02.29.
(210) M 07 01156
(220) 2007.04.04.
(732) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
(546)

(511) 5
(111)
(210)
(732)
(740)

(111)
(210)
(732)
(740)

Kefír.

(111) 192.937
(151) 2008.02.29.
(210) M 07 01455
(220) 2007.04.19.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Debrecen (HU)
(546)

Hajápolási szerek gyógyászati használatra.

192.932
(151) 2008.02.29.
M 07 01159
(220) 2007.04.04.
Zila László, Budapest (HU)
Király György szabadalmi ügyvivõ, JUREX Iparjogvédelmi
Iroda, Budapest

(511) 29

(541) ZILA Cake Mould
(511) 21 Sütõformák, tortaformák, édesiparitermék-formák, eszközök töltött cukrászati termékek elõállítására.
30 Cukrászati készítmények, torták, édesipari termékek, töltött
édesipari termékek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(546)

Teavaj.

(111) 192.938
(151) 2008.02.29.
(210) M 07 01459
(220) 2007.04.19.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Debrecen (HU)
(554)

192.934
(151) 2008.02.29.
M 07 01164
(220) 2007.04.04.
Zila László, Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

ZILA Tortaforma

(511) 29

21 Sütõformák, tortaformák, édesiparitermék-formák, eszközök töltött cukrászati termékek elõállítására.
30 Cukrászati készítmények, torták, édesipari termékek, sütemények, töltött édesipari termékek.
192.935
(151) 2008.02.29.
M 07 01439
(220) 2007.04.19.
Párosító Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)
dr. Juhász Zsuzsanna, Sárdy & Sárdy Ügyvédi Iroda, Budapest

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

M397
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192.951
(151) 2008.02.29.
M 07 01929
(220) 2007.05.22.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

Északauto.hu
16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.
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(111)
(210)
(732)
(740)

(546)

192.952
(151) 2008.02.29.
M 07 01932
(220) 2007.05.22.
Billion Electric Co., Ltd., Taiwan (TW)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 9
Modemek; ISDN-csatlakozó adapterek; konverterek (áramátalakítók); számítógép-hálózati agyak, kapcsolók és útválasztók
(router); széles sávú távközlési modemek; nyomtatószerverek; lokális hálózati (LAN) hozzáférési pontok a kapcsolódó számítógép-hálózat felhasználói számára; vezeték nélküli LAN kártyák;
internettelefonok; internettelefon-készülékek; elektromos áramellátók; átkapcsoló áramellátók; hálózati transzformátorok; internetvezérlõk; távközlési vezérlõk, ADSL-útválasztók, tûzfalátjárók.
(111)
(210)
(732)
(740)

192.953
(151) 2008.02.29.
M 07 01933
(220) 2007.05.22.
Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(511) 5

Egészségügyi készítmény.

(111) 192.957
(151) 2008.02.29.
(210) M 07 02146
(220) 2007.06.08.
(732) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
(546)

(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és más anyagok mosodai használatra, anyaglágyítók mosodai használatra, öblítõk textilekhez és edényekhez, folttisztítók, keményítõ.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(511) 3

192.954
(151) 2008.02.29.
M 07 02139
(220) 2007.06.08.
Boda & Partners Kft., Budapest (HU)

(111) 192.958
(151) 2008.02.29.
(210) M 07 02147
(220) 2007.06.08.
(732) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
(546)

GOODWILL GAMES
28
41

Játékok.
Képzés, szórakozás.

(111) 192.955
(210) M 07 02144
(732) Csíkos Lilla, Isaszeg (HU)
(546)

Kozmetikai cikk.

(151) 2008.02.29.
(220) 2007.06.08.

(511) 5

Egészségügyi készítmény.

(511) 45 Horoszkópkészítés és asztrológiai tartalmak készítése minden formában és területen tv, rádió, internet, wap, írott sajtó,
könyvek formájában, minden tevékenység, amely az asztrológiához kapcsolódik és azzal összefügg, ezotériai, lélekfejlõdési,
életminõség-javító tanácsadás.

(111) 192.959
(151) 2008.02.29.
(210) M 07 02149
(220) 2007.06.08.
(732) Cargill, Incorporated (Delaware állam törvényei szerint
bejegyzett cég), Wayzata, Minnesota (US)
(300) 77/065,597
2006.12.15. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) LOYALL
(511) 31 Állateledel.

(111) 192.956
(151) 2008.02.29.
(210) M 07 02145
(220) 2007.06.08.
(732) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

(111) 192.960
(210) M 07 02150
(732) Sarp Industries, Limay (FR)
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(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) SARPI
(511) 35 Környezetvédelemre és hulladékkezelésre vonatkozó hirdetés; üzeletvezetési tanácsadás, környezetvédelemmel kapcsolatos
üzletvezetési konzultáció, hulladékkezelés és hulladék hasznosítása, beleértve a veszélyes mérgezõ hulladékot; üzleti tanácsadás
vagy információ hulladékgyûjtéssel, hulladékfeldolgozással és
hulladékhasznosítással kapcsolatban, beleértve a veszélyes és
mérgezõ hulladékot, hulladékszétválasztó központok irányítását;
számítógépes hulladékkezelési adattár.
39 Hulladékgyûjtés, beleértve a veszélyes és mérgezõ hulladékok gyûjtése; szárazföldi és vízi hulladékszállítás, beleértve a veszélyes és mérgezõ hulladékok szállítása; hulladék, kis mennyiségû szennyvíz és kifolyóvíz csomagolása és tárolása; hulladékgyûjtésre vonatkozó gyûjtés, szállítás, csomagolás és tárolás,
beleértve a veszélyes és mérgezõ hulladékokat.
40 Hulladékfeldolgozás, komposztálás, szétzúzás, érlelés, elkülönítés, beleértve a veszélyes és mérgezõ hulladékokat, hulladékeltávolítás hamvasztással és energiahamvasztással; szemét újrahasznosítása, beleértve a veszélyes hulladékot; szemét szivattyúzása és eltávolítása; hulladék újrahasznosítása és viszafordítása; salakhasznosítás; energiahasznosítás hulladékégetéssel;
kiégett világítócsövek újrahasznosítása; gyógyitóiszap, beleértve
a szennyvíztisztító üzemekben keletkezett iszap hasznosítása,
nedvesítés, homogenizálás, erjesztés és biológiai eljárás komposztálásra és a hulladékkezelésre; gázüledék-folyamat eljárás;
energiatermelés, beleértve a hulladékhasznosításból, veszélyes és
mérgezõ anyagokból nyert biogázt és elektromosságot.
42 Tanulmányozás és kivitelezés a hulladék témakörben, beleértve veszélyes és mérgezõ hulladékot, a begyûjtéstõl a feldolgozásig és hasznosításig; környezetvédelmi konzultáció, levegõszennyezõdés-megelõzési szolgáltatás és rehabilitáció a csökkent
értékû talajoknak és helyszíneknek; számítógépes programozás a
fent említett technikai feladatok és környezetvédõ adatbázis létrehozására; környezetvédelmi és hulladékhasznosítási tudományos
és ipari kutatás, beleértve a veszélyes és mérgezõ hulladékot, és az
ebbõl nyert energia; kémiai, biokémiai és bakterológiai analízis a
hulladékhasznosítás terén.

