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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II.
Védjegybejelentések meghirdetése II.

(210) M 07 04207
(731) Anaton Kft., Budaörs (HU)
(546)

(210) M 07 04073
(220) 2007.12.10.
(731) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(220) 2007.12.18.

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba, ágy- és asztalnemûk; arctörlõk, arctörülközõk (textilbõl);
asztali futók; asztali vászonnemû (textíliából); asztalkendõk, textilbõl; asztalterítõk (nem papírból); damaszt (szövet); függönyök
textilbõl vagy mûanyagból; lepedõk; matrachuzatok; mosókesztyûk; párnahuzat (vászonból); párnahuzatok; pehelypaplan; poháralátétek (asztalnemûk); selyemszövet; szalvéták (textilbõl).
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; alsónadrágok, rövid; alsónemûk; csecsemõkelengyék, babakelengyék; csecsemõnadrágok; dzsekik; egyenruhák; felsõkabátok, felöltõk; felsõruházat;
fürdõköpenyek; ingek; ingelõk, ingblúzok; kabátok; kerékpáros-öltözetek; kesztyûk (ruházat); kezeslábasok; készruhák; kosztümök; köntösök, pongyolák; kötöttáruk; pólók, pulóverek; pizsamák; ruházat, ruhanemûk; melegítõk, szvetterek; mellények;
munkaruhák, munkaköpenyek; nadrágok; nõi ruhák; szoknyák;
szövetbéléses kabátok.

(511) 33

Borok.

(210) M 07 04074
(220) 2007.12.10.
(731) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 00398
(220) 2008.02.11.
(731) AUCTUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Sopron (HU)
(546)

(511) 30

Dorro cukor.
(511) 33

Borok.

(210) M 07 04072
(220) 2007.12.10.
(731) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 07 04075
(220) 2007.12.10.
(731) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 33

(511) 33

Borok.
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(541) POCAKMANÓ
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(210) M 08 00466
(220) 2008.02.14.
(731) Baranyi Ágnes, Pomáz (HU)
(740) dr. Varga F. Judit, Varga F. Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 07 03884
(220) 2007.11.22.
(731) Capricorn Investment Corporation, Ajeltake Island, Majuro,
Marshall Islands (AU)
(740) dr. Szõke András, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)
(511) 44
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Babamasszázs.

M 07 03238
Barna Sándor, Budapest (HU)
Frey Julianna, Budapest

(220) 2007.09.25.

SYMBOL
35 Reklámozás és ügyletek; üzleti menedzselés; kereskedelmi
vagy reklámcélú kiállítások különösen mûvészek részére.
41 Szórakoztatás, nevelés; kulturális és sporttevékenységek;
rendezvények szervezése; klubok; elõadások, show-mûsorok,
elõadómûvészek szolgáltatásai; testnevelés és szabadidõs sportszolgáltatások; kulturális vagy nevelési célú kiállítások.
43 Vendéglátási szolgáltatások; kávéházak; éttermek; bárok;
termek kölcsönzése rendezvényekhez.

(210) M 07 04211
(220) 2007.12.18.
(731) Berlin Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) RENERGIN
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati
használatra, a vitaminkészítmények kivételével.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 07 00732
(220) 2007.04.13.
dr. Berniczei-Roykó Ádám, Budapest (HU)
dr. Neumann Tibor ügyvéd, Budapest

2005 BUDAPEST CLASSIC GRAND PRIX
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakozás; sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 08 00182
(220) 2008.01.24.
(731) Co-op Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest
(541) DIABELLO
(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.
(210) M 07 03841
(220) 2007.11.07.
(731) CSEKE Zrt., Budapest (HU)
(541) Toldi
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(210) M 07 03421
(220) 2007.10.09.
(731) BIWIW Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Bodolai László ügyvéd, Páty
(546)

(511) 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 idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 08 00304
(220) 2008.01.30.
(731) Capital-M Ingatlanforgalmazó és Vagyonkezelõ Kft.,
Gyõr (HU)
(740) dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(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.
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 07 03916
(220) 2007.11.23.
(731) D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt., Budapest (HU)
(541) JOGSZERVIZ
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(210) M 07 03435
(220) 2007.10.09.
(731) Demeter Csaba, Eger (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) XX
(511) 33 Borok.
(210) M 08 00299
(220) 2008.01.30.
(731) Dermax Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Kecskemét (HU)
(740) dr. Magyar János, Dr. Magyar János Ügyvédi Iroda, Kecskemét
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(541) GIGAMAD
(511) 35 Adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára); hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési hely készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton.
38 Elektronikus levelezés; e-mail; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési
ügyekben; számítógép-terminálok közötti összeköttetések; kábeltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok útján;
távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével.
42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; hosting szolgáltatások weboldalakhoz;
számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépprogramok installációja; számítógépprogramok sokszorosítása; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógépszoftver fenntartása; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(546)

(511) 44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

(210) M 08 00350
(220) 2008.02.05.
(731) Dexorient Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Leszkoven László, Leszkoven Ügyvédi Iroda, Miskolc
(541) smylo
(511) 30 Csokoládé.
(210) M 07 04202
(220) 2007.12.18.
(731) DunaFix Taxi Személyszállító és Szolgáltató Kft.,
Dunaújváros (HU)
(546)

(210) M 08 00674
(220) 2008.02.29.
(731) Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)
(541) CSÁRDA
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (bor).

(511) 39 Taxis személyszállítás, egyéb szárazföldi személyszállítás,
közúti áruszállítás.
(210) M 08 01146
(220) 2008.04.02.
(731) ETOL Aromaház Kft., Mezõfalva (HU)
(546)

(511) 32
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 08 00389
(220) 2008.02.08.
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(541) Kolekontroll
(511) 30 Zab hántolt/tisztított, zabalapú ételek, zabdara, zabliszt,
zabpehely, zabkásaleves, kétszersültek, kekszek, mézeskalácsok,
piskóták, aprósütemények, teasütemények, linzerek, ostyafélék,
cukrászsütemények, gabonakészítmények, malomipari termékek, gabonafélébõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kekszek, csokoládé, kakaós termékek, müzliszeletek, sütemények,
cukorkaáruk, lisztek, liszttartalmú ételek, fagylalt, jégkrém.
(210) M 08 00672
(220) 2008.02.29.
(731) Gyõri Likõrgyár Zrt., Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr
(554)

Kóla üdítõital.

M 08 00396
(220) 2008.02.11.
Futureal Development Ingatlanforgalmazó Zrt., Budapest (HU)
dr. Nagy Andrea, Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

OFFICITY
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
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.

(210) M 08 01086
(220) 2008.03.28.
(731) GIGAMAD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Fejes Timea, Budapest

(511) 33

Rumok.

(210) M 07 04067
(220) 2007.12.10.
(731) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(546)

(210) M 08 00343
(220) 2008.02.05.
(731) HÉTFÁK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budaörs (HU)
(740) dr. Tóth T. Tibor, Dr. Tóth T. Tibor Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 33

(511) 16 Újság, napilap, hetilap, idõszaki lap, revü, havilap, magazin,
folyóirat, egyéb sajtótermékek, egyéb újságkiadványok, egyéb
laptermék, a fent felsoroltak mellékletei, kiadványok.

Körtepálinka.

(210) M 07 04282
(220) 2007.12.28.
(731) Hungaro Style Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(210) M 08 00457
(220) 2008.02.14.
(731) IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zrt., Bábolna (HU)
(740) dr. Drucskó Zoltán, Gyõr
(546)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 04071
(220) 2007.12.10.
(731) Hungarovin Borászati Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 08 00128
(220) 2008.01.18.
(731) Ilzer Italgyártó Zrt., Monor (HU)
(541) VITAL TONICUM
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 33

KOBRALGIN
3
Krémek bõrökhöz, bõrkonzerváló szerek (kenõcsök).
5
Balzsamok gyógyszerészeti használatra, bedörzsölõszerek,
bõrápoló gyógyszerkészítmények.

Pálinka.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 07 03881
(220) 2007.11.22.
(731) Hungrana Keményítõ- és Isocukorgyártó és Forgalmazó Kft.,
Szabadegyháza (HU)
(740) dr. Takács László, 11. sz. Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
(546)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(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.
4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
12

M 07 03890
(220) 2007.11.22.
IN-VITRO Kutató, Fejlesztõ Kft., Dunakeszi (HU)
dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

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

Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
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M 07 03891
(220) 2007.11.22.
IN-VITRO Kutató, Fejlesztõ Kft., Dunakeszi (HU)
dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

KOVITOX(krém)
3
Krémek bõrökhöz, bõrkonzerváló szerek (kenõcsök).
5
Balzsamok gyógyszerészeti használatra, bedörzsölõszerek,
bõrápoló gyógyszerkészítmények.
M 07 03892
(220) 2007.11.22.
IN-VITRO Kutató, Fejlesztõ Kft., Dunakeszi (HU)
dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

FORTE HIRUDO
3
Krémek bõrökhöz, bõrkonzerváló szerek (kenõcsök).
5
Balzsamok gyógyszerészeti használatra, bedörzsölõszerek,
bõrápoló gyógyszerkészítmények.
M 07 03897
(220) 2007.11.22.
In-Vitro Kutató, Fejlesztõ Kft., Dunakeszi (HU)
dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

FERROCOMP
5
Biológiai készítmények humángyógyászati célra, gyógyszerészeti készítmények, vitaminkészítmények.
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(210) M 07 03862
(731) Jan Zolcer, Grünwald (DE)
(546)

mítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton.

(220) 2007.11.20.

38 Elektronikus levelezés; e-mail; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési
ügyekben; számítógép-terminálok közötti összeköttetések; kábeltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok útján;
távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével.
42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; hosting szolgáltatások weboldalakhoz;
számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépprogramok installációja; számítógépprogramok sokszorosítása; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógépszoftver fenntartása; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 07 04263
(220) 2007.12.22.
(731) Kaposvári Egyetem, Kaposvár (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; különösen: akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek
szervezése és lebonyolítása (gyakorlat); bálok szervezése; digitális képfelvételezés; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; elõadómûvészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmgyártás; fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangstúdiók (szolgáltatásai); klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelezõ
tanfolyamok; mikrofilmezés; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online elérhetõ elektronikus publikációk [nem letölthetõk]; óvodák (nevelés); pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízióprogramok készítése; riporteri szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése
és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
produkciók; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;
szövegek kiadása (nem reklámcélú); tornatanítás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videofilmgyártás; élõ elõadások bemutatása.

(210) M 08 01334
(220) 2008.04.15.
(731) KÁDÁR Hungary Kádáripari Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
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.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 07 03626
(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
zsírok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 08 00033
(220) 2008.01.08.
(731) Kolompos Kkt., Budapest (HU)
(541) Tipegõ-topogó
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

M 08 01087
(220) 2008.03.28.
KirzeN Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
Fejes Timea, Budapest

KirzeN
35 Adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára); hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési hely készítése; információk szá-

(210) M 07 04205
(220) 2007.12.18.
(731) Közlekedéstudományi Intézet Kht., Budapest (HU)
(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások.
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(210) M 08 00295
(220) 2008.01.30.
(731) Laboratory Ideas Kommunikációs Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest
(541) TÁNYÉROSTÉVÉ
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 08 00296
(220) 2008.01.30.
(731) Laboratory Ideas Kommunikációs Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest
(541) JÓÁRASÍT
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 08 00303
(220) 2008.01.30.
(731) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 3
Kozmetikai lemosószerekkel impregnált ruhaanyagok, vatta kozmetikai használatra, vattás pálcikák kozmetikai használatra.
5
Nõi egészségügyi termékek, egészségügyi kendõk, gyógyszerészeti lemosószerekkel impregnált ruhaanyagok.
16 Papírból készült termékek, melyek a 16. áruosztályba tartoznak, toalettpapír, papírkendõk, papírszalvéták, arctisztító kendõk, papírtörülközõk, asztalterítõk papírból, kozmetikai tisztítókendõk papírból, konyhai papírtörlõk, folpack, szemeteszsákok,
átlátszó hártyák, fóliák.
21 Tisztítórongyok, szivacskendõk, háztartási törlõkendõk,
felmosórongyok, bútortörlõ rongyok.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 08 01088
(220) 2008.03.28.
LubaLove Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
Fejes Timea, Budapest