(111) 192.963
(151) 2008.02.29.
(210) M 07 03175
(220) 2007.09.19.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) Az innováció hagyomány
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, diétás készítmények orvosi használatra, tapaszok, sebkötözõ
anyagok, fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok, fertõtlenítõszerek, készítmények kártékony állatok irtására, gombaölõ
szerek, gyomirtók.
16 Nyomdaipari termékek, újságok és folyóiratok, cédulák papírból vagy kartonból, címkék, csomagolópapírok, dobozok, tudományos publikációk, szakcikkek papír adathordozón.
41 Oktatás, szakmai képzés, gyógyászati és gyógyszerészeti
képzés, gyógyászati témájú konferenciák, kongresszusok, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, orvosi tárgyú könyvek,
kézikönyvek és adatbázisok kiadása.
42 Kiállítások szervezése, lebonyolítása, kivitelezése, gyógyszerek kutatása és fejlesztése, klinikai kipróbálása, gyógyszerek
és gyógyhatású anyagok törzskönyveztetése, marketingtevékenység, cégképviselet.

(111) 192.961
(151) 2008.02.29.
(210) M 07 02152
(220) 2007.06.08.
(732) AGROFOL Magyarország Ipari és Kereskedelmi Kft.,
Szeged (HU)
(546)

(111) 192.966
(151) 2008.02.29.
(210) M 07 03210
(220) 2007.09.24.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) IRITECAM
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

(511) 16 Fóliatasak-kasírozók (laminálók) [irodai cikkek], mûanyag
burkolólemezek (csomagoláshoz vagy kiszereléshez), mûanyag
fóliák csomagolásra, nyúlékony mûanyag fóliák rakodólapra rakáshoz, zacskók csomagolásra (mûanyagból).

(111) 192.967
(151) 2008.02.29.
(210) M 07 03211
(220) 2007.09.24.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) COLOXET
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 192.962
(151) 2008.02.29.
(210) M 07 02153
(220) 2007.06.08.
(732) UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
(546)

(511) 5

Bébiétel.

(111) 192.964
(151) 2008.02.29.
(210) M 07 03208
(220) 2007.09.24.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) GEMCITEGIN
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(111) 192.965
(151) 2008.02.29.
(210) M 07 03209
(220) 2007.09.24.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) EGITECAN
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 192.968
(151) 2008.02.29.
(210) M 07 03214
(220) 2007.09.24.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) MYELEGIN
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(111) 192.969
(151) 2008.02.29.
(210) M 07 03215
(220) 2007.09.24.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

M399

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 4. szám I. kötet, 2008.04.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek I.
(541) EGITINIB
(511) 5
Onkológiai betegségek kezelésére szolgáló humán gyógyszerészeti készítmények.
(111) 192.970
(151) 2008.02.29.
(210) M 07 03217
(220) 2007.09.24.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) EGIDOX
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 193.128
(151) 2008.03.04.
(210) M 07 03299
(220) 2007.09.28.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) PENTEGIN
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(111)
(210)
(732)
(740)

(111) 193.111
(151) 2008.03.04.
(210) M 07 02251
(220) 2007.06.19.
(732) Bora Ital-nagykereskedelmi Kft., Békéscsaba (HU)
(546)

(541) ALREX
(511) 5
Allergia elleni, szteroidos szemészeti készítmények, nevezetesen szemcseppek, folyadékok, gélek és kenõcsök szemfertõzések és -gyulladások kezelésére.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 193.119
(151) 2008.03.04.
(210) M 07 03300
(220) 2007.09.28.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

193.129
(151) 2008.03.04.
M 07 02673
(220) 1998.04.06.
Bausch & Lomb Incorporated, New York (US)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(511) 35 Üzleti marketing- és reklámpiaci szolgáltatás, piaci tükör és
konzultáció orvosi, egészségügyi és gyógyszeripari termékeket
gyártó/forgalmazó ügyfelek számára.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(111) 193.120
(151) 2008.03.04.
(210) M 07 03301
(220) 2007.09.28.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, diétás készítmények orvosi használatra, tapaszok, sebkötözõ
anyagok, fogtömõ anyagok és fogászati mintázó anyagok, fertõtlenítõszerek, készítmények kártékony állatok irtására, gombaölõ
szerek, gyomirtók.
16 Nyomdaipari termékek, újságok és folyóiratok, cédulák papírból vagy kartonlapból, címkék, csomagolópapírok, dobozok,
tudományos publikációk, szakcikkek papír adathordozókon.
41 Oktatás, szakmai képzés, gyógyászati és gyógyszerészeti
képzés, gyógyászati témájú konferenciák, kongresszusok, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, orvosi tárgyú könyvek,
kézikönyvek és adatbázisok kiadása.
42 Kiállítások szervezése, lebonyolítása, kivitelezése, gyógyszerek kutatása és fejlesztése, klinikai kipróbálása, gyógyszerek
és gyógyhatású anyagok törzskönyveztetése, marketingtevékenység, cégképviselet.
(111) 193.127
(151) 2008.03.04.
(210) M 07 03293
(220) 2007.09.28.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) PENTOGIN
(511) 5
Epilepszia kezelésére szolgáló humán gyógyszerészeti készítmények.

193.130
(151) 2008.03.04.
M 07 02671
(220) 2007.07.23.
Dendrite Hungary Szoftver Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
dr. Várnai Rupert, Várnai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

193.131
(151) 2008.03.04.
M 07 02670
(220) 2007.07.23.
Puskovitz Imre, Zamárdi (HU)

ÉDEN BÁR
43

Vendéglátás, éjszakai szórakozóhely, night club.

193.132
(151) 2008.03.04.
M 07 02672
(220) 2007.07.23.
Dendrite Hungary Szoftver Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
dr. Várnai Rupert, Várnai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 9
Üzleti marketing-, reklámpiaci és tudományos (elsõsorban
orvosi, egészségügyi, gyógyszeripari) célra használt, adatfeldolgozó, -nyilvántartó, továbbá koordinációs, kommunikációs funkciójú számítógépes program.
35 Üzleti marketing- és reklámpiaci szolgáltatás, piaci tükör és
konzultáció orvosi, egészségügyi és gyógyszeripari termékeket
gyártó/forgalmazó ügyfelek számára.
41 Orvosi, egészségügyi és gyógyszeripari vonatkozású üzleti,
marketing-, reklámpiaci szakmai képzés.
(111) 193.133
(151) 2008.03.04.
(210) M 07 02663
(220) 2007.07.23.
(732) Kormon Csaba, Budapest (HU)
(546)
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(511) 5
20
25
28

(111)
(210)
(732)
(740)

Bébiételek.
Bababútorok és kiegészítõk.
Babaruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
Játékok, játékszerek, babakocsik.