LubaLove
35 Adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára); hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési hely készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton.
38 Elektronikus levelezés; e-mail; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési
ügyekben; számítógép-terminálok közötti összeköttetések; kábeltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok útján;
távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.
42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; hosting szolgáltatások weboldalakhoz;
számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépprogramok installációja; számítógépprogramok sokszorosítása; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógépszoftver fenntartása; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(210) M 08 01012
(220) 2008.03.19.
(731) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 1
Csavarmenet vágásához kompozíciók; desztillált víz; detergens adalékok benzinhez; fagyasztóanyagok, hûtõközegek; fagyálló anyagok; fékfolyadékok; folyadékok hidraulikus hálózatokhoz; gumiabroncsok javítására szolgáló készítmények; hûtõanyagok jármûmotorokhoz; ipari ragasztószerek; ipari vegyi termékek; kazánkõoldó szerek; készítmények motorhûtõ anyagok felforrásának meggátlására; kopogásgátló anyagok robbanómotorokhoz; motorok korommentesítésére vegyi termékek; ragasztások szétválasztására szolgáló termékek; ragasztóanyag gumiabroncsokhoz; sablonleválasztás megkönnyítésére szolgáló termékek; segédfolyadékok csiszolószerekkel való használatra; szárító
készítmények (szikkatívok) ipari használatra; vegyi adalékanyagok motorüzemanyagokhoz; égést elõsegítõ készítmények (vegyi
adalékanyagok motorüzemanyagokhoz); üzemanyag-megtakarító készítmények; hígítók, oldószerek lakkokhoz; páramentesítõ
termékek; tapadásgátlók; vegyi anyagok karburátorokhoz; vegyi
anyagok berágódás, tapadás ellen.
2
Korróziógátló készítmények; rozsda elleni olajok; rozsda
elleni védõszerek; rozsda elleni zsírok; védõbevonatok jármûalvázakhoz; maróanyagok.
3
Antisztatikus termékek háztartási használatra; csiszolótermékek; csiszolószerek; felújítókészítmények, kazánkõ-eltávolító
szerek háztartási használatra; lefolyócsõ-tisztító készítmények;
rozsdaeltávolító termékek; zsírtalanító szerek, nem gyártás során
való használatra; lakklemosó termékek; olajok tisztításra; polírpapír; tisztítószerek légkondicionálókhoz, karburátorokhoz, injektorokhoz; tisztítószerek rozsdás csavarokhoz, csavarkötésekhez; csavarlazító készítmények háztartási célra.
4
Csúszásgátló készítmények szíjakhoz; denaturált szesz; ipari olaj; ipari viasz, ipari zsír, kenõanyagok, kenõolaj, kenõzsír;
motorolaj, olajok bõr konzerválására; pormentesítõ készítmények; portalanító termékek; vágóolaj (folyadék); viasz szíjakhoz;
zsír bõrökhöz; zsír fegyverekhez, zsír szíjakhoz; csavarlazító
készítmények.
17 Szigetelõ festékek; szigetelõ lakkok; tömítõanyagok; tömítõkitt; vegyszerek rések javítására.

(210) M 08 01013
(220) 2008.03.19.
(731) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 1
Ablaküveg elhomályosodása elleni termékek; antisztatikus
készítmények nem háztartási használatra; bõr felújítására, vegyi
termékek; bõrimpregnáló vegyi termékek; desztillált víz; gumitartósító szerek; ipari vegyi termékek; kazánkõoldó szerek; motorok korommentesítésére vegyi termékek; sablonleválasztás megkönnyítésére szolgáló termékek; segédfolyadékok csiszolószerekkel való használatra; szárító készítmények (szikkatívok) ipari
használatra; szilikon (szilícium); szilikonok; színélénkítõ vegyi
termékek ipari használatra; textilanyagok élénkítésére vegyi termékek; textilimpregnáló szerek; textilvízhatlanító impregnálószerek; üveg elhomályosodása elleni termék; hígítók, oldószerek
lakkokhoz; páramentesítõ termékek; tapadásgátlók.
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2

Védõbevonatok jármûalvázakhoz.

(546)

3
Antisztatikus termékek háztartási használatra; csiszolótermékek; csiszolószerek; felújítókészítmények; festékeltávolító
termékek; fényesítõszerek; fényesítõszerek bútorokhoz és padlóhoz; folttisztító szerek; illatszerkészítmények; illatszerek; kazánkõ-eltávolító szerek háztartási használatra; kenceeltávolító termékek; krémek bõrökhöz; lefolyócsõ-tisztító készítmények; mosószerek, fehérítõszerek, mosószerek, nem gyártáshoz és nem
gyógyászati használatra; polírozókészítmények; polírozóviasz;
potpurrik (illatszerek); rozsdaeltávolító termékek; samponok;
színélénkítõ termékek háztartási használatra (fehérítés); tapétatisztító szerek; tisztítószerek; vegytisztító készítmények; zsírtalanítószerek, nem gyártás során való használatra; üvegtisztító folyadékok; kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendõk; lakklemosó termékek; olajok tisztításra; polírpapír; tisztítószerek légkondicionálókhoz, karburátorokhoz, injektorokhoz; üvegtisztítók
(sár-, rovar-, jég-, páraeltávolítók); felújítókészítmények mûanyagokhoz és gumihoz; fényesítõszerek mûanyagokhoz, gumihoz, festett felületekhez; gumitartósító szerek háztartási célra;
ápolószerek (szilikontartalmú és szilikonmentes) gumihoz, mûanyagokhoz (háztartási célra és gépkocsikhoz); illatosítók gépkocsikhoz.
4
Bõrkonzerváló szerek (olajok és zsírok); olajok bõr konzerválására; pormentesítõ készítmények; portalanító termékek.
21 Mosószerrel átitatott rongyok tisztításhoz; szarvasbõr tisztításhoz; szivacsok háztartási használatra; tisztító (fényesítõ) anyagok (a papír és a kõ kivételével); tisztítóeszközök, kézi mûködtetésû; tisztítórongyok; törlõrongyok; dörzsölõeszközök (kefék);
kefeáruk.

(210) M 08 01014
(220) 2008.03.19.
(731) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 1
Desztillált víz; fagyasztóanyagok, hûtõközegek; fagyálló
anyagok; hûtõanyagok jármûmotorokhoz; készítmények motorhûtõ anyagok felforrásának meggátlására; vegyi adalékanyagok,
motorüzemanyagokhoz; égést elõsegítõ készítmények (vegyi
adalékanyagok motorüzemanyagokhoz); üveg elhomályosodása
elleni termék; üzemanyag-megtakarító készítmények, páramentesítõ termékek, tapadásgátlók; vegyi anyagok motorok indításához; jégoldók zárakhoz és üvegekhez; vegyi anyagok üvegek
párásodásának és jegesedésének megelõzésére; vegyi anyagok
karburátorokhoz.
3
Mosószerek, fehérítõszerek; mosószerek, nem gyártáshoz
és nem gyógyászati használatra; tisztítószerek; üvegtisztító folyadékok; tisztítószerek légkondicionáláshoz, karburátorokhoz, injektorokhoz; üvegtisztítók (sár-, rovar-, jég-, páraeltávolítók);
jégoldók üvegfelületekhez (háztartási célra és gépkocsikhoz); jegesedést megelõzõ termékek (háztartási célra és gépkocsikhoz);
páramentesítõ és páramegelõzõ termékek (háztartási célra és
gépkocsikhoz); hidegindítók háztartásban használt belsõégésû
motorokhoz.
4

(511) 2
Bevonóanyagok (festékek); fabevonók (festékek); festékek,
fémvédõ szerek; hígítóanyagok festékekhez; hígítóanyagok lakkokhoz; korróziógátló készítmények; lakkok; rozsda elleni olajok; rozsda elleni védõszerek; rozsda elleni zsírok; színezõanyagok; védõbevonatok jármûalvázakhoz; színezékek; fémek elhomályosodása elleni készítmények; alumíniumfestékek; aszfaltfesték; baktériumölõ festékek; fakonzerváló olajok; fakonzerváló
termékek; fapác; maróanyagok; tapéták eltávolítására szolgáló
készítmények; tûzálló festékek; vaslakk.
(210) M 07 02902
(220) 2007.08.22.
(731) Norton Healthcare Limited, London (GB)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(541) IPRAXA
(511) 5
Gyógyszerészeti, orvosi, gyógyászati, állatgyógyászati és
higiéniai készítmények és termékek légzési rendellenességek
vagy betegségek, beleértve asztma, bronchitis, emfizéma és krónikus idült obstrukciós tüdõbaj kezelésére és megelõzésére, gyógyászati készítmények és termékek légzési inhalálókészülékek
használatához, aeroszolos porlasztás után kapott oldatok, porkészítmény perorális inhalálókészülékekhez, készítmények és termékek aeroszolos porlasztáshoz inhalációs célokra, szuszpenziók
aeroszolos porlasztáshoz perorális inhalációs célokra.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi, állatorvosi és diagnosztikai készülékek, berendezések és eszközök, inhaláló készülékek, inhalátorok, mérõ adagolóval ellátott inhalátorok, szárított porral mûködõ inhalátorok, aeroszolos inhalátorok és vizes inhalátorok légzési rendellenességek és betegségek kezelésére, aeroszolos porlasztók, alkatrészek, szerkezeti részek és csatlakozók a felsorolt berendezésekhez és készülékekhez.
(210) M 07 04199
(220) 2007.12.18.
(731) Nosztalgia Trend, Törökbálint (HU)
(740) dr. Szirtes Edit ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 20
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Denaturált szesz.

21 Tisztítóeszközök, kézi mûködtetésû; dörzsölõeszközök (kefék); kefeáruk; tisztítórongyok.

(210) M 08 01015
(220) 2008.03.19.
(731) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

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

M527

Bútorok, ülõ, bútorok, egyéb.

M 08 00673
(220) 2008.02.29.
PR-Telecom Zrt., Miskolc (HU)
dr. Nagy Nóra ügyvéd, Miskolc

Közelebb a világhoz, közelebb egymáshoz...
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
M 07 03240
(220) 2007.09.25.
Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs

SZALON
33

Alkoholtartalmú italok.
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(546)

(210) M 08 00016
(220) 2008.01.04.
(731) Pécsváradi Aranycipó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Bakonyiné dr. Fest Edit, Dr. Bakonyiné dr. Fest Edit
Ügyvédi Iroda, Gödöllõ
(546)

(511) 29
(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények, cukrászsütemények, élesztõ, sütõporok termékekre.
(210) M 08 00357
(220) 2008.02.05.
(731) Sanoma Digital Media Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 41 Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; különösen rádióés televízióprogramok készítése; riporteri szolgáltatások; showmûsorok, szórakoztatási tárgyú információk, televíziós szórakoztatás; zenés kabarék, varieték; élõ elõadások bemutatása, felvett
(rögzített) mûsorok sugárzása.
(210) M 08 00360
(220) 2008.02.05.
(731) Sanoma Digital Media Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 00361
(220) 2008.02.05.
(731) Sanoma Digital Media Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 00130
(220) 2008.01.18.
(731) SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Szeged (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

Tej és tejtermékek.

(210) M 07 03637
(220) 2007.10.29.
(731) Szerencsi Bonbon Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Szerencs (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest
(554)

(511) 30 Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek.
(210) M 07 04113
(220) 2007.12.12.
(731) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 33

Tokaji eredetmegjelõlés területérõl származó borok.

(210) M 08 00969
(220) 2008.03.18.
(731) Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) NAGYRANÖVÖK
(511) 29 Hal, hús, szárnyas- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított, fõzött gyümölcsök és zöldségfélék; zselék,
lekvárok, kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt
és gabonakészítmények, kenyér, sütemény és édességek; fagylalt;
méz, melasz; élesztõ, sütõpor; só, mustár; ecet, ízesítõ öntetek;
fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavval dúsított vizek; egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és egyéb kivonatok italok elõállítására.
41 Oktatás; tréningek szervezése; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
43 Étel és ital biztosításával kapcsolatos szolgáltatások.
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(210) M 07 03887
(731) V-Projekt Kft., Budapest (HU)
(591)

si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

(220) 2007.11.22.

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 idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(210) M 07 03888
(731) V-Projekt Kft., Budapest (HU)
(591)

(220) 2007.11.22.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 07 03419
(220) 2007.10.09.
(731) Viasat Hungária Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba ügyvéd, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

M 07 02888
(220) 2007.08.22.
V.Á.G. Spol. S.R.O., Komarno (SK)
dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

NUTRICARDIO Étrend kiegészítõ tabletta
5

(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.
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 idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

Étrend-kiegészítõ tabletta.

M 07 02889
(220) 2007.08.22.
V.Á.G. Spol. S.R.O., Komarno (SK)
dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

NUTRIPORC Étrend kiegészítõ tabletta
5

Étrend-kiegészítõ tabletta.

M 07 02890
(220) 2007.08.22.
V.Á.G. Spol. S.R.O., Komarno (SK)
dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

NUTRISZEM Étrend kiegészítõ tabletta
5

Étrend-kiegészítõ tabletta.

(210) M 07 03418
(220) 2007.10.09.
(731) Viasat Hungária Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba ügyvéd, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda,
Budapest
(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 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 oktatá-

(210) M 07 03461
(220) 2007.10.11.
(731) XL Energy Marketing Sp. z.o.o., Warszawa (PL)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szirupok/szörpök és
más készítmények italokhoz.
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(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(740) dr. Török Zoltán, Németh-Szalay-Török Társas Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) ÉDEN CATERING Jó,.. mint otthon
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

M 07 03462
(220) 2007.10.11.
XL Energy Marketing Sp. z.o.o., Warszawa (PL)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(210) M 08 00353
(731) Zóka-Dani József, Pécs (HU)
(546)

(511) 37

(220) 2008.02.05.