(546)

(111) 193.134
(151) 2008.03.04.
(210) M 07 02665
(220) 2007.07.23.
(732) ROCHE (Magyarország) Gyógyszer és Vegyianyag
Kereskedelmi Kft., Budaörs (HU)
(740) Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 10

(511) 12 Szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató eszközök;
elektromos jármûvek; gépkocsik; motorok szárazföldi jármûvekhez; lopásgátló szerkezetek jármûvekhez; gépkocsi-karosszériák;
motorkerékpárok; kerékpárok; kétkerekû kocsik, taligák; abroncsok jármûkerekekhez; kormánykerekek jármûvekhez; irányjelzõk jármûvekhez; jármûvek belsõ kárpitjai; siklók; babakocsik;
javítókészletek belsõ gumiabroncstömlõkhöz; csomagtartók jármûvekhez; jármûkerekek; repülõgépek; hajók.
37 Építkezések felügyelete (irányítása); gyárépítés; bányamûvelés; fûtõberendezések felszerelése és javítása; elektromos berendezések felszerelése és javítása; gépkocsik karbantartása és javítása; jármûjavító mûhelyek; hajóépítés; rozsdamentesítés; gumiabroncsok (újra)futózása; jármûvek kenése; jármûfényezés;
jármûvek rozsda elleni kezelése; fényképezõgépek javítása; bútorok kárpitozása; gépek üzembe helyezése; karbantartása és javítása; gumiabroncsok vulkanizálása (javítás); bõr ápolása, tisztítása
és javítása (feldolgozott); számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; jármûvek tisztítása.

Orvosi készülékek és mûszerek; véranalizáló készülékek.

(111) 193.135
(151) 2008.03.04.
(210) M 07 02667
(220) 2007.07.23.
(732) Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)
(546)

(511) 5
16

Egészségügyi papírtörlõk.
Papíráruk.

(111)
(210)
(732)
(740)

(111) 193.136
(151) 2008.03.04.
(210) M 07 02668
(220) 2007.07.23.
(732) Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)
(546)
(511) 5
16
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

193.138
(151) 2008.03.04.
M 07 02674
(220) 2007.07.23.
BYD Company Limited, Longgang, Shenzhen (CN)
dr. Bartal Iván, Rein és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer
Ügyvédi Iroda, Budapest

193.139
(151) 2008.03.04.
M 07 02682
(220) 2007.07.23.
CFA-HUNGÁRIA Kft., Törökbálint (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) GOLDHAND
(511) 3
Kéztisztító és kézápoló szerek.

Egészségügyi papírtörlõk.
Papíráruk.

(111)
(210)
(732)
(740)

193.137
(151) 2008.03.04.
M 07 02669
(220) 2007.07.23.
ATC-Trade Zrt., Szeged (HU)
dr. Bródy János Ügyvédi Iroda, Szeged

193.140
(151) 2008.03.04.
M 07 02683
(220) 2007.07.23.
CFA-HUNGÁRIA Kft., Törökbálint (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 9
Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; lemezjátszók, karaokelejátszók, kompaktlemez-lejátszók és kompaktlemez-felvevõk, szalagos lejátszók és felvevõk, hangfelvevõk, erõsítõk, hangszóró erõsítõ és lejátszó rendszerek, transzformátorok, rádiók, televíziókészülékek, tunerek, audio- és videovevõkészülékek, hangszórók, hangosbeszélõk, hangszórórendszerek, mikrofonok és mikrofonkeverõk, fejhallgatók és fülhallgatók, antennák, hangrögzítõ lemezek, hangrögzítõ és visszajátszó berendezések, csatlakozók, villamos kábelek, frekvenciaváltók, elektromos vezetékek, hangszórókábelek, adatátviteli kábelek, hangszóródobozok, mélynyomók, hangszintszabályozók, ekvalizátorok, adathordozók, rádiós ébresztõórák, system audioberendezések, állványok audiokészülékekhez, audiotartozékok,
akusztikus membránok, CD-lemezjátszók, CD-ROM lemezek,
DVD adathordozók, DVD-lejátszók, MP3-lejátszók, MP4-lejátszók, mini lemezjátszók, lemezjátszótûk, lejátszófejek, hangolók,
diódák, tranzisztorok.

(511) 3

Kéztisztító és kézápoló szerek.

(111) 193.141
(151) 2008.03.04.
(210) M 07 02795
(220) 2007.08.08.
(732) Lázár Szilvia, Budapest (HU);
Raszler Tibor, Budapest (HU)
(740) dr. Magyaródi Éva, Magyaródi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 42

M401
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(111) 193.142
(151) 2008.03.04.
(210) M 07 02796
(220) 2007.08.08.
(732) Lázár Szilvia, Budapest (HU);
Raszler Tibor, Budapest (HU)
(740) dr. Magyaródi Éva, Magyaródi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 42

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)

193.157
(151) 2008.03.05.
M 07 01130
(220) 2007.04.03.
Höllwarth Tamás, Budapest (HU)
Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) DOWALVE
(511) 9
Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses és optikai adathordozók, CD,
DVD termékek.
38 Internetes szolgáltatások, zenék, képek továbbítása számítógépek segítségével, számítógép-terminálok közötti összeköttetések; zenei fájlok letöltése.

Grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások.

193.143
(151) 2008.03.04.
M 07 02803
(220) 2007.08.08.
Raiffeisen Bank Zrt., Budapest (HU)
dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai
Ügyvédi Iroda, Budapest

193.158
M 07 01132
MI-KI Kft., Makó (HU)
Miskolczi József, Makó

(151) 2008.03.05.
(220) 2007.04.03.

EGY SZINESEBB HOLNAPÉRT...
2
Festékek, kencék, ipari lakkok, ruhafestékek, rozsdagátló
szerek, fakonzerváló szerek, festõanyagok.

(546)
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

193.144
(151) 2008.03.04.
M 07 02934
(220) 2007.08.27.
Tsai Hing Lam, Budapest (HU)
dr. Sztrókay Eszter ügyvéd, Budapest

(511) 25

(111) 193.160
(151) 2008.03.05.
(210) M 07 01144
(220) 2007.04.03.
(732) E.R.Squibb & Sons, L.L.C. (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Princeton, New Jersey (US)
(300) 77/084279
2007.01.17. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) EXTENDINE
(511) 5
Sebgyógyításra alkalmas hidrogél.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 193.145
(151) 2008.03.04.
(210) M 07 02935
(220) 2007.08.27.
(732) SOUL Marketing Ingatlanügynöki és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Loványi Róbert ügyvéd, Budapest
(541) The ideal way of life
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111) 193.159
(151) 2008.03.05.
(210) M 07 01143
(220) 2007.04.03.
(732) E.R.Squibb & Sons, L.L.C. (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Princeton, New Jersey (US)
(300) 77/084,278
2007.01.17. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) SUSTINE
(511) 5
Sebgyógyításra alkalmas hidrogél.

193.147
(151) 2008.03.04.
M 07 03109
(220) 2007.09.12.
Solymosi Viktor, Budapest (HU)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

REFASHION
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ruházati cikkek kiskereskedelme.

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)

193.161
M 07 01262
L 2007 Kft., Budapest (HU)
Molnár Lászlóné, Budapest

(151) 2008.03.05.
(220) 2007.04.18.

MOMO
43

Bár, restaurant, étterem, kávéház.

193.162
(151) 2008.03.05.
M 07 00023
(220) 2007.01.08.
Khronosz Alapítvány, Budapest (HU)
dr. Gedeon Sándor, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy
Iroda 1. sz. aliroda, Budapest

(541) TIMEWHEEL
(511) 14 Órák és idõmérõ eszközök, fõleg homokórák nem háztartási
célokra; óradobozok, óratokok; napórák.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal), fõleg homokórák, flakonok, palackok, bögrék, serlegek, kelyhek, csészék.
25 Ruházati cikkek, fõleg trikók, ingek, pólók, kalapok, sapkák, kötények, nyakkendõk, vállkendõk, nagykendõk, melegítõk,
pulóverek, szvetterek; felsõkabátok, fõleg viharkabátok, bõrkabátok, mûbõr kabátok, dzsekik.
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(111)
(210)
(732)
(740)

193.163
(151) 2008.03.05.
M 07 00022
(220) 2007.01.08.
Khronosz Alapítvány, Budapest (HU)
dr. Gedeon Sándor, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy
Iroda 1. sz. aliroda, Budapest

(541) IDÕKERÉK
(511) 14 Órák és idõmérõ eszközök, fõleg homokórák nem háztartási
célokra; óradobozok, óratokok; napórák.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal), fõleg homokórák, flakonok, palackok, bögrék, serlegek, kelyhek, csészék.
25 Ruházati cikkek, fõleg trikók, ingek, pólók, kalapok, sapkák, kötények, nyakkendõk, vállkendõk, nagykendõk, melegítõk,
pulóverek, szvetterek; felsõkabátok, fõleg viharkabátok, bõrkabátok, mûbõr kabátok, dzsekik.
(111) 193.164
(151) 2008.03.05.
(210) M 06 02088
(220) 2006.06.13.
(732) DEI Magyarország Diagnosztika Export-Import Kft.,
Gyöngyös (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) SIPSZÓDA
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 1
Vegyi anyagok az iparban, különösen a gumi- és mûanyaggyártásban erõsítõanyagként, valamint elektromos vezeték céljára használatos szénpor.

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

193.168
(151) 2008.03.06.
M 07 01883
(220) 2007.05.21.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

Commune.hu
16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

193.169
(151) 2008.03.06.
M 07 02125
(220) 2007.06.07.
Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

Közelrõl

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
193.170
(151) 2008.03.06.
M 07 02124
(220) 2007.06.07.
Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

Vasárnapi mozaik

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-

193.171
(151) 2008.03.06.
M 07 02133
(220) 2007.06.07.
Columbian Chemicals Company, Marietta, Georgia (US)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

193.172
(151) 2008.03.06.
M 07 02127
(220) 2007.06.07.
Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

Hajnal-táj

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 193.175
(151) 2008.03.06.
(210) M 07 01373
(220) 2007.04.18.
(732) Varjasi Dániel, Budapest (HU);
Szabó Dániel, Érd (HU)
(740) dr. Daszkalovics Katalin ügyvéd, Budapest
(546)

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

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
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193.176
(151) 2008.03.06.
M 07 01265
(220) 2007.04.18.
Starfield Publishing Kft., Budapest (HU)

GERENDAHÁZAK
16

Folyóiratok, könyvek, magazinok.
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Nemzeti lajstromozott védjegyek I.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(546)

193.177
(151) 2008.03.06.
M 07 01264
(220) 2007.04.18.
Starfield Publishing Kft., Budapest (HU)

VERANDA
16

Folyóiratok, könyvek, magazinok.

193.178
(151) 2008.03.06.
M 07 01124
(220) 2007.04.03.
Papp Katalin, Ócsa (HU)
ifj. Szedlacsek Ferenc, Budapest

(511) 33

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 193.179
(151) 2008.03.06.
(210) M 07 01125
(220) 2007.04.03.
(732) Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány, Székesfehérvár (HU)
(740) Drávucz András egyéni vállalkozó, Jenõ
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek, fõleg pénz- és valutaügyletek kapcsán nyújtott szolgáltatások.

(111)
(210)
(732)
(740)

193.182
(151) 2008.03.06.
M 07 01890
(220) 2007.05.21.
Dobó László, Debrecen (HU)
dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,
Debrecen

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; alsónemûk, csecsemõkelengyék, babakelengyék, csecsemõnadrágok, csuklyák, kapucnik (ruházat), dzsekik, fejfedõk (kalapáruk), fejszalagok (ruházat), felsõkabátok, felöltõk, felsõruházat, fityulák, fülvédõk (ruházat), fürdõköpenyek, gallérok (ruházat), harisnyanadrágok, harisnyák, hurkolt/kötött áruk, ingek, ingblúzok, kabátok, kalapok,
kamásnik (bokavédõk), kesztyûk (ruházat), kezeslábasok (felsõruházat), készruhák, kötöttáruk, lábbelik, melegítõk, szvetterek,
mellények, muffok (ruhanemûk), nadrágok, nyaksálak, gallérvédõk, parkák (csuklyás blúzok), pelerinek, pizsamák, pólók, pulóverek, sapkák, sálak, sportruházat, svájcisapkák, barettek, szoknyák, turbánok, ujjatlan kesztyûk, vállkendõk, nagykendõk, zoknik.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(111) 193.180
(151) 2008.03.06.
(210) M 07 01260
(220) 2007.04.18.
(732) Nikecell Hõszigetelõanyag-Gyártó és Forgalmazó Kft.,
Fûzfõgyártelep (HU)
(546)

Tokaji eredetmegjelölés területérõl származó borok.

193.183
(151) 2008.03.06.
M 07 02129
(220) 2007.06.07.
Kis Horváth István, Üllõ (HU)
Szabóné Tóth Lilián, Üllõ

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények.

(511) 17 Mûanyagokból készült alakzatok, lapok, lemezek és tömbök (félkész termékek); tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; habosított polisztirolból készült termékek.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.181
(151) 2008.03.06.
M 07 00718
(220) 2007.03.05.
Hungarovin Kft., Budapest (HU)
dr. Mayer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 209 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 187.270, 191.256,
191.257, 191.940, 191.977, 192.730–192.732, 192.748, 192.750,
192.751, 192.755–192.763, 192.789–192.797, 192.799–192.808,
192.811, 192.814–192.832, 192.834, 192.840–192.845, 192.847–
192.852, 192.854–192.868, 192.870–192.915, 192.918, 192.919,
192.921, 192.929, 192.931, 192.932, 192.934–192.938, 192.951–
192.970, 193.111, 193.119, 193.120, 193.127–193.145, 193.147,
193.157–193.164, 193.168–193.172, 193.175–193.183
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Védjegyoltalom megszûnése I.

Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt
(111) 119.320
(210) M 77 00975
(180) 2007.07.02
(111) 119.387
(210) M 77 01154
(180) 2007.07.03
(111) 119.782
(210) M 77 01237
(180) 2007.07.19
(111) 119.784
(210) M 77 01239
(180) 2007.07.19

(111) 148.300
(210) M 97 02379
(180) 2007.07.01
(111) 150.701
(210) M 97 02695
(180) 2007.07.21
(111) 151.684
(210) M 97 01778
(180) 2017.05.27
(111) 151.686
(210) M 97 01780
(180) 2017.05.27
(111) 151.698
(210) M 97 02384
(180) 2007.07.01