(210) M 08 01217
(220) 2008.04.09.
(731) Öko-Kord Országos Nonprofit Kft., Budapest (HU)
(740) IPR Consulting Kft., Budapest
(546)

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 08 00079
(220) 2008.01.14.
(731) ÁNTSZ Laboratórium Kft., Budapest (HU)
(541) KÖJÁL
(511) 44 Egészségügyi szolgáltatás, humán mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatok.
(210) M 07 03494
(220) 2007.10.15.
(731) ÉDEN Catering Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft.,
Sülysáp (HU)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; hulladékok szállítása és tárolása; információnyújtás szállítással és tárolással kapcsolatban; áruk csomagolása; áruk raktározása; ügynökség szállítmányozással kapcsolatban.
40 Hulladék és szemét újra feldolgozása/hasznosítása, hulladék- és szemétmegsemmisítés, hulladékkezelés és átalakítás; hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztályozása; információ
anyagkezelésrõl.
42 Környezetvédelmi tanácsadás.
A rovat 77 db közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és védjegy lajstromozása
különleges gyorsított eljárásban II.
(111) 193.981
(151) 2008.05.28.
(210) M 08 00925
(220) 2008.03.14.
(732) ETO Sport-, Szórakoztató- és Szabadidõközpont Kft.,
Gyõr (HU)
(740) Egri & Szekeres Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.
A rovat 1 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 193.981
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Lajstromozott védjegyek II.

(111) 178.686
(151) 2008.02.14.
(210) M 02 00976
(220) 2002.02.25.
(732) Apple Computer, Inc. (Kalifornia államban bejegyzett cég),
Cupertino, Kalifornia (US)
(300) 08612/01
2001.08.31. CH
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) IPOD
(511) 9
Hordozható és kézi digitális elektronikus készülékek szöveg, adat és hang file-ok felvételére, rendszerezésére átvitelére és
kezelésére.

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

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

(111) 192.475
(151) 2008.01.16.
(210) M 07 01085
(220) 2007.03.30.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) DELIPID
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(111)
(210)
(732)
(740)

192.476
(151) 2008.01.18.
M 03 05054
(220) 2003.11.27.
UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ, az S.B.G.& K.
Nemzetközi Szabadalmi Iroda vezetõje, Budapest

(541) KONYHAKERT
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavval dúsított vizek, valamint
egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
sûrítmények és egyéb készítmények italok elõállításához.

187.253
(151) 2006.11.16.
M 04 02821
(220) 2004.06.24.
Samoptic Kft., Esztergom (HU)

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

191.976
(151) 2007.12.05.
M 03 03909
(220) 2003.09.18.
Bayer és Társa Kft., Fót (HU)
dr. Csornai-Kovács Ákos ügyvéd, Csornai-Kovács Ügyvédi
Iroda, Budapest

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

(546)

(511) 5
30

(111) 192.478
(151) 2008.01.18.
(210) M 04 04811
(220) 2004.11.30.
(732) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am
Main (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) SAKIRA
(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, fehérje alapú étrend-kiegészítõk nem gyógyászati használatra.

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

Teák gyógyászati használatra; zöldtea tabletta.
Tea, kombuchás teaital, zöldtea filteres tea.

192.555
(151) 2008.01.28.
M 07 01344
(220) 2007.04.18.
Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

ROSIGLAMET
5

Gyógyszerkészítmények.

192.809
(151) 2008.02.08.
M 05 03601
(220) 2005.11.09.
Unilever N.V., Rotterdam (NL)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(554)
(111)
(210)
(732)
(740)

192.009
(151) 2007.12.06.
M 05 03910
(220) 2005.12.08.
BBA Holdings, Inc., Wilmington, Delaware (US)
dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker
& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Bútorok, lakberendezési tárgyak és lakásdekorációs kiegészítõk nagy- és kiskereskedelme; bútorok, lakberendezési tárgyak
és lakásdekorációs kiegészítõk online kiskereskedelme.

(511) 3
Mosószerek; készítmények és anyagok mosodai felhasználásra; szövetkikészítõ készítmények; fehérítõkészítmények; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; mosogatásra szolgáló
készítmények; szappanok; kézmosó szerek.
5
Fertõtlenítõszerek; egészségügyi készítmények; férgek, rovarok és kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gom-
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baölõ szerek (fungicidek); gyomirtó szerek (herbicidek); baktériumölõ szerek; parazitaölõ szerek; algacidek; rovarirtó szerek;
gyomirtó szerek; nem személyi használatra szolgáló dezodorok;
légfrissítõ készítmények; rovarriasztók.
21 Tisztításra szolgáló nem elektromos eszközök és anyagok;
adagolóeszközök.
(111)
(210)
(732)
(740)

192.810
(151) 2008.02.08.
M 05 03600
(220) 2005.11.09.
Unilever N.V., Rotterdam (NL)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(554)

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

193.032
(151) 2008.03.03.
M 07 02348
(220) 2007.06.28.
Máté Ferencné, Pilisborosjenõ (HU)
dr. Barcza Klára ügyvéd, Budapest

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

Olajok, étkezési; tökmagolaj, szõlõmagolaj.

193.033
(151) 2008.03.03.
M 07 01707
(220) 2007.05.08.
EGERVIN Borgazdaság Zrt., Eger (HU)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 3
Mosószerek; készítmények és anyagok mosodai felhasználásra; szövetkikészítõ készítmények; fehérítõkészítmények; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; mosogatásra szolgáló
készítmények; szappanok; kézmosó szerek; tisztításra és fényesítésre szolgáló anyagokkal és készítményekkel impregnált kendõk.
5
Fertõtlenítõszerek; egészségügyi készítmények; férgek, rovarok és kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek); gyomirtó szerek (herbicidek); baktériumölõ szerek; parazitaölõ szerek; algacidek; rovarirtó szerek;
gyomirtó szerek; nem személyi használatra szolgáló dezodorok;
légfrissítõ készítmények; rovarriasztók.
21 Tisztításra szolgáló nem elektromos eszközök és anyagok;
törlõrongyok tisztításhoz, poroláshoz és fényesítéshez; impregnált törlõrongyok tisztításhoz, poroláshoz és fényesítéshez; adagolóeszközök; kefék; súroló- vagy tisztítópárnácskák; szivacsok
és gumibetétes ablaktörlõk.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

192.837
(151) 2008.02.15.
M 06 01419
(220) 2006.04.25.
CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

Cafetero
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) 33
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

Borok.

193.034
(151) 2008.03.03.
M 07 02189
(220) 2007.06.12.
Béke Irodaház Kft., Budapest (HU)

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

(111) 193.035
(151) 2008.03.03.
(210) M 07 01968
(220) 2007.05.24.
(732) UniTrade M & M Kft., Kunszentmárton (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; fémipari termékek kereskedelme, reklámozás.
40 Fémmegmunkálás, fémbevonat készítése elektromos úton,
fémbevonás, fémek hõkezelése, fémöntés, forrasztás, kovácsolás.

(111) 193.031
(151) 2008.03.03.
(210) M 07 01965
(220) 2007.05.24.
(732) Silicone Chemie Kft., Újszilvás (HU)
(546)

(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.

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

193.036
(151) 2008.03.03.
M 07 02187
(220) 2007.06.12.
Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

RANZOL
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek.

(111) 193.037
(151) 2008.03.03.
(210) M 06 01965
(220) 2006.06.02.
(732) Babiczki László, Gyöngyössolymos (HU)
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(546)

(546)

(511) 33

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

Borok.

(111) 193.038
(151) 2008.03.03.
(210) M 07 02557
(220) 2007.07.16.
(732) Tungsram-Schréder Világítási Berendezések Zrt.,
Pilisszentiván (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 11

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

Világítóberendezések.

(111) 193.039
(151) 2008.03.03.
(210) M 07 02178
(220) 2007.06.12.
(732) Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Engel Tamás, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

(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).
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;
bonbonok, cukorkák.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(111) 193.040
(151) 2008.03.03.
(210) M 07 02186
(220) 2007.06.12.
(732) Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

193.041
M 07 00781
Nagy Tamás, Budapest (HU)

(151) 2008.03.03.
(220) 2007.03.08.

SZÓDABIKUCI
1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; tûzoltó szerek; fémek edzésére és
hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ezen belül különösen:
szóda és szénsav, gázok és termékek ipari és élelmiszer-ipari
felhasználásra.
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); ezen belül
különösen: szóda és szénsav, gázok és termékek ipari és élelmiszeripari felhasználásra és tárolására szolgáló eszközök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
193.042
(151) 2008.03.03.
M 07 02351
(220) 2007.06.28.
Landy Hungary Kft., Hernád (HU)
dr. Molnár Klára, Dr. Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.043
(151) 2008.03.03.
M 07 00627
(220) 2001.08.28.
MSP Singapore Company, LLC, Singapore (SG)
dr. Szamosi Katalin ügyvéd, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi
Iroda, Budapest

(541) ZETIA
(511) 5
Csak vényköteles kiadású, emberi felhasználásra szánt
gyógyszerészeti készítmények.
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(111) 193.044
(210) M 07 02548
(732) Moon Gate Kft., Pécs (HU)
(546)

(151) 2008.03.03.
(220) 2007.07.16.

(111) 193.048
(210) M 07 01969
(732) Makra Tibor, Szentes (HU)
(546)

(151) 2008.03.03.
(220) 2007.05.24.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; különösen szoftverkereskedelem, reklámozás.
42 Szoftvertervezés, -fejlesztés, szellemi tulajdon licencek
adása.

(511) 43

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

Vendéglátási szolgáltatások, ideiglenes szállás.

(111) 193.045
(210) M 07 02549
(732) Moon Gate Kft., Pécs (HU)
(546)

(151) 2008.03.03.
(220) 2007.07.16.

193.049
(151) 2008.03.03.
M 07 01967
(220) 2007.05.24.
BIOFARMA, Neuilly-Sur-Seine (FR)
Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

(541) COVELIPIN
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények.

193.050
(151) 2008.03.03.
M 07 01963
(220) 2006.06.14.
Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)
S.B.G.& K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(541) ATAXEL
(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.

(511) 3
Gyógyszerkészítménynek nem minõsülõ tisztasági készítmények, fogkrémek, szájvizek és szájfrissítõk; szájápolási készítmények, fogászati gélek, fehérítõkészítmények, fogtisztító szerek, fogfehérítõ készítmények és gyorsítók, kozmetikai folteltávolító készítmények.
5
Gyógyszerkészítménynek minõsülõ szájápolási készítmények, gyógyszerkészítménynek minõsülõ fogtisztító készítmények, gyógyszerkészítménynek minõsülõ fogfehérítõ készítmények, gyógyszerkészítménynek minõsülõ szájvizek, gyógyszerkészítménynek minõsülõ fehérítõkészítmények.
10 Fogászati és szájápolási berendezések; flexibilis és eldobható fogászati tálak.
21 Fogkefék, fogpiszkálók, fogselymek, kefék és szivacsok,
mindezek tartói és tartozékai.

(111) 193.047
(151) 2008.03.03.
(210) M 07 02867
(220) 2007.08.17.
(732) Bioslogos Gyógyászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Gyúró (HU)
(546)

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

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

(511) 5
Egészségügyi termékek, különösen gyógyhatású italok, táplálékkiegészítõk.