(111) 119.899
(210) M 77 01138
(180) 2007.07.01

(111) 152.192
(210) M 97 02369
(180) 2007.07.01

(111) 119.900
(210) M 77 01148
(180) 2007.07.04

(111) 152.193
(210) M 97 02370
(180) 2007.07.01

(111) 119.904
(210) M 77 01213
(180) 2007.07.14

(111) 152.194
(210) M 97 02371
(180) 2007.07.01

(111) 119.918
(210) M 77 01301
(180) 2007.07.26

(111) 152.198
(210) M 97 02386
(180) 2007.07.02

(111) 126.681
(210) M 87 01470
(180) 2007.07.22

(111) 152.199
(210) M 97 02388
(180) 2007.07.02

(111) 126.754
(210) M 87 01366
(180) 2007.07.01

(111) 152.201
(210) M 97 02394
(180) 2007.07.02

(111) 126.764
(210) M 87 01467
(180) 2007.07.21

(111) 152.202
(210) M 97 02395
(180) 2007.07.02

(111) 147.664
(210) M 97 02457
(180) 2007.07.08

(111) 152.205
(210) M 97 02399
(180) 2007.07.02

(111) 148.238
(210) M 97 02524
(180) 2007.07.11

(111) 152.360
(210) M 97 02367
(180) 2007.07.01
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(111) 152.361
(210) M 97 02376
(180) 2007.07.01

(111) 152.979
(210) M 97 02530
(180) 2007.07.11

(111) 152.445
(210) M 97 02792
(180) 2007.07.31

(111) 152.982
(210) M 97 02538
(180) 2007.07.11

(111) 152.446
(210) M 97 02741
(180) 2007.07.25

(111) 152.983
(210) M 97 02539
(180) 2007.07.11

(111) 152.447
(210) M 97 02761
(180) 2007.07.28

(111) 152.984
(210) M 97 02540
(180) 2007.07.11

(111) 152.618
(210) M 97 02786
(180) 2007.07.30

(111) 152.986
(210) M 97 02541
(180) 2007.07.11

(111) 152.619
(210) M 97 02788
(180) 2007.07.30

(111) 152.987
(210) M 97 02543
(180) 2007.07.11

(111) 152.622
(210) M 97 02794
(180) 2007.07.31

(111) 152.988
(210) M 97 02544
(180) 2007.07.11

(111) 152.642
(210) M 97 02772
(180) 2007.07.29

(111) 152.990
(210) M 97 02546
(180) 2007.07.11

(111) 152.643
(210) M 97 02763
(180) 2007.07.28

(111) 152.991
(210) M 97 02547
(180) 2007.07.11

(111) 152.645
(210) M 97 02774
(180) 2007.07.29

(111) 152.992
(210) M 97 02549
(180) 2007.07.14

(111) 152.942
(210) M 97 02748
(180) 2007.07.25

(111) 152.993
(210) M 97 02550
(180) 2007.07.14

(111) 152.944
(210) M 97 02781
(180) 2007.07.30

(111) 153.029
(210) M 97 02489
(180) 2007.07.08

(111) 152.946
(210) M 97 02760
(180) 2007.07.28

(111) 153.032
(210) M 97 02492
(180) 2007.07.08

(111) 152.947
(210) M 97 02755
(180) 2007.07.28

(111) 153.034
(210) M 97 02494
(180) 2007.07.08

(111) 152.976
(210) M 97 02396
(180) 2007.07.02

(111) 153.035
(210) M 97 02554
(180) 2007.07.14

M406

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 4. szám I. kötet, 2008.04.14.
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése I.
(111) 153.448
(210) M 97 01796
(180) 2017.05.28

(111) 156.207
(210) M 97 02472
(180) 2007.07.08

(111) 153.657
(210) M 97 02551
(180) 2007.07.14

(111) 157.682
(210) M 97 02787
(180) 2007.07.30

(111) 153.763
(210) M 97 02742
(180) 2007.07.25
(111) 153.765
(210) M 97 02757
(180) 2007.07.28
(111) 153.813
(210) M 97 02796
(180) 2007.07.31
(111) 153.834
(210) M 97 02385
(180) 2007.07.02
(111) 153.835
(210) M 97 02503
(180) 2007.07.09
(111) 153.875
(210) M 97 02513
(180) 2007.07.10
(111) 155.990
(210) M 97 02682
(180) 2007.07.21
(111) 155.995
(210) M 97 02471
(180) 2007.07.08
(111) 156.079
(210) M 97 02609
(180) 2007.07.17

(111) 158.237
(210) M 97 02500
(180) 2007.07.09
(111) 159.418
(210) M 97 02407
(180) 2007.07.03
(111) 160.950
(210) M 97 02784
(180) 2007.07.30
(111) 163.630
(210) M 97 02548
(180) 2007.07.14
(111) 163.636
(210) M 97 02568
(180) 2007.07.15
(111) 164.482
(210) M 97 02769
(180) 2007.07.29
(111) 166.491
(210) M 97 02501
(180) 2007.07.09
(111) 168.169
(210) M 97 02601
(180) 2007.07.16
A rovat 78 db közlést tartalmaz.
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(111) 119.874
(732) EATON HYDRAULICS INC., Cleveland, Ohio (US)

(111) 127.595
(732) Liz Claiborne, Inc., New York, New York (US)

(111) 119.876
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)

(111) 127.622
(732) Comme des Garcons Co. Ltd., Tokió (JP)

(111) 119.878
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 127.623
(732) Comme des Garcons Co., Ltd., Tokió (JP)

(111) 119.972
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)

(111) 127.981
(732) Air Products and Chemicals Inc. (Delaware állam törvényei
szerint létesült vállalat), Allentown, Pennsylvania (US)

(111) 120.024
(732) E.I. Du Pont de Nemours and Company, Wilmington,
Delaware (US)
(111) 120.178
(732) H. Stern Comercio e Industria Sociedade Anonima,
Rio de Janeiro (BR)
(111) 120.322
(732) ITB Corporation, Nassau (BS)
(111) 120.807
(732) Teac Corporation, Tokió (JP)
(111) 127.161
(732) Eckes-Granini International GmbH, Nieder-Olm (DE)
(111) 127.176
(732) BTR Industries Limited, London (GB)
(111) 127.270
(732) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(111) 127.320
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)
(111) 127.332
(732) Delaware Capital Formation Inc. (Delaware államban
bejegyzett cég), Wilmington, Delaware (US)
(111) 127.406
(732) E.I. Du Pont de Nemours and Company, Wilmington,
Delaware (US)
(111) 127.578
(732) Inter Ikea Systems B.V., Delft (NL)
(111) 127.579
(732) Inter Ikea Systems B.V., Delft (NL)
(111) 127.580
(732) United Technologies Corporation, Hartford, Connecticut (US)

(111) 127.993
(732) Prescriptives Inc., New York, New York (US)
(111) 128.008
(732) Comme des Garcons Co., Ltd., Tokió (JP)
(111) 148.670
(732) EGYM VITAL Center Kft., Keszthely (HU)
(111) 150.824
(732) 1000 Tea Kft., Budapest (HU)
(111) 150.903
(732) FOLPRINT Gyorsnyomda Kft., Budapest (HU)
(111) 152.123
(732) OREX Óra-Ékszer Kereskedõház Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(111) 152.289
(732) RÉGI SIPOS Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõségû Társaság, Budapest (HU)
(111) 152.382
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(111) 153.342
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(111) 153.370
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(111) 153.371
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(111) 153.373
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(111) 153.584
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
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(111) 153.674
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 154.770
(732) Mohammad Al-Owaimer, Cont. and Trad Est., Rijád (SA)

(111) 153.677
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 154.882
(732) Szegedi Tudományegyetem , Szeged (HU)

(111) 153.679
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 154.952
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)

(111) 153.680
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 154.960
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)

(111) 153.681
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.066
(732) Sealed Air Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),
Elmwood Park (US)

(111) 153.682
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(111) 153.684
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(111) 153.685
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(111) 153.686
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(111) 153.701
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(111) 153.772
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(111) 153.773
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(111) 153.776
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(111) 153.782
(732) Mohammad Al-Owaimer, Cont. and Trad Est., Riyadh (SA)

(111) 155.067
(732) Sealed Air Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),
Elmwood Park (US)
(111) 155.068
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)
(111) 155.235
(732) GELHA Lebensmittel Handels GmbH, Stemwede (DE)
(111) 155.357
(732) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Gyõr (HU)
(111) 155.358
(732) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Gyõr (HU)
(111) 155.431
(732) COATS Magyarország Cérnagyártó és Értékesítõ Kft.,
Budapest (HU)
(111) 155.595
(732) Cognos Incorporated (Canada törvényei szerint mûködõ
vállalat), Ottawa, Ontario (CA)

(111) 153.993
(732) dr. Szabados Márta, Budapest (HU)

(111) 155.613
(732) priceline.com Incorporated (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Norwalk (US)

(111) 154.252
(732) Zomba Corporation, Zug (CH)

(111) 155.778
(732) Amiga, Inc., New York (US)

(111) 154.369
(732) INTERNATIONAL COMFORT PRODUCTS, LLC,
Lewisburg, Tennessee (US)

(111) 156.005
(732) SHIMANO INC., Sakai, Osaka (JP)

(111) 154.370
(732) INTERNATIONAL COMFORT PRODUCTS, LLC,
Lewisburg, Tennessee (US)
(111) 154.627
(732) Mohammad Al-Owaimer, Cont. and Trad Est., Rijad (SA)
(111) 154.674
(732) Kentaur Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)

(111) 156.009
(732) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (Ohio állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)
(111) 156.025
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH., Hamburg (DE)
(111) 156.044
(732) MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet,
Budapest (HU)
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(111) 156.059
(732) Young & Rubicam Inc. (Delaware állam törvényei szerint
bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 156.595
(732) Vitabiotics Limited, London (GB)
(111) 156.606
(732) Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)

(111) 156.242
(732) Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)

(111) 156.609
(732) M-real Corporation, Espoo (FI)

(111) 156.253
(732) Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)
(111) 156.254
(732) Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)

(111) 156.640
(732) PwC Business Trust (Delaware államban bejegyzett cég),
New York, New York (US)

(111) 156.396
(732) Esprit International (California limited partnership), New York,
New York (US)

(111) 156.647
(732) HRP Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(111) 156.397
(732) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Gyõr (HU)

(111) 156.648
(732) Business Software Center Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)

(111) 156.399
(732) Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao Corporation),
Tokió (JP)

(111) 156.697
(732) Cabot Corporation (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Boston, Massachusetts (US)

(111) 156.444
(732) SCANDIC ROYAL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Miskolc (HU)

(111) 156.954
(732) Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi,
Sultanhaman, Eminönü,Istanbul (TR)

(111) 156.468
(732) Emerald Pix Ltd., Dublin 18 (IE)

(111) 157.181
(732) Blount, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Portland, Oregon (US)

(111) 156.522
(732) PwC Business Trust (Delaware államban bejegyzett cég),
New York, New York (US)
(111) 156.523
(732) PwC Business Trust (Delaware államban bejegyzett cég),
New York, New York (US)
(111) 156.524
(732) PwC Business Trust (Delaware államban bejegyzett cég),
New York, New York (US)
(111) 156.525
(732) PwC Business Trust (Delaware államban bejegyzett cég),
New York, New York (US)
(111) 156.588
(732) Vitabiotics Limited, London (GB)
(111) 156.589
(732) Vitabiotics Limited, London (GB)
(111) 156.590
(732) Vitabiotics Limited, London (GB)
(111) 156.591
(732) Vitabiotics Limited, London (GB)
(111) 156.593
(732) Vitabiotics Limited, London (GB)

(111) 157.230
(732) THE GILLETTE COMPANY, (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Boston, Massachusetts (US)
(111) 157.349
(732) Assa AB, Eskilstuna (SE)
(111) 157.568
(732) LEHEL-OFFICE Kft., Budapest (HU)
(111) 157.770
(732) Cryolife, Inc. (Florida állam törvényei szerint mûküdõ vállalat),
NW Kennesaw, Georgia (US)
(111) 157.900
(732) Revlon Consumer Products Corporation (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ cég), New York, New York (US)
(111) 158.053
(732) National Geographic Society ( Washington, D.C. (USA)
corporation), Washington, D.C. (US)
(111) 158.210
(732) Esprit International (California limited partnership), New York,
New York (US)
(111) 158.232
(732) Marcolin S.p.A., Domegge di Cadore (province
of Belluno) (IT)
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(111) 158.233
(732) Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (SONY
COMPUTER ENTERTAINMENT INC.), Tokió (JP)

(111) 159.853
(732) DaimlerChrysler Corporation (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Auburn Hills, Michigan (US)

(111) 158.545
(732) SmithKline Beecham Corporation, Philadelphia,
Pennsylvania (US)

(111) 159.950
(732) PizzaExpress PLC, London (GB)

(111) 158.624
(732) REVLON CONSUMER PRODUCTS CORPORATION
(Delaware államban bejegyzett cég), New York,
New York (US)
(111) 158.716
(732) Esprit International, California Partnership, New York,
New York (US)
(111) 159.043
(732) SmithKline Beecham Corporation, Philadelphia,
Pennsylvania (US)
(111) 159.091
(732) SmithKline Beecham Corporation, Philadelphia,
Pennsylvania (US)
(111) 159.098
(732) SmithKline Beecham Corporation, Philadelphia,
Pennsylvania (US)
(111) 159.402
(732) Nexon Vállalkozási és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(111) 159.688
(732) Rexall Sundown, Inc., Boca Raton, Florida (US)

(111) 160.131
(732) MILE IPARI-ELEKTRO NAGYKERESKEDÉS Kft.,
Budapest (HU)
(111) 160.339
(732) Nexon Vállalkozási és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(111) 160.646
(732) Hewlett-Packard Development Company, L.P., Houston,
Texas (US)
(111) 170.753
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.,
Wilmington, Delaware (US)
(111) 170.756
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.,
Wilmington, Delaware (US)
(111) 170.757
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.,
Wilmington, Delaware (US)
(111) 189.990
(732) Coast Stores Limited, Witney Oxfordshire (GB)
A rovat 125 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás

(111) 147.099
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)

(111) 114.645
(732) Aker Material Handling A/S, Oslo (NO)

(111) 147.130
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)

(111) 118.966
(732) Rockwood Pigments NA, Inc. (Delaware államban bejegyzett
cég), Beltsville, Maryland (US)

(111) 147.161
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)