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

193.046
(151) 2008.03.03.
M 07 02879
(220) 2007.08.17.
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

193.051
(151) 2008.03.03.
M 07 01959
(220) 2007.05.24.
Szabó Sigfrid, Budaörs (HU)
dr. Szathmáry Géza ügyvéd, Budapest

(111) 193.052
(151) 2008.03.03.
(210) M 07 02179
(220) 2007.06.12.
(732) Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
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(740) dr. Engel Tamás, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(546)

(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).
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;
bonbonok, cukorkák.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

193.053
(151) 2008.03.03.
M 07 02343
(220) 2007.06.28.
Magyar Lapterjesztõ Zrt., Budapest (HU)
dr. Kõvári-Tóth Andrea ügyvéd, 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.
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.
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.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 193.054
(151) 2008.03.03.
(210) M 07 00973
(220) 2007.03.23.
(732) Szõlõskert Borászati és Hûtõipari Zrt., Nagyréde (HU)

(511) 29 Rédei leveszöldség, mexikói salátakeverék, sárga hüvelyû
vágott zöldbab, zsenge borsó.
(111) 193.055
(151) 2008.03.03.
(210) M 07 00418
(220) 2007.02.08.
(732) Otthon Centrum Akadémia Oktatási és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) OTTHON CENTRUM AKADÉMIA
(511) 35 Adatfeldolgozás, adatbázisokkal kapcsolatos tevékenységek, piac- és közvélemény-kutatások végzése, hirdetés.
36 Ingatlanberuházás, ingatlaneladás, ingatlanforgalmazás, ingatlanok bérbeadása és üzemeltetése, ingatlanügynöki tevékenység, ingatlankezelés, ingatlanok értékbecslése.
41 Felnõtt- és egyéb oktatás; szakmai képzések, különösen ingatlannal, hitelügyintézéssel és biztosítási ügyekkel kapcsolatosan; szabadidõs programszervezés; napilapok kiadása, idõszaki
kiadványok kiadása, online kiadási tevékenység.
(111) 193.056
(151) 2008.03.03.
(210) M 07 00628
(220) 2007.02.22.
(732) ONE Produkció Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, 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
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.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111) 193.057
(151) 2008.03.03.
(210) M 07 00412
(220) 2007.02.08.
(732) IWI Európa Wellness Oktatási Központ Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Misik Zoltán ügyvéd, Budapest
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(541) IWI
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.058
(151) 2008.03.03.
M 07 01558
(220) 2007.04.21.
IPAN GmbH, Aschheim (DE)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

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

(546)

(511) 35 Könyvelés, irodai tevékenységek; tárgyalások és egyeztetések és másokért való kereskedelmi tranzakciók, áruk vásárlására
és eladására vonatkozó beszerzési szerzõdések; ipari tulajdonjogok vásárlására és eladására vonatkozó beszerzési szerzõdések;
menedzsment-tanácsadás, személyzeti menedzsment-tanácsadás,
szervezeti tanácsadás, személyzetek és munkaközvetítõ irodák.
41 Oktatási, nevelési tanácsadás, oktatás és tanítás; konferenciák, kongresszusok, szemináriumok és szimpóziumok szervezése;
könyvek, magazinok és hírújságok kibocsátása és publikálása;
szövegek (nem reklám), elektronikusan másolható adatgyûjtemények kibocsátása és publikálása.
42 Törvényes szolgáltatások, törvényes keresések és az ipari
tulajdon területén levõ törvényes dokumentáció ellátása; technikai konzultáció és felmérés, technikai kutatások; számítógépes
programok elõkészítése és fenntartása; ellenõrzés, adminisztráció
és harmadik felekért való ipari tulajdonjogok karbantartása; ipari
tulajdonjogok kutatásai.
(111) 193.059
(210) M 07 02188
(732) Nagy Zoltán, Budapest (HU)
(546)

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(151) 2008.03.03.
(220) 2007.06.12.

193.061
(151) 2008.03.03.
M 07 02878
(220) 2007.08.17.
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) IRINOSTAD
(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.
(111) 193.062
(151) 2008.03.03.
(210) M 07 01557
(220) 2007.04.21.
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C. (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Princeton, New Jersey (US)
(300) 77/142719
2007.03.28. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 10 Orvosi készülékek és mûszerek, nevezetesen, tasakok, karimák, gallérok, ostyák, ragasztós gyûrûk, szûrõk, bõrvédõk és az
ehhez kapcsolódó alkatrészek; inkontinens betegek kezelésére
szolgáló eszközök, nevezetesen katétertartályok, csövek, katéter-ellenõrzõ adapterek és ezekhez tartozó alkatrészek; vizeléssel
és székeléssel kapcsolatos inkontinenciaeszközök, nevezetesen,
katétertartályok, tasakok, katéter-ellenõrzõ adapterek és az ezekhez tartozó alkatrészek.
(111) 193.063
(151) 2008.03.03.
(210) M 07 02558
(220) 2007.07.16.
(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Indianapolis, Indiana (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) LASER
(511) 5
Rovarirtók mezõgazdasági használatra.

Borok.

193.060
(151) 2008.03.03.
M 07 02349
(220) 2007.06.28.
Landy Hungary Kft., Hernád (HU)
dr. Molnár Klára, Dr. Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

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

193.064
(151) 2008.03.03.
M 07 02880
(220) 2007.08.17.
Boranal Borászati és Kereskedelmi Kft., Kiskõrös (HU)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(546)

(511) 33
(511) 12

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

193.065
(151) 2008.03.03.
M 07 01960
(220) 2007.05.24.
Tópark Beruházó és Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
dr. Boross Ildikó, Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

193.149
(151) 2008.03.05.
M 06 03319
(220) 2006.10.09.
LEE WEI Kft., Budapest (HU)

LEE WEI
9
Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; hanglemezek; hangfelvevõ készülékek,
hangfelvétel-hordozók, hangrögzítõ szalagok, kazettalejátszók,
kompakt (CD) lemezjátszók, kompakt lemezek (audio-, video),
lemezjátszók, mikrofonok, színpadvilágítás-szabályozók, vevõkészülékek (audio-, video-), videokazetták; különösen rádiótelefon-készülékek, hordozható telefonok, kiegészítõk (mobiltelefon
elõlap), telefonkészülékek, videó játékkazetták, DVD-lemezek,
számítógépes játékok.
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 matricák, lehúzó képek, tollak (irodai
cikkek), füzetek, iratgyûjtõk, dossziék.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; különösen
mobilok (játékszerek), mûanyag és plüss játékszerek.

(111) 193.205
(151) 2008.03.06.
(210) M 07 01711
(220) 2007.05.09.
(732) CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt.,
Székesfehérvár (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) KÓCIÁN
(511) 30 Liszt, gabonafélékbõl készült termékek, malomipari termékek, gabonapelyhek és darák, müzlik, tészták, sütõ- és édesipari
termékek, cukrászati termékek, lisztalapú ételek, ostyák, gabonaõrlemény alapú snacktermékek.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.206
(151) 2008.03.10.
M 07 00998
(220) 2007.03.26.
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) ARISTAD
(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.
(111) 193.213
(151) 2008.03.10.
(210) M 06 04154
(220) 2006.12.20.
(732) INDEX.HU Informatikai Zrt., Budapest (HU)

(511) 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 idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

193.214
(151) 2008.03.10.
M 06 04153
(220) 2006.12.20.
Pólya Miklós László, Budapest (HU)
dr. Kulik Hilda ügyvéd, Budapest

(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.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
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.
(111) 193.218
(210) M 06 03815
(732) Balogh Zsolt, Budapest (HU)
(546)

(151) 2008.03.10.
(220) 2006.11.21.

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi és marketingszolgáltatások; kereskedelmi adminisztráció; szakmai konzultáció üzleti ügyekben;
üzletvezetési szolgáltatások; információknak számítógépes adatbázisokban való szerkesztése; az interneten vagy más elektronikus médián nyújtott adatbázis-szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

193.219
(151) 2008.03.10.
M 06 04177
(220) 2006.12.21.
4DROPS Bt., Budapest (HU)
Kocsis Péter egyéni szabadalmi ügyvivõ, Szentendre

(511) 10 Bútorzat gyógyászati használatra, testgyakorlásra szolgáló
gyógyászati készülékek, ortopédiai eszközök.
28 Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek, gyógytestnevelõ felszerelések, gyakorló és kondicionáló eszközök.
41 Testnevelés, nevelés, szakmai képzés, oktatás és szórakoztatás, versenyek szervezése, sport- és kulturális tevékenységek.
42 Tudományos kutatási szolgáltatás gyógyászati célokra.

M538

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 5. szám II. kötet, 2008.05.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek II.
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlízing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és -vétele.

(111) 193.221
(151) 2008.03.10.
(210) M 06 04155
(220) 2006.12.20.
(732) INDEX.HU Informatikai Zrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 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 idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.224
(151) 2008.03.10.
M 06 04180
(220) 2006.12.21.
Szarvasi Mozzarella Kft., Örménykút (HU)
dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

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

193.229
(151) 2008.03.10.
M 06 04188
(220) 2006.12.21.
OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, árués kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlízing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és -vétele.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítménytervezés és- kivitelezés, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.

(546)

(511) 29

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

Mozzarella sajtok.

193.227
(151) 2008.03.10.
M 06 04179
(220) 2006.12.21.
Szarvasi Mozzarella Kft., Örménykút (HU)
dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

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

(546)

193.230
(151) 2008.03.10.
M 06 04196
(220) 2006.12.21.
OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

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

Mozzarella sajtok.

193.228
(151) 2008.03.10.
M 06 04194
(220) 2006.12.21.
OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, árués kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, árués kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlízing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és -vétele.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgáltatás; gépkocsikölcsönzés.

M539

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 5. szám II. kötet, 2008.05.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek II.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.231
(151) 2008.03.10.
M 06 04190
(220) 2006.12.21.
OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, árués kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlízing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és -vétele.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítménytervezés és -kivitelezés, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.

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

193.232
(151) 2008.03.10.
M 06 04182
(220) 2006.12.21.
OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különösen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, például teletexten, zártkörû hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton például
telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, árués kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlízing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és -vétele.

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

193.233
(151) 2008.03.10.
M 06 04195
(220) 2006.12.21.
OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, árués kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlízing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és -vétele.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.234
(151) 2008.03.10.
M 06 04181
(220) 2006.12.21.
OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, árués kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlízing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és -vétele.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sportés kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.235
(151) 2008.03.10.
M 06 04193
(220) 2006.12.21.
OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, árués kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlízing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
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pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlízing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és -vétele.

egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és -vétele.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.236
(151) 2008.03.10.
M 06 04185
(220) 2006.12.21.
OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, árués kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlízing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és -vétele.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.237
(151) 2008.03.10.
M 06 04197
(220) 2006.12.21.
OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, árués kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlízing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és -vétele.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.238
(151) 2008.03.10.
M 06 04189
(220) 2006.12.21.
OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, árués kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és

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

193.239
(151) 2008.03.10.
M 06 04192
(220) 2006.12.21.
OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, árués kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlízing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és -vétele.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.240
(151) 2008.03.10.
M 06 04186
(220) 2006.12.21.
OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, árués kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlízing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és -vétele.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítménytervezés és -kivitelezés, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
(111)
(210)
(732)
(740)

M541

193.241
(151) 2008.03.10.
M 06 04191
(220) 2006.12.21.
OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
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(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, árués kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlízing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és -vétele.
(111) 193.245
(151) 2008.03.10.
(210) M 07 00041
(220) 2007.01.09.
(732) Mészáros Tamás, Kecskemét (HU)
(546)

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

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

193.255
(151) 2008.03.10.
M 07 01523
(220) 2007.04.19.
Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Frankfurt/Main (DE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) DEPILAN
(511) 3
Szappanok; illatszerek, illóolajok, test- és szépségápoló cikkek, hajmosó szerek.
(111) 193.257
(151) 2008.03.10.
(210) M 07 01524
(220) 2007.04.19.
(732) American Express Marketing & Development Corp.,
New York, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Árubemutatás, áruminták terjesztése, hirdetések levélben
megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, import-export ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú
kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
szervezése, kirakatrendezés, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámügynökségek, hirdetõügynökségek,
sajtófigyelés, televíziós reklámozás, üzleti menedzselés elõadómûvészek részére, internetes reklámozás.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111) 193.254
(151) 2008.03.10.
(210) M 07 01521
(220) 2007.04.19.
(732) SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és
Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Szeged (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) SOLE Gustoso
(511) 29 Tej és tejtermékek.

193.246
(151) 2008.03.10.
M 07 00039
(220) 2007.01.09.
Szindbádnet Kft., Pilisszántó (HU)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.258
(151) 2008.03.10.
M 07 01772
(220) 2007.05.11.
Shanghai Silk Group Co., Ltd., Shanghai (CN)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

SZINBÁD
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
193.248
(151) 2008.03.10.
M 07 02050
(220) 2007.05.30.
Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL)
Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros
& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Foltbiztosítás
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
mosószerek és tisztítószerek; szappanok; keményítõk mosáshoz;
kékítõk mosáshoz; mosásra szolgáló készítmények; száraztisztításhoz használt szerek és készítmények; szõnyegtisztító szerek és
készítmények; samponok; készítmények mész és vízkõ eltávolítására háztartási használatra; kelmelágyítók, mosószeradalékok;
folttisztító készítmények.

(511) 9
Optikai eszközök és felszerelések, nevezetesen szemüvegek, szemüvegtokok, szemüvegkeretek, szemüvegüvegek, kontaktlencsék, szemüvegtartó zsinórok, cvikkerláncok, szemüvegkeretek és napszemüvegek.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ eszközök, nevezetesen karkötõk, karperecek, melltûk, gyûrûk, nemesfémbõl készült kapcsok, kulcskarikák, fülbevalók, karórák és
ezüstdíszítések.
25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk, nevezetesen ruhák, cipõk, kalapok, sálak, nyakkendõk, övek, kesztyûk és kötöttáruk.
(111) 193.259
(151) 2008.03.10.
(210) M 07 01520
(220) 2007.04.19.
(732) SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó
és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Szeged (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) SOLE Classico
(511) 29 Tej és tejtermékek.
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(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(541) MON Nap Lánya
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
35 Reklámozás.