(111) 119.368
(732) Aker Material Handling A/S, Oslo (NO)
(111) 120.241
(732) PIDILITE INTERNATIONAL Pte. Ltd., Singapore (SG)
(111) 121.091
(732) UNITED PHOSPHORUS LIMITED, Mumbai (IN)
(111) 127.437
(732) HLT Domestic IP LLC, Beverly Hills, California (US)
(111) 130.875
(732) HLT Domestic IP LLC, Beverly Hills, California (US)
(111) 130.876
(732) HLT Domestic IP LLC, Beverly Hills, California (US)
(111) 133.147
(732) HLT Domestic IP LLC, Beverly Hills, California (US)
(111) 133.573
(732) ACTAVIS GROUP PTC ehf, 220 Hafnarfjordur (IS)
(111) 136.398
(732) HLT Domestic IP LLC, Beverly Hills, California (US)
(111) 136.399
(732) HLT Domestic IP LLC, Beverly Hills, California (US)
(111) 137.812
(732) PHARMAMAX Kutató és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(111) 142.252
(732) Színesfémgyártó Kft., Budapest (HU)

(111) 147.164
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(111) 147.167
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(111) 148.342
(732) UNICHEMA CHEMIE BV, Gouda (NL)
(111) 150.868
(732) Bosch Thermotechnik GmbH, Wetzlar (DE)
(111) 154.283
(732) Bosch Thermotechnik GmbH, Wetzlar (DE)
(111) 154.369
(732) INTERNATIONAL COMFORT PRODUCTS, LLC,
Lewisburg, Tennessee (US)
(111) 154.370
(732) INTERNATIONAL COMFORT PRODUCTS, LLC,
Lewisburg, Tennessee (US)
(111) 154.413
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(111) 154.882
(732) Szegedi Tudományegyetem , Szeged (HU)
(111) 154.934
(732) „6 MÛHELYEK„ Mérnökiroda Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(111) 155.496
(732) Bosch Thermotechnik GmbH, Wetzlar (DE)

(111) 144.322
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

(111) 156.954
(732) Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi,
Sultanhaman, Eminönü,Istanbul (TR)

(111) 146.000
(732) Bosch Thermotechnik GmbH, Wetzlar (DE)

(111) 157.011
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)

(111) 146.901
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)

(111) 157.363
(732) Bosch Thermotechnik GmbH, Wetzlar (DE)
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(111) 158.762
(732) Lycos, Inc. (Virginia államban bejegyzett cég), Waltham,
Massachusetts (US)
(111) 160.506
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(111) 161.453
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(111) 161.785
(732) Daiichi Sankyo Company, Limited, Tokyo (JP)
(111) 161.788
(732) Daiichi Sankyo Company, Limited, Tokyo (JP)
(111) 162.184
(732) TVN Spolka Akcyjna, Warszawa (PL)
(111) 162.991
(732) Yan Zheng Biao 50%, Budapest (HU);
Balogh Gábor 25%, Budapest (HU);
Imre Aroksalasi 25%, Senta (YU)
(111) 168.050
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(111) 168.512
(732) N.V. INVESTMENT S.A., Luxembourg (LU)
(111) 169.062
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(111) 169.063
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(111) 170.284
(732) MINERALWATER Kft., Göd (HU)
(111) 171.108
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(111) 173.146
(732) BILANGO Kft., Budapest (HU)
(111) 174.135
(732) Bosch Thermotechnik GmbH, Wetzlar (DE)
(111) 174.582
(732) Lock & Lock Co., Ltd., Chungcheongnam-do (KR)
(111) 174.774
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(111) 174.807
(732) Uponor InnovationAB, Fristad (SE)

(111) 176.990
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)
(111) 176.991
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)
(111) 177.005
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)
(111) 177.979
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(111) 178.537
(732) Toronto Pharma Kft., Budapest (HU)
(111) 179.188
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(111) 179.388
(732) ÉDEN FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Siófok (HU)
(111) 179.389
(732) ÉDEN FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Siófok (HU)
(111) 180.039
(732) ÉDEN FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Siófok (HU)
(111) 180.155
(732) Toronto Pharma Kft., Budapest (HU)
(111) 180.432
(732) Toronto Pharma Kft., Budapest (HU)
(111) 180.671
(732) Toronto Pharma Kft., Budapest (HU)
(111) 180.797
(732) Toronto Pharma Kft., Budapest (HU)
(111) 181.258
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(111) 182.997
(732) EURO TAXI Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest, Gellért-hegy (HU)
(111) 183.143
(732) Toronto Pharma Kft., Budapest (HU)
(111) 183.294
(732) Bosch Thermotechnik GmbH, Wetzlar (DE)

(111) 176.131
(732) N.V. INVESTMENT S.A., Luxembourg (LU)

(111) 183.521
(732) EUROCOSMESI S.R.L. (Italian Limited Liability Company),
Funo Di Argelato (IT)

(111) 176.985
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

(111) 183.921
(732) Baár János, Budapest (HU)
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(111) 184.057
(732) MINERALWATER Kft., Göd (HU)
(111) 184.083
(732) EURO TAXI Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest, Gellért-hegy (HU)
(111) 186.291
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(111) 186.720
(732) Seiko Instru Kabushiki Kaisha also trading as Seiko
Instruments Inc., Chiba (JP)
(111) 187.880
(732) Hertzka György, Budapest (HU)
(111) 188.165
(732) EURO TAXI Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest, Gellért-hegy (HU)
(111) 188.850
(732) Lochinger Vanda, Budapest (HU)
(111) 189.260
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)
(111) 189.990
(732) Coast Stores Limited, Witney Oxfordshire (GB)
(111) 190.329
(732) N.V. INVESTMENT S.A., Luxembourg (LU)
(111) 191.136
(732) Kraft Foods Holdings, Inc., Northfield, Illinois (US)
(111) 191.256
(732) World Proteins Kft., Szombathely (HU)
(111) 191.257
(732) World Proteins Kft., Szombathely (HU)
(111) 191.751
(732) Rocket Dog Brands LLC, Hayward, CA (US)

(111) 154.252
(732) Zomba Corporation, Zug (CH)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 155.357
(732) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr
(111) 155.358
(732) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr
(111) 155.431
(732) COATS Magyarország Cérnagyártó és Értékesítõ Kft.,
Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 156.397
(732) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr
(111) 161.720
(732) Online Zrt., Budapest (HU)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(111) 163.324
(732) Online Zrt., Budapest (HU)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(111) 165.512
(732) Taylor Nelson Sofres Plc., London (GB)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 188.875
(732) Online Zrt., Budapest (HU)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
A rovat 11 db közlést tartalmaz.

(111) 191.758
(732) Rocket Dog Brands LLC, Hayward, CA (US)
Képviselet megszûnése
A rovat 88 db közlést tartalmaz.
(111) 127.161
(732) Eckes-Granini International GmbH, Nieder-Olm (DE)
Képviseleti megbízás
(111) 127.161
(732) Eckes-Granini International GmbH, Nieder-Olm (DE)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 127.176
(732) BTR Industries Limited, London (GB)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 127.176
(732) BTR Industries Limited, London (GB)
(111) 154.252
(732) Zomba Corporation, Zug (CH)
(111) 155.357
(732) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Gyõr (HU)
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(111) 155.358
(732) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Gyõr (HU)
(111) 156.397
(732) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Gyõr (HU)
(111) 159.416
(732) T-LOGIC Kft., Budapest (HU)
(111) 161.720
(732) Online Zrt., Budapest (HU)
(111) 163.324
(732) Online Zrt., Budapest (HU)
(111) 165.512
(732) Taylor Nelson Sofres Plc., London (GB)
(111) 165.649
(732) I.T.C. LIMITED, Calcutta, West Bengal (IN)
(111) 188.875
(732) Online Zrt., Budapest (HU)