193.261
(151) 2008.03.10.
M 07 00901
(220) 2007.03.20.
WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)
dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

FABULOUS FRUIT
30 Cukorka- és cukrászáruk, nevezetesen rágógumi, buborékká fújható rágógumi, cukorka, kandiscukor és menták.
193.262
(151) 2008.03.10.
M 07 01770
(220) 2007.05.11.
Danya Cosmetics Ltd., Netanya (IL)
dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

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

(546)

(511) 3
Szappanok; illatszerek; illóolajok; kozmetikumok; hajszeszek, hajvizek, hajápoló szerek.
(111) 193.265
(151) 2008.03.10.
(210) M 07 01525
(220) 2007.04.19.
(732) American Express Marketing & Development Corp.,
New York, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

193.270
(151) 2008.03.10.
M 07 01767
(220) 2007.05.11.
Taverna Holding Zrt., Budapest (HU)

Taverna Oktatási Iskola
41 Akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat); elektronikus könyvek és folyóiratok online
kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
élõ elõadások bemutatása; gyakorlati képzés (szemléltetés); klubszolgáltatások (oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelezõ tanfolyamok; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online elérhetõ elektronikus publikációk; pályaválasztási tanácsadás; szemináriumok szervezése és vezetése; szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; szövegek kiadása; versenyek szervezése (oktatás).

(111) 193.272
(151) 2008.03.10.
(210) M 07 01157
(220) 2007.04.04.
(732) Németh Árpád, Gyõr (HU);
Németh Zsuzsanna, Gyõr (HU)
(546)

(511) 9
Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; hanglemezek, mágneses adathordozók.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)

193.267
(151) 2008.03.10.
M 07 02046
(220) 2005.01.08.
Novopan Trading Limited, London (GB)
S.B.G & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

GLUCOSENSE
10

Orvosi diagnosztikai eszközök in vitro tesztekhez.

193.268
(151) 2008.03.10.
M 07 02052
(220) 2007.05.30.
Ablon Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(111) 193.273
(151) 2008.03.10.
(210) M 07 02041
(220) 2003.04.11.
(732) RACING GREEN LIMITED, Borehamwood,
Hertfordshire (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(541) RACING GREEN
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; nadrágok; kabátok; felsõruházat; blúzok; pólók; nõi ruhák; nadrágtartók; fehérnemûk;
alsóruházat; szabadidõruhák; alkalmi ruhák; sportruházat; lábbelik és fejfedõk; övek; ingek; zoknik, nyakkendõk.
(111) 193.295
(151) 2008.03.11.
(210) M 07 02856
(220) 2007.08.16.
(732) dr. Mátray Árpád, Bábolna (HU)
(546)

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.
(111) 193.269
(151) 2008.03.10.
(210) M 07 00906
(220) 2007.03.20.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)

(511) 5
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lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(111) 193.296
(151) 2008.03.11.
(210) M 07 01687
(220) 2007.05.07.
(732) Média Bay Hirdetési Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Jaczkovics László Gábor, Jaczkovics Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(111) 193.309
(151) 2008.03.11.
(210) M 07 02854
(220) 2007.08.16.
(732) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) GOLD BERGER
(511) 32 Sörök.

Baromfihús és baromfihús-kivonatok.

(111) 193.305
(151) 2008.03.11.
(210) M 07 02335
(220) 2007.06.27.
(732) Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 193.306
(151) 2008.03.11.
(210) M 07 01541
(220) 2007.04.20.
(732) Immobilia Ingatlanfejlesztõ- és Hasznosító Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás, Ruttkai és Marczel és Ruttkai Ügyvédi
Iroda, Budapest
(541) FASHION STREET PREMIUM BRANDS IN

(111) 193.311
(151) 2008.03.11.
(210) M 07 01545
(220) 2007.04.20.
(732) Hansborg Electronics Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató
Zrt., Budapest (HU)
(541) HANSMARK
(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.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
(111) 193.312
(151) 2008.03.11.
(210) M 06 00886
(220) 2006.03.14.
(732) Rékasy Bálint, Budapest (HU)
(546)

THE HEART OF BUDAPEST!
(511) 35
36

193.308
(151) 2008.03.11.
M 07 02337
(220) 2007.06.27.
Ingatlanbank Zrt., Budapest (HU)
dr. Hódy Gábor Pál, Hódy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek, vagyonkezelés, ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok
értékbecslése, ingatlanügynökségek, irodák (ingatlanok) bérlete,
jelzálog-hitelezés, jótékonysági célú gyûjtések, kölcsön (finanszírozás), követelésbehajtási ügynökségek, lakásbérlet, lakásügynökségek, lakbérbehajtás, mezõgazdasági ingatlanok bérlete, alkuszi/ügynöki tevékenység, bankügyletek, bérházak kezelése, elszámolóház, klíringház, faktorálási szolgáltatások, felszámolói
szolgáltatások (pénzügyi), finanszírozási szolgáltatások.

193.304
(151) 2008.03.11.
M 07 02742
(220) 2007.07.31.
Master Good Kft., Kisvárda (HU)
dr. Földes Tamás ügyvéd, Földes és Társa Ügyvédi Iroda,
Debrecen

(511) 29

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

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
Ingatlanügyletek.

(111) 193.307
(151) 2008.03.11.
(210) M 07 01544
(220) 2007.04.20.
(732) Hansborg Electronics Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató
Zrt., Budapest (HU)
(541) HANSBORG
(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, hang-

(511) 30 Kalocsa eredetmegjelölés területérõl származó paprikával
fûszerezett csokoládé.
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(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

kötészeti 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 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 idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

193.334
(151) 2008.03.11.
M 07 03147
(220) 2007.09.14.
Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

LIMFOCEPT
5

Gyógyszerkészítmények.

193.339
(151) 2008.03.12.
M 07 01985
(220) 2007.05.25.
STAHLBONUS Kft., Budapest (HU)
dr. Balás Éva ügyvéd, Budapest

agyfitness
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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 193.382
(151) 2008.03.31.
(210) M 07 01962
(220) 2005.02.21.
(732) Robert Wilfred Carroll, Monrovia, California (US);
William F Carroll, Bradbury, California (US);
Michael T Carroll, Bradbury, California (US);
Noel Carroll, Mayfair (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(111) 193.384
(151) 2008.03.31.
(210) M 07 02753
(220) 2007.08.01.
(732) 3M Company (Deleware államban bejegyzett cég), St. Paul,
Minnesota (US)
(300) 77/096791
2007.02.01. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) SPEEDGLAS
(511) 9
Hegesztõsisakok, arcvédõ pajzsok és védõüvegek hegesztõsisakokhoz és arcvédõ pajzsokhoz.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(511) 1
Vegyi adalékok, beleértve az égést növelõ vegyi fûtõanyag-adalékokat.
4
Fûtõanyagok és nem-vegyi fûtõanyag-adalékok.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

193.383
(151) 2008.03.31.
M 07 02192
(220) 2007.06.12.
MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(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; könyv-

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

(111)
(210)
(732)
(740)
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193.385
(151) 2008.03.31.
M 07 02751
(220) 2007.08.01.
EnterNet Szerver Kft., Budapest (HU)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

SZERVERFARM
9
Számítógépszoftverek; számítógépek, részegységek és alkatrészek számítógépekhez.
42 Hosting szolgáltatások weboldalakhoz, weboldalak alkotása és fenntartása mások számára; számítógépes programok adatainak és adatoknak az átalakítása, programinstalláció, számítógépes programok sokszorosítása, kidolgozása, korszerûsítése, kölcsönzése, számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes rendszerelemzés, tanácsadás,
programozás, szoftverfenntartás.
193.386
M 07 02869
Karácsondi Attila, Bagi (HU)

(151) 2008.03.31.
(220) 2007.08.17.

LAGOON HANDMADE
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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
193.387
(151) 2008.03.31.
M 07 02876
(220) 2007.08.17.
MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
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edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
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).
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.
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.
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 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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.
32 Sörök; ásványvizek és 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.
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.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
45 Jogi szolgáltatások.

(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 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 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 idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

193.388
(151) 2008.03.31.
M 07 01700
(220) 2007.05.08.
CMPMedica Információs Kft., Budapest (HU)

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

(111) 193.389
(151) 2008.03.31.
(210) M 07 01955
(220) 2007.05.24.
(732) FOTEX Elsõ Amerikai-Magyar Vagyonkezelõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gyülvészi Zsuzsanna, Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) FOTEX a minõség
(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek

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

M546

193.390
(151) 2008.03.31.
M 07 02190
(220) 2007.06.12.
MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

BETÛBÁR
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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.
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 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 idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

193.393
(151) 2008.04.04.
M 07 02752
(220) 2007.08.01.
EnterNet Szerver Kft., Budapest (HU)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

Proserver
9
Számítógépszoftverek; számítógépek, részegységek és alkatrészek számítógépekhez.
42 Hosting szolgáltatások weboldalakhoz, weboldalak alkotása és fenntartása mások számára; számítógépes programok adatainak és adatoknak az átalakítása, programinstalláció, számítógépes programok sokszorosítása, kidolgozása, korszerûsítése, kölcsönzése, számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes rendszerelemzés, tanácsadás,
programozás, szoftverfenntartás.
193.394
(151) 2008.03.31.
M 07 03023
(220) 2007.09.05.
Orbán Györgyi, Kiskõrös (HU)
dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(541) Okosabb vagy mint egy ötödikes?
(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 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 idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.396
(151) 2008.03.31.
M 07 01972
(220) 2007.05.24.
Hild Ingatlanbefektetõ Kft., Budapest (HU)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) HILD MEGA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(111) 193.397
(151) 2008.03.31.
(210) M 07 02551
(220) 2007.07.16.
(732) Horváth András, Gyenesdiás (HU);
Kovács Tamás, Nagykanizsa (HU)
(546)

(111) 193.395
(151) 2008.03.31.
(210) M 07 02191
(220) 2007.06.12.
(732) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)

M547
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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 idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(511) 44 Szaunaház-, szaunaszalon-, wellness-szalonok szolgáltatásai, személyre szabott higiéniai, egészség-, szépség-, és testápolási szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(554)

193.398
(151) 2008.03.31.
M 07 01956
(220) 2007.05.24.
Aranyfácán Product Kft., Hatvan (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(511) 29 Tartósított, szárított paradicsom; paradicsompüré; sûrített
paradicsomlé fõzéshez.
32 Sûrített paradicsomlevek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

193.399
(151) 2008.03.31.
M 07 02750
(220) 2007.08.01.
EnterNet Szerver Kft., Budapest (HU)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(511) 9
Számítógépszoftverek; számítógépek, részegységek és alkatrészek számítógépekhez.
42 Hosting szolgáltatások weboldalakhoz, weboldalak alkotása és fenntartása mások számára; számítógépes programok adatainak és adatoknak az átalakítása, programinstalláció, számítógépes programok sokszorosítása, kidolgozása, korszerûsítése, kölcsönzése, számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes rendszerelemzés, tanácsadás,
programozás, szoftverfenntartás.
(111) 193.400
(151) 2008.03.31.
(210) M 07 02553
(220) 2007.07.16.
(732) Ifjúsági és Sportkommunikációs Kft., Budapest (HU)
(546)

(111) 193.401
(151) 2008.03.31.
(210) M 07 02868
(220) 2007.08.14.
(732) GPS Tarde Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(541) trekzone
(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.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

193.402
(151) 2008.03.31.
M 07 01954
(220) 2007.05.24.
Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(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.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

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

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

M548

193.403
(151) 2008.03.31.
M 07 01930
(220) 2007.05.22.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

Topauto.hu
16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

193.404
(151) 2008.03.31.
M 07 02845
(220) 2007.08.15.
László Árpád, Budapest (HU)
dr. Békefi László ügyvéd, Budapest

TAO THE CLUB
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.
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(111) 193.405
(151) 2008.03.31.
(210) M 07 02849
(220) 2007.08.15.
(732) Geppetto Formatervezési Bt., Budapest (HU)
(546)

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

(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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111) 193.406
(151) 2008.03.31.
(210) M 07 02850
(220) 2007.08.15.
(732) SZÉRIA-TRANS Kft., Budapest (HU)
(546)

25

Farmerruházati termékek.

193.411
(151) 2008.03.31.
M 07 01682
(220) 2007.05.04.
Master Good Kft., Kisvárda (HU)
dr. Földes Tamás, Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen

Hús, baromfi- és vadhús, húskivonatok.