(111) 147.161
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(111) 147.164
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(111) 147.167
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(111) 148.670
(732) EGYM VITAL Center Kft., Keszthely (HU)
(111) 154.252
(732) Zomba Corporation, Zug (CH)
(111) 155.357
(732) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Gyõr (HU)
(111) 155.358
(732) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Gyõr (HU)
(111) 156.242
(732) Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)

A rovat 12 db közlést tartalmaz.
(111) 156.253
(732) Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)
Név-, illetve címváltozás
(111) 120.807
(732) Teac Corporation, Tokió (JP)
(111) 127.176
(732) BTR Industries Limited, London (GB)
(111) 127.332
(732) Delaware Capital Formation Inc. (Delaware államban
bejegyzett cég), Wilmington, Delaware (US)
(111) 127.578
(732) Inter Ikea Systems B.V., Delft (NL)
(111) 127.579
(732) Inter Ikea Systems B.V., Delft (NL)
(111) 133.573
(732) ACTAVIS GROUP PTC ehf, 220 Hafnarfjordur (IS)
(111) 138.663
(732) PACIFIC Óceán Tartósítóipari Kft., Vác (HU)

(111) 156.254
(732) Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)
(111) 156.397
(732) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Gyõr (HU)
(111) 156.522
(732) PwC Business Trust (Delaware államban bejegyzett cég),
New York, New York (US)
(111) 156.523
(732) PwC Business Trust (Delaware államban bejegyzett cég),
New York, New York (US)
(111) 156.524
(732) PwC Business Trust (Delaware államban bejegyzett cég),
New York, New York (US)
(111) 156.525
(732) PwC Business Trust (Delaware államban bejegyzett cég),
New York, New York (US)

(111) 146.901
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)

(111) 156.588
(732) Vitabiotics Limited, London (GB)

(111) 147.099
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)

(111) 156.589
(732) Vitabiotics Limited, London (GB)

(111) 147.130
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)

(111) 156.590
(732) Vitabiotics Limited, London (GB)
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(111) 156.591
(732) Vitabiotics Limited, London (GB)

(111) 163.324
(732) Online Zrt., Budapest (HU)

(111) 156.593
(732) Vitabiotics Limited, London (GB)

(111) 164.131
(732) Unix Autó Kft., Budapest (HU)

(111) 156.595
(732) Vitabiotics Limited, London (GB)

(111) 166.320
(732) Actavis Hungary Kft., Debrecen (HU)

(111) 156.606
(732) Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)

(111) 168.050
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)

(111) 156.609
(732) M-real Corporation, Espoo (FI)
(111) 156.640
(732) PwC Business Trust (Delaware államban bejegyzett cég),
New York, New York (US)
(111) 156.697
(732) Cabot Corporation (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Boston, Massachusetts (US)
(111) 156.954
(732) Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi,
Sultanhaman, Eminönü,Istanbul (TR)
(111) 157.011
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(111) 157.470
(732) SARKPONT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.,
Kaposvár (HU)
(111) 157.900
(732) Revlon Consumer Products Corporation (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ cég), New York, New York (US)
(111) 158.624
(732) Revlon Consumer Products Corporation (Delaware államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)
(111) 158.875
(732) PACIFIC Óceán Tartósítóipari Kft., Vác (HU)
(111) 159.402
(732) Nexon Vállalkozási és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(111) 159.416
(732) T-LOGIC Kft., Budapest (HU)

(111) 169.062
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(111) 169.063
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(111) 171.108
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(111) 174.774
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(111) 175.602
(732) Actavis Hungary Kft., Debrecen (HU)
(111) 176.133
(732) Pacific Óceán Tartósítóipari Kft., Vác (HU)
(111) 177.979
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(111) 178.486
(732) JWC (INT) Limited, Thame, Oxfordshire (GB)
(111) 179.188
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(111) 179.542
(732) Actavis Hungary Kft., Debrecen (HU)
(111) 179.604
(732) Actavis Hungary Kft., Debrecen (HU)
(111) 179.606
(732) Actavis Hungary Kft., Debrecen (HU)

(111) 160.339
(732) Nexon Vállalkozási és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 180.386
(732) Actavis Hungary Kft., Debrecen (HU)

(111) 160.506
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)

(111) 180.431
(732) Actavis Hungary Kft., Debrecen (HU)

(111) 161.453
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)

(111) 180.501
(732) Actavis Hungary Kft., Debrecen (HU)

(111) 161.720
(732) Online Zrt., Budapest (HU)

(111) 180.672
(732) Actavis Hungary Kft., Debrecen (HU)
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(111) 180.808
(732) Actavis Hungary Kft., Debrecen (HU)
(111) 180.846
(732) Actavis Hungary Kft., Debrecen (HU)
(111) 180.938
(732) Actavis Hungary Kft., Debrecen (HU)
(111) 181.258
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
(111) 181.350
(732) Actavis Hungary Kft., Debrecen (HU)
(111) 181.351
(732) Actavis Hungary Kft., Debrecen (HU)
(111) 181.352
(732) Actavis Hungary Kft., Debrecen (HU)
(111) 181.476
(732) Actavis Hungary Kft., Debrecen (HU)

(111) 183.521
(732) EUROCOSMESI S.R.L. (Italian Limited Liability Company),
Funo Di Argelato (IT)
(111) 183.865
(732) Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.,
Debrecen (HU)
(111) 183.932
(732) Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.,
Debrecen (HU)
(111) 184.791
(732) Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.,
Debrecen (HU)
(111) 185.597
(732) Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.,
Debrecen (HU)
(111) 185.634
(732) Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.,
Debrecen (HU)

(111) 181.882
(732) Actavis Hungary Kft., Debrecen (HU)

(111) 185.635
(732) Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.,
Debrecen (HU)

(111) 182.061
(732) Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.,
Debrecen (HU)

(111) 185.636
(732) Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.,
Debrecen (HU)

(111) 182.215
(732) Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.,
Debrecen (HU)

(111) 186.291
(732) Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)

(111) 182.216
(732) Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.,
Debrecen (HU)

(111) 187.379
(732) Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.,
Debrecen (HU)

(111) 182.489
(732) Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.,
Debrecen (HU)

(111) 187.530
(732) Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.,
Debrecen (HU)

(111) 182.665
(732) Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.,
Debrecen (HU)

(111) 187.609
(732) Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.,
Debrecen (HU)

(111) 182.795
(732) Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.,
Debrecen (HU)

(111) 187.730
(732) Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.,
Debrecen (HU)

(111) 182.816
(732) Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.,
Debrecen (HU)

(111) 187.829
(732) Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.,
Debrecen (HU)

(111) 182.817
(732) Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.,
Debrecen (HU)

(111) 188.833
(732) Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.,
Debrecen (HU)

(111) 182.844
(732) Pacific Óceán Tartósítóipari Kft., Vác (HU)

(111) 188.875
(732) Online Zrt., Budapest (HU)
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(111) 189.300
(732) Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.,
Debrecen (HU)
(111) 189.561
(732) Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.,
Debrecen (HU)
(111) 189.927
(732) Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.,
Debrecen (HU)
(111) 190.647
(732) Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.,
Debrecen (HU)

(111) 191.256
(732) World Proteins Kft., Szombathely (HU)
(111) 191.257
(732) World Proteins Kft., Szombathely (HU)
(111) 192.185
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(111) 192.624
(732) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)
A rovat 109 db közlést tartalmaz.
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