(111) 193.412
(151) 2008.03.31.
(210) M 07 01931
(220) 2007.05.22.
(732) Pharmainvest Gyógyszerészeti és Kereskedelmi Kft.,
Szeged (HU)
(546)

193.407
(151) 2008.03.31.
M 07 02851
(220) 2007.08.15.
Hard Rock Holding Limited, London (GB)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) HARD ROCK CAFE
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

SG SEXY GIRL JEANS

(511) 29

(511) 19 Nem fém építõanyagok: ezen belül különösen; glettanyagok, gipsz, glettelõgipsz.
(111)
(210)
(732)
(740)

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

193.410
(151) 2008.03.31.
M 07 00386
(220) 2007.02.06.
Bartha Miklós, Budapest (HU)
Barkó Róbert, Budapest

193.408
(151) 2008.03.31.
M 07 02529
(220) 2007.07.12.
Vince Kiadó Kft., Budapest (HU)
dr. Petõ Márk, Petõ Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 35
41

Könyv- és papíráru-kereskedelem.
Könyvkiadás.

(111) 193.409
(210) M 07 02534
(732) Q-Force Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 16

Pillanatragasztó.

(151) 2008.03.31.
(220) 2007.07.12.

(511) 5
Acetátok gyógyszerészeti használatra, akonitin, albumintartalmú élelmiszerek gyógyászati alkalmazásra, albumintartalmú készítmények gyógyászati alkalmazásra, albumintartalmú tej,
aldehidek gyógyszerészeti alkalmazásra, algicidek, alkaloidák
gyógyászati használatra, alkáli-jodidok gyógyszerészeti használatra, alkohol, orvosi, altatószerek, alumínium-acetát gyógyszerészeti használatra, aminosavak állatgyógyászati használatra, aminosavak humángyógyászati használatra, ammóniasó-pasztillák,
angosztúrakéreg gyógyászati használatra, antibiotikumok, anyarozs gyógyszerészeti használatra, aranyat tartalmazó fogászati
amalgámok, aranyér elleni készítmények, asztma elleni tea, atkairtó szerek, bakteriológiai készítmények humán- és állatgyógyászati használatra, baktériumkészítmények humán- és állatgyógyászati használatra, baktériumtartalmú mérgek, balzsamdióhéj
gyógyszerészeti használatra, balzsamkészítmények gyógyászati
használatra, balzsamok gyógyászati használatra, bedörzsölõszerek, bébiételek, biocidok, biológiai készítmények állatgyógyászati használatra, biológiai készítmények humángyógyászati célra,
bizmutkészítmények gyógyszerészeti használatra, bizmut-szubnitrát gyógyszerészeti használatra, borkõ gyógyszerészeti használatra, borogatás forró, pépes, borogatások, bögöly elleni olajok,
bõrápoló gyógyszerkészítmények, bõrkeményedés elleni készítmények, bróm gyógyszerészeti használatra, cellulózészterek
gyógyszerészeti használatra, cellulózéterek gyógyszerészeti
használatra, citromfûtea gyógyszerészeti használatra, cukrászati
gyógytermékek, csersav (galluszsav) gyógyszerészeti használatra, csíramentes vatta (aszeptikus), csontcement sebészeti vagy ortopédiai használatra, csukamájolaj, dezodorok nem személyes
használatra, diabetikus kenyér, diagnosztikai készítmények, diasztáz gyógyászati használatra, diétás anyagok gyógyászati használatra, diétás élelmiszerek gyógyászati használatra, diétás italok
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gyógyászati használatra, digitalin, dohánykivonatok (rovarirtó
szerek) dohánymentes cigaretták gyógyászati használatra, drogok
gyógyászati használatra, egérirtó szerek, egészségügyi betétek inkontinenciában szenvedõknek, egészségügyi kendõk, egészségügyi kötszerek, egészségügyi nadrágok (nõknek), egészségügyi
nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedõknek, ehetõ növényi rostok (nem táplálkozásra), elixírek (gyógyszerészeti készítmények), elsõsegély-gyógyszerdobozok, emésztést elõsegítõ
szerek gyógyszerészeti használatra, enzimek állatgyógyászati
használatra, enzimek gyógyászati használatra, enzimek gyógyszerészeti használatra, enzimkészítmények állatgyógyászati
használatra, enzimkészítmények gyógyászati használatra, erõsítõszerek (gyógyszerek), eukaliptol gyógyszerészeti használatra,
eukaliptusz gyógyszerészeti használatra, fagyás (okozta gyulladás) elleni termékek, fagyást (testrészé) gyógyító kenõcs gyógyszerészeti használatra, faszén gyógyszerészeti használatra, fájdalomcsillapítók, fejfájás (migrén) elleni készítmények, fenol
gyógyszerészeti használatra, fertõtlenítõ (csíraölõ) szerek, fertõtlenítõ füstölõkészítmények gyógyászati használatra, fertõtlenítõkészítmények, fertõtlenítõszerek vegyi vécékhez, fertõtlenítõvatta, fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra, fertõzésgátló (antiszeptikus) szerek, féreghajtó, féregirtó szerek, filoxéra kezelésére szolgáló vegyi termékek, fogászati amalgámok, fogászati csiszolószerek, fogászati lakkok, fogászati lenyomatanyagok, fogászati masztixok, fogcementek, fogsorragasztók, fogtömõ anyagok, fogzást elõsegítõ készítmények, fogyasztótea orvosi használatra, formaldehid gyógyszerészeti használatra, foszfátok gyógyszerészeti használatra, fõzetek gyógyszerészeti használatra, fürdõsók, fürdõsók gyógyászati használatra, füstölõrudak, füvek füstölésre, gyógyászati használatra, gabonafélék feldolgozásának
melléktermékei (gyógyászati használatra), gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi termékek, gázok gyógyászati használatra, géz
kötésekhez, gipszek orvosi célra, glicerin gyógyászati használatra
glicerofoszfátok, gombaölõ szerek, fungicidek, guajokol gyógyszerészeti használatra, gumi gyógyászati használatra, gumigutti,
gumigyanta gyógyászati használatra, gyógyászati fogyasztószerek, gyógycukor, gyógyhatású adalékanyagok, gyógyhatású hajnövesztõ szerek, gyógyhatású takarmányadalékok, gyógyitalok,
gyógynövények, gyógyszerek fogászati használatra, gyógyszerek
(humán), gyógyszeres fürdõkészítmények, gyógyszeres infúziók,
gyógyszerészeti készítmények, gyógyszervegyészeti készítmények, gyógyteák, gyomirtó szerek (herbicidek), gyûrûk lábtyúkszemekre, gyûrûk reuma ellen, hajkenõcsök gyógyászati használatra, hajtószerek, halliszt gyógyszerészeti használatra, hashajtók,
hematogén szerek, hemoglobin, herbateák, hidrasztin, hidrasztinin, hidrogén-peroxid gyógyászati használatra, higany-klorid
(kalomel), higanytartalmú kenõcsök, hólyaghúzó szerek, hordozható gyógyszeres táskák, hormonok gyógyászati használatra,
hörghurut elleni készítmények, húgyúti bántalmak elleni készítmények, húsleves-táptalaj mikroorganizmus-tenyészetekhez, hüvelyöblítõk (készítmények), idegerõsítõ szerek, ír moha gyógyászati használatra, iszap fürdõkhöz, iszap, orvosi, izotópok gyógyászati használatra, izzadás elleni gyógyszerek, jalapa (gyökér),
jód gyógyszerészeti használatra, jodidok gyógyszerészeti használatra, jodoform, jódtinktúra, jujubapaszta, kandiscukor gyógyászati használatra, kaporolaj gyógyászati használatra, kapszulák
gyógyszerekhez, karbonil (parazitaölõ szer), karkötõk gyógyászati használatra, karkötõk reuma ellen, kasu gyógyszerészeti
használatra, kaucsuk fogászati használatra, káliumsók gyógyászati használatra, kámfor gyógyászati használatra, kámforolaj
gyógyászati használatra, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, keményítõ diétás vagy gyógyszerészeti használatra,
kendõk gyógyszeres lemosószerekkel átitatva, kenõcsök gyógyszerészeti használatra, kénrudacskák fertõtlenítésre, kénvirág
gyógyszerészeti használatra, készítmények gyógyfürdõ-terápiához, kínafakéreg gyógyászati használatra, kinin gyógyászati
használatra, kinolin gyógyászati használatra, klorál-hidrát gyógyszerészeti használatra, kloroform, kokain, kollódium gyógyszerészeti használatra, komlókivonatok gyógyszerészeti használatra,
komlóliszt, lupulin gyógyszerészeti használatra, kondurangókéreg, gyógyászati használatra, kontaktlencse-tisztító készítmé-
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nyek, korhadást okozó gombák elleni készítmények, korpás fejbõr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények, kõrisbogárpor, kötés, pólya kötözésre, kötszer, mullpólya, sebkötõ géz,
kötszerek (orvosi) sebkötözésre, kreozot gyógyszerészeti használatra, kriptogámiás betegségek elleni szerek, krotonkéreg (tejfûkéreg), kúpok (végbél- vagy hüvely-), kuráre, kutyalemosó szerek
(öblítõ), kutyamosdató szerek, kvassziafa gyógyászati használatra, kvebrácsófa gyógyászati használatra, lábizzadás elleni gyógyszerek, lárvairtó szerek, lázcsillapító szerek, lecitin gyógyászati
használatra, lemosószerek állatgyógyászati használatra, lemosószerek gyógyszerészeti használatra, lenmag gyógyszerészeti
használatra, lenmagliszt gyógyszerészeti használatra, légfrissítõ
készítmények, légtisztító készítmények, légyfogó enyv, légyfogó
papír, légyirtó készítmények, liszt gyógyszerészeti használatra,
magnézium-oxid-por gyógyszerészeti használatra, maláta gyógyszerészeti használatra, malátás tejitalok gyógyászati használatra,
mandulatej gyógyszerészeti használatra, mangrovefakéreg
gyógyszerészeti használatra, maró ceruzák, maróanyagok gyógyszerészeti használatra, menstruációs betétek, menstruációs tamponok, menta gyógyszerészeti használatra, mentol, meztelen csigák irtására szolgáló szerek, méhpempõ (gyógyászati használatra), mérgek, mésztartalmú készítmények gyógyszerészeti használatra, migrén elleni ceruzák, mikroorganizmus-kultúrák gyógyászati és állatgyógyászati használatra, mintázóvi asz fogászati
használatra, moleszkin [bõrutánzat] gyógyászati használatra,
molyirtó papír, molyirtó szerek, morzsikapor, mustár gyógyszerészeti használatra, mustárolaj gyógyászati használatra, mustártapaszok, napfény okozta leégés elleni kenõcsök, napszúrás elleni
készítmények gyógyszerészeti használatra, narkotikumok, nátriumsók gyógyászati használatra, nedvszívó tampon, nemesfémötvözetek fogászati célokra, növényi gyökerek, orvosi használatra,
növényi kérgek gyógyszerészeti használatra, nyakörvek állatoknak paraziták ellen, nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra, nyugtatók, olajok gyógyászati használatra, oldatok
kontaktlencsékhez, oldószerek ragtapaszok eltávolítására, ólomvíz, gulárvíz, ópium, ópiumos pépek, opodeldok, opoterápiára
szolgáló termékek, ostyák gyógyszerészeti használatra, oxigénfürdõk, papír mustártapaszokhoz, parazitaölõ készítmények, parazitaölõ szerek, pasztillák gyógyszerészeti használatra, patkánymérgek, párnák szoptatáshoz, pektin gyógyszerészeti használatra,
pepszinek gyógyszerészeti használatra, peptonok gyógyászati
használatra, peronoszpóra/lisztharmat kezelésére szolgáló vegyi
termékek, peszticidek (kártevõirtó szerek), piócák gyógyászati
használatra, pirulák gyógyszerészeti használatra, porcelán fogászati protézisekhez, radioaktív anyagok gyógyászati használatra,
radiológiai kontrasztanyagok gyógyászati használatra, ragtapasz,
ragtapasz orvosi célokra, rádium gyógyászati használatra, rágógumi gyógyászati használatra, rebarbaragyökér gyógyszerészeti
használatra, repülõsók, ricinusolaj gyógyászati használatra, rovarirtó szerek, inszekticidek, rovarriasztó füstölõszerek, rovarriasztó szerek kutyáknak, rovarriasztók, savak gyógyszerészeti
használatra, sebészeti beültetett anyagok [élõ szövetek], sebészeti
kötözõanyagok, sebészeti szövetek, sebszivacsok (gyógyító), sók
gyógyászati használatra, sperma mesterséges megtermékenyítéshez, szarszaparilla (gyógyászati használatra), szarvasmarha lemosására szolgáló szerek, szájápoló szerek gyógyászati használatra, szárító- (nedvszívó) szerek (szikkatívok) gyógyászati használatra, szemölcs elleni ceruzák, szemtapaszok gyógyászati használatra, szemvíz, kollirium, szeroterápiás gyógyszerek, székrekedés elleni orvosságok, szérumok, szirupok gyógyszerészeti használatra, szódabikarbóna gyógyszerészeti használatra, szõlõ betegségeinek kezelésére szolgáló vegyi termékek, szõlõcukor gyógyászati használatra, szteroidok, sztrichnin, szulfonamidok
(gyógyszerek), talajfertõtlenítõ készítmények, tampon gyógyászati használatra, tápanyagadalékok gyógyászati célokra, tápanyagok mikroorganizmusok számára, tárnics, genciána gyógyszerészeti használatra, tejcukor (laktóz), tejes liszt (csecsemõk
részére), tejfermentumok gyógyszerészeti használatra, tengervíz
gyógyfürdõhöz, terhesség megállapítására vegyi készítmények,
termálvizek, terpentin gyógyszerészeti használatra, terpentinolaj
gyógyszerészeti használatra, timol gyógyszerészeti használatra,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 5. szám II. kötet, 2008.05.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek II.
tinktúrák gyógyászati használatra, tisztítószerek gyógyászati
használatra, tisztított borkõ gyógyszerészeti használatra, tyúkszemirtó szerek, tyúkszemtapaszok, vakcinák (oltóanyagok), vatta gyógyászati használatra, vazelin gyógyászati használatra, vállövek sebészeti használatra, vegyi fogamzásgátlók, vegyi készítmények állatgyógyászati használatra, vegyi készítmények gyógyászati használatra, vegyi reagensek humán vagy állatgyógyászati használatra, vegyi termékek gyógyszerészeti használatra,
vegyi vezetõk elektrokardiográf (EKG) elektródákhoz, védõnadrágok (egészségügyi termékek), vér gyógyászati használatra, vérplazma, vértisztító szerek, vérzéscsillapító készítmények, vérzéscsillapító rudak, vietnami balzsam gyógyászati használatra, vitaminkészítmények, zselatin gyógyászati használatra, zsírok állatgyógyászati használatra, zsírok fejéshez, zsírok gyógyászati használatra, állatgyógyászati gyógyszerek, állatgyógyászati készítmények, állatok lemosására szolgáló szerek, ásványi élelmiszerkiegészítõk, ásványvíz gyógyászati használatra, ásványvízsók,
édesgyökér gyógyszerészeti használatra, édesgyökér nyalókák
gyógyszerészeti használatra, édeskömény gyógyászati használatra égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények, élesztõ
gyógyszerészeti használatra, érzéstelenítõszerek, anesztetikumok, észterek gyógyszerészeti használatra, éterek gyógyszerészeti használatra, étvágycsökkentõ szerek gyógyászati használatra, övek havikötõkhöz.
10 Aeroszolos gyógyszeradagolók gyógyászati használatra,
akupunktúrás tûk, alhasi övek, altató hatású fejpárnák álmatlanság ellen, altatómaszkok, anesztéziára, érzéstelenítésre szolgáló
készülékek, befúvókészülékek, inszufflátorok, bútorok speciális
kikészítésû gyógyászati használatra, cumik csecsemõk számára,
cumisüveg-cumik, cumisüvegek, szoptatóüvegek, csapok mûfogakhoz, csepegtetõs orvosságos üvegek, cseppentõk gyógyászati
használatra, csizmák gyógyászati használatra, defibrillátorok, diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra, dializátorok,
dréncsövek gyógyászati használatra, elektródák gyógyászati
használatra, elektrokardiográfok, elektromos akupunktúrás eszközök, elemzõkészülékek gyógyászati használatra, eszközök rokkantak szállítására, fecskendõk gyógyászati használatra,
(fel)élesztõ készülékek, fizikoterápiás készülékek, fogamzásgátlók, nem vegyi, fogászati készülékek (elektromos), fogászati készülékek és eszközök, fogászati tükrök, fogfúrók, fogorvosi székek, fogszabályozó készülékek, fogzást elõsegítõ vagy könnyítõ
gyûrûk, függesztõkötések, fülpiszkálók, fûrészek sebészeti használatra, füstölésre szolgáló készülékek gyógyászati használatra,
fûzõk gyógyászati használatra, galvanikus övek gyógyászati
használatra, galvánterápiás készülékek, gasztroszkópok, gyomortükrök, gipszkötések ortopédiai célokra, gumipólyák, gyógyászati hullámvezetõk, gyógyászati készülékek és eszközök, hajprotézisek, hallásvédõ készülékek, hallócsövek, hallókészülékek nagyothallók részére, harántlepedõk betegágyra, hasfûzõk, haskötõk, hastampon, hidrosztatikus ágyak gyógyászati használatra, hipodermikus fecskendõk, hõmérõk gyógyászati használatra, hüvelyi (vaginális) fecskendõk, inhaláló készülékek, injekciós fecskendõk, injektorok gyógyászati használatra, inkontinencia-lepedõk, inkubátorok gyógyászati használatra, inkubátorok újszülötteknek, irrigátorok, beöntésre használt gyógyászati eszközök,
jégtömlõk gyógyászati használatra, kanalak gyógyszerek beadásához, kanülök, katéterek kefék, ecsetek testüregek tisztítására,
kesztyûk gyógyászati használatra, kényszerzubbonyok, kompresszorok (sebészeti), köldökövek, köpõcsészék gyógyászati
használatra, kvarclámpák gyógyászati használatra, labdacsbeadó
eszközök (állatgyógyászatban), lámpák gyógyászati használatra,
mellszívó (szoptató anyáé), merevítõkészülékek gyógyászati célokra, méhfecskendõk, óvszerek, párnák gyógyászati használatra,
párnák (tasakok) felfekvés (decubitus-fekély) megelõzésére, permetezõk, porlasztók gyógyászati használatra , pesszáriumok,
pumpák gyógyászati használatra, ágytálak.
44 Betegápolási szolgáltatások, egészségügyi berendezések
kölcsönzése, egészségügyi szolgáltatások, gyógyszerészeti tanácsadás.

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

193.413
(151) 2008.03.31.
M 07 02148
(220) 2007.06.08.
Tradewind Asia Kft., Budapest (HU)

Bone Max
5
Cukrászati gyógytermékek; diétás élelmiszerek gyógyászati
használatra; diétás italok gyógyászati használatra; elixírek
(gyógyszerészeti készítmény); emésztést elõsegítõ szerek gyógyszerészeti használatra; erõsítõszerek (gyógyszerek); gyógycukor;
gyógyhatású adalékanyagok; gyógyitalok; gyógyteák; pasztillák
gyógyszerészeti használatra; rágógumi gyógyászati használatra;
vitaminkészítmények.
30 Bonbonok (cukorkák); cukorkaáruk; édesítõszerek, természetes; jeges tea; pasztillák (cukrászáru); pralinék; rágógumi, nem
gyógyászati használatra; teaalapú italok.
32 Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (alkoholmentes); izotóniás italok; készítmények italok elõállításához; limonádék; pasztillák
szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; szénsavas italok;
zöldséglevek (italok).

(111) 193.414
(151) 2008.03.31.
(210) M 07 02318
(220) 2007.06.26.
(732) FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Baglyos Gergely (FHB Nyrt. Jogi Fõosztály), Budapest
(541) TANDEM HITEL
(511) 36 Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek; finanszírozási
szolgáltatások; hitelirodák; hitelkártya-szolgáltatások; információk nyújtása biztosítási ügyekben; hitelkártyák kibocsátása; ingatlankezelés; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek;
jelzálog-hitelezés; kölcsön (finanszírozás); pénzügyi elemzések;
pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan); pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi szponzorálás, támogatás;
pénzügyi tanácsadás; részletfizetéses hitelnyújtás; takarékpénztárak; telebank szolgáltatások; életbiztosítás.
(111) 193.415
(151) 2008.03.31.
(210) M 07 02320
(220) 2007.06.26.
(732) Grepton Informatikai Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Lajtos László, Dr. Lajtos László Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Grepton
(511) 9
Adatfeldolgozó készülékek, CD-ROM (kompakt) lemezek,
csatolók (informatika), elektronikus címkék árukhoz, elektronikus határidõnaplók, elektronikus közlemények (letölthetõ), interfészek (informatika), jegyautomaták, mágneses adathordozók,
mágneses kódolók, mágneskártyák, mágneslemezek, mágnesszalagegységek (informatika), memóriakártyák, intelligens mikrokártyák, mikroprocesszorok, modemek, monitorok (számítógéphardver), monitorok (számítógépprogramok), navigációs berendezések jármûvekbe (fedélzeti számítógépek), noteszgépek, notebookok, nyomtatók számítógépekhez, nyomtatott áramkörök,
olvasóegységek (informatika), operációs rendszerek számítógépekhez (rögzített), optikai adathordozók, optikai lemezek, processzorok (központi adatfeldolgozó egységek), szkennerek, optikai letapogatók (informatika), számítógép- billentyûzetek, számítógép-memóriák, számítógépprogramok (letölthetõ), számítógépek, számítógépes játékprogramok, számítógép-perifériák, számítógépprogramok (rögzített), személyazonosító kártyák, mágneses, szoftverek (rögzített).
35 Adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára), beszerzõi szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése mások
számára), eladási propaganda (mások számára), hirdetési hely
kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése, irodagépek és készülékek kölcsönzése, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, se-
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gítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás,
szakmai konzultációk üzleti ügyekben, számítógépes nyilvántartások kezelése, számlakivonatok összeállítása, szövegfeldolgozás, tehervagonok helymeghatározása számítógéppel, telefonos
üzenetközvetítés (telefonon el nem érhetõ személyeknek), önköltségelemzés, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési
tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó
szolgálatok.
37 Számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.
38 Elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás), elektronikus levelezés, e-mail, faxok továbbítása, hozzáférés
biztosítása számítógépes világhálóhoz, információszolgáltatás
távközlési ügyekben, mobil (celluláris) telefon-összeköttetés,
számítógép-terminálok közötti összeköttetések, távkonferencia
szolgáltatások, távközlési berendezések kölcsönzése, távközlési
beszélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatások, távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval, tudakozó, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján),
üzenetek küldése, üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével.
41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus
könyvek és folyóiratok online kiadása.
42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba, hosting szolgáltatások weboldalakhoz,
kutatás és fejlesztés (mások részére), minõség-ellenõrzés, mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki tervtanulmányok készítése, szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban), számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása, számítógépprogramok installációja, számítógépprogramok sokszorosítása, számítógépek kölcsönzése, számítógépes
adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-programozás, számítógépszofver fenntartása, szellemi tulajdon licencek adása, weboldalak alkotása és fenntartása mások
számára.
45 Szaktanácsadás biztonsági kérdésekben.
(111) 193.416
(151) 2008.03.31.
(210) M 07 02319
(220) 2007.06.26.
(732) FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Baglyos Gergely (FHB Nyrt. Jogi Fõosztály), Budapest
(541) TANDEM
(511) 36 Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek; finanszírozási
szolgáltatások; hitelirodák; hitelkártya-szolgáltatások; információk nyújtása biztosítási ügyekben; hitelkártyák kibocsátása; ingatlankezelés; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek;
jelzálog-hitelezés; kölcsön (finanszírozás); pénzügyi elemzések;
pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan); pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi szponzorálás; támogatás;
pénzügyi tanácsadás; részletfizetéses hitelnyújtás; takarékpénztárak; telebank szolgáltatások; életbiztosítás.

vacsok; 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.
(111) 193.418
(151) 2008.03.31.
(210) M 07 02324
(220) 2007.06.26.
(732) Reálszisztéma Kereskedelmi és Tõkehasznosító Kft.,
Halásztelek (HU)
(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátóipar.
(111) 193.420
(210) M 07 02326
(732) Lu Yi, Budapest (HU)
(546)

(151) 2008.03.31.
(220) 2007.06.26.

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.421
(151) 2008.03.31.
M 07 02328
(220) 2007.06.26.
Sugi International Limited, Tsim Sha Tsui, Kowloon (HK)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

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

Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.

193.422
(151) 2008.03.31.
M 07 02329
(220) 2007.06.26.
Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) BORENAR
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, kivéve antibiotikumok;
diétás anyagok gyógyászati használatra.

(111) 193.417
(151) 2008.03.31.
(210) M 07 02321
(220) 2007.06.26.
(732) MORION Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Sopron (HU)
(740) dr. Tóka Tamás, Dr. Tóka Ügyvédi Iroda, Sopron
(546)

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

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
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193.423
(151) 2008.03.31.
M 07 02847
(220) 2007.08.15.
Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

MOLINDAL
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek.
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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.

(111) 193.424
(151) 2008.03.31.
(210) M 07 03777
(220) 2007.11.12.
(732) Dr. Bata Magyar Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztõ
Zrt., Ócsa (HU)
(541) BIO SANTRIX
(511) 5
Takarmányadalék malacok választáskori hasmenésének
megelõzésére illetve a kialakult betegség megszüntetésére.
(111)
(210)
(732)
(740)

(111) 193.431
(151) 2008.03.31.
(210) M 07 02994
(220) 2007.09.03.
(732) Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., Colonia Pena Blanca Santa
Fe, Mexico (MX)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker
& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) QUIZZ
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

193.425
(151) 2008.03.31.
M 07 03173
(220) 2007.09.19.
EUROCOM Zrt., Budapest (HU)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(511) 39 Szállítási szolgáltatások, szállítmányozás, vasúti szolgáltatás.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

193.427
(151) 2008.03.31.
M 07 02848
(220) 2007.08.15.
Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

(111) 193.433
(210) M 07 02844
(732) Solti András, Budapest (HU)
(546)

(511) 39
43

TAMULID
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek.
193.428
(151) 2008.03.31.
M 07 02852
(220) 2007.08.15.
Hard Rock Holding Limited, London (GB)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

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

(151) 2008.03.31.
(220) 2007.08.15.

Hulladékok szállítása és tárolása.
Hordozható épületek bérlete.

193.434
(151) 2008.03.31.
M 07 02736
(220) 2007.07.30.
MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111) 193.429
(151) 2008.03.31.
(210) M 07 03779
(220) 2007.11.12.
(732) Dr. Bata Magyar Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztõ
Zrt., Ócsa (HU)
(541) DR BATA
(511) 5
Takarmányadalék gyógyászati célra.
31 Takarmányadalék nem gyógyászati célra.
(111) 193.430
(151) 2008.03.31.
(210) M 07 03178
(220) 2007.09.19.
(732) KARMACOM Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) KARMACOM
(511) 9
Digitális mûholdvevõk, földi digitális televízió- és rádióadások vételére alkalmas készülékek, digitális kábeltelevíziós készülékek, LNB konverterek, koaxiális kábelek, kábelcsatlakozók,

(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.
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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.
(111) 193.440
(151) 2008.04.01.
(210) M 07 01835
(220) 2007.05.17.
(732) DYN Entertainment Filmgyártó, Tanácsadó és Szolgáltató
Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szalay Péter, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

193.441
(151) 2008.04.01.
M 07 02282
(220) 2007.06.21.
Sao Paulo Alpargatas S.A., Sao Paulo (BR)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) HAVAIANAS
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
(111)
(210)
(732)
(300)
(740)

193.442
(151) 2008.04.01.
M 07 02485
(220) 2007.07.09.
HSBC Holdings plc, London (GB)
005995907
2007.06.01. EU
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 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).
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; 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 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 36 Banki szolgáltatások; megtakarítási számlákkal kapcsolatos
szolgáltatások; elektronikus banki szolgáltatások; mobiltelefon
banki szolgáltatások; csekk-kezelési szolgáltatások; kifizetés adminisztrációja; bankkártya, hitelkártya, terhelési kártya és elektronikus pénzfelvevõ kártya szolgáltatások; adósságbehajtási és
-kifizetési ügynökség, tanácsadó és adás/vételi szolgáltatások;
kölcsönök ügyintézése és elõkészítése, hitelek és garanciák; hitelek kölcsönzése; hitelek finanszírozása; hitelszolgáltatások;
pénzváltás és átutalás szolgáltatások; bemutatóra szóló csekkek
kiállítása; pénzátutalási szolgáltatások; külföldi deviza szolgáltatások; utazási csekkek ügyintézése szolgáltatások; nyugdíjjal
kapcsolatos szolgáltatások; nyugdíjalapok adminisztrációs szolgáltatások; egyéni nyugdíjjal kapcsolatos szolgáltatások; alapkezelési szolgáltatások; pénzutalási szolgáltatások; vagyonkezelõi
szolgáltatások; vagyonkezelõi kedvezményezettek részére szolgáltatások; vagyonkezeltségi szolgáltatások; befektetési szolgáltatások; pénzügyi befektetések; tõkebefektetési szolgáltatások;
tõkésítés; befektetési és biztonsági tanácsadás szolgáltatások; befektetéskezelõi szolgáltatások; részvény adás/vételi szolgáltatás;
részvények és értékpapírok értékesítése, adás-vétele és szétosztása; részvényjegyzés; biztosítási szolgáltatások; biztosítás adásvételi szolgáltatások; bevételkiesés elleni védekezés szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi tanácsadási szolgáltatások; értékpapír-bejegyzési szolgáltatások; pénzügyi elõkészítés;
pénzügyi szolgáltatások tõke biztosítására; ingatlanügynökség;
kezelõi és becsüsi szolgáltatások; ingatlantulajdon-adminisztrációs szolgáltatások; információs és tanácsadói szolgáltatások a
fentiekben leírt vagy a fentiekkel összefüggõ szolgáltatások; valamennyi fentiekben leírt szolgáltatás, beleértve az internet, online
és interaktív számítógépes szolgáltatások útján hozzáférhetõ szolgáltatásokat.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
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193.443
(151) 2008.04.01.
M 07 02958
(220) 2007.08.29.
Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

BB egy csepp szenvedély
33

Borok, pezsgõk.

193.444
(151) 2008.04.01.
M 07 02702
(220) 2007.07.25.
Performance Sailing Kft., Budapest (HU)
dr. Bolevácz Éva, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

193.450
(151) 2008.04.01.
M 07 02955
(220) 2007.08.29.
Bartalus Roland, Nemesvámos (HU)
Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök
(hajók, vízi jármûvek).
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk (sportruházat, fürdõruhák, fürdõnadrágok, vízhatlan ruházat, sportcipõk, sportlábbelik,
szemellenzõk, öltözék vízisíeléshez, strandruhák, ruházat, ruhanemûk).
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek (felszerelések
vitorlás hajókhoz; vitorlás deszkák).
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés
(hajózási szolgáltatások, vízi jármûvek kölcsönzése, vízi utazások szervezése, jármûkölcsönzés).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek (sportfelszerelések kölcsönzése, sportversenyek
rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása).
(111) 193.445
(151) 2008.04.01.
(210) M 07 02275
(220) 2007.07.17.
(732) Magyar Tehetségsegítõ Szervezetek Szövetsége,
Budapest (HU)
(541) Tehetségpont
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

193.446
(151) 2008.04.01.
M 07 02962
(220) 2007.08.29.
Pannon Thermál Zrt., Tata (HU)
dr. Wichmann Ákos, Wichmann Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 43
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

Szállodai szolgáltatás, vendéglátás.

193.447
M 07 02120
OVK Kft., Szolnok (HU)

(151) 2008.04.01.
(220) 2007.06.05.

INSTAL
9
Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések.
11 Világítóberendezések.
193.448
(151) 2008.04.01.
M 07 02959
(220) 2007.08.29.
STÜHMER Kft., Eger (HU)
dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

Melódia
30

Cukorka, csokoládé, csokiszelet, fagylalt.

193.449
(151) 2008.04.01.
M 07 02483
(220) 2007.07.09.
Berlin-Chemie AG., Berlin (DE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) BORENAR
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati
használatra.

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

Pálinkák.

193.451
(151) 2008.04.01.
M 07 02821
(220) 2007.08.10.
Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) MIG-400
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, diétás anyagok gyógyászati
használatra.
(111) 193.452
(151) 2008.04.01.
(210) M 07 01098
(220) 2007.03.30.
(732) MEDICOMPLEX Fejlesztõ Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) Pozsár Ferenc, Nagytarcsa
(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 áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 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.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

M555

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 5. szám II. kötet, 2008.05.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek II.
(111) 193.453
(151) 2008.04.01.
(210) M 07 01837
(220) 2007.05.17.
(732) DYN Entertainment Filmgyártó, Tanácsadó és Szolgáltató
Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szalay Péter, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 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).
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; 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 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.454
(151) 2008.04.01.
M 07 01838
(220) 2007.05.17.
KVARC-MINERAL Építõanyaggyártó Kft., Budapest (HU)
dr. Garai Péter, Mátyás és Garai Ügyvédi Iroda, Budapest

193.455
(151) 2008.04.01.
M 07 02708
(220) 2007.07.25.
Clinident Egészségügyi Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
dr. Bródy Edit ügyvéd, Budapest

(511) 44
(111)
(210)
(732)
(740)

Fogászat.

193.456
(151) 2008.04.01.
M 07 02963
(220) 2007.08.29.
Csontos Tamás, Dabas (HU)
dr. Körmendi Csaba Tamás, Komáromi és Körmendi Ügyvédi
Iroda, Budapest

(541) MERLIN AUDIÓ
(511) 9
Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek.
(111) 193.458
(151) 2008.04.01.
(210) M 07 02816
(220) 2007.08.10.
(732) Révhegyiné Szabó Ilona Ágnes, Gyõr (HU)
(546)

(511) 16 Nyomtatott információs és regionális kiadványok; hírlevelek; újságok; folyóiratok; magazinok; nyomdaipari termékek; ismertetõfüzetek és különféle útmutatók; idõszaki kiadványok; terjesztett útmutató és tájékoztató, nyereményjátékokra, szórakoztatóprogramokra vonatkozó ismertetõk, mûsorkalauzok; könyvek;
egyéb nyomtatott anyagok.
(111)
(210)
(732)
(300)
(740)

193.459
(151) 2008.04.01.
M 07 02484
(220) 2007.07.09.
HSBC Holdings plc, London (GB)
005995899
2007.06.01. EU
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 36 Banki szolgáltatások; megtakarítási számlákkal kapcsolatos
szolgáltatások; elektronikus banki szolgáltatások; mobiltelefon
banki szolgáltatások; csekk-kezelési szolgáltatások; kifizetés adminisztrációja; bankkártya, hitelkártya, terhelési kártya és elektronikus pénzfelvevõ kártya szolgáltatások; adósságbehajtási és
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-kifizetési ügynökség, tanácsadó és adás/vételi szolgáltatások;
kölcsönök ügyintézése és elõkészítése, hitelek és garanciák; hitelek kölcsönzése; hitelek finanszírozása; hitelszolgáltatások;
pénzváltás és átutalás szolgáltatások; bemutatóra szóló csekkek
kiállítása; pénzátutalási szolgáltatások; külföldi deviza szolgáltatások; utazási csekkek ügyintézése szolgáltatások; nyugdíjjal
kapcsolatos szolgáltatások; nyugdíjalapok adminisztrációs szolgáltatások; egyéni nyugdíjjal kapcsolatos szolgáltatások; alapkezelési szolgáltatások; pénzutalási szolgáltatások; vagyonkezelõi
szolgáltatások; vagyonkezelõi kedvezményezettek részére szolgáltatások; vagyonkezeltségi szolgáltatások; befektetési szolgáltatások; pénzügyi befektetések; tõkebefektetési szolgáltatások;
tõkésítés; befektetési és biztonsági tanácsadás szolgáltatások; befektetéskezelõi szolgáltatások; részvény adás/vételi szolgáltatás;
részvények és értékpapírok értékesítése, adás-vétele és szétosztása; részvényjegyzés; biztosítási szolgáltatások; biztosítás
adás-vételi szolgáltatások; bevételkiesés elleni védekezés szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi tanácsadási szolgáltatások; értékpapír-bejegyzési szolgáltatások; pénzügyi elõkészítés; pénzügyi szolgáltatások tõke biztosítására; ingatlanügynökség; kezelõi és becsüsi szolgáltatások; ingatlantulajdon-adminisztrációs szolgáltatások; információs és tanácsadói szolgáltatások a fentiekben leírt vagy a fentiekkel összefüggõ szolgáltatások;
valamennyi fentiekben leírt szolgáltatás, beleértve az internet,
online és interaktív számítógépes szolgáltatások útján hozzáférhetõ szolgáltatásokat.

(511) 34
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

193.463
M 07 02121
Bai Tree Kft., Budapest (HU)
Majorcki István, Budapest

(511) 25

(151) 2008.04.01.
(220) 2007.06.05.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 193.464
(151) 2008.04.01.
(210) M 07 01836
(220) 2007.05.17.
(732) DYN Entertainment Filmgyártó, Tanácsadó és Szolgáltató
Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szalay Péter, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(111) 193.460
(151) 2008.04.01.
(210) M 07 01231
(220) 2007.04.16.
(732) ALBORELLO’ 99 Kft., Dunakeszi (HU)
(546)

(511) 32

(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest
(546)

Gyümölcsital-sûrítmények.

(111) 193.461
(151) 2008.04.01.
(210) M 07 01851
(220) 2007.05.17.
(732) dr. Dévai László Sándor, Budapest (HU);
Havasy Viktor Tamás, Budapest (HU)
(546)

(511) 30 Aprósütemény, teasütemény; briós; kakaós termékek; keményítõtartalmú termékek étkezéshez; kétszersültek, kekszek;
kenyér; lepények (gyümölcsös); lisztek, étkezési; liszttartalmú
ételek; malomipari termékek; müzli, sós kekszek; sütemények;
tésztafélék; zsemlék.
(111) 193.462
(151) 2008.04.01.
(210) M 07 02115
(220) 2007.06.05.
(732) Adria Tabak Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(511) 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).
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 mû-

M557

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 5. szám II. kötet, 2008.05.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek II.
anyagok (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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.465
(151) 2008.04.01.
M 07 02481
(220) 2007.07.09.
Berlin-Chemie AG., Berlin (DE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) ATTENTO
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati
használatra.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.466
(151) 2008.04.01.
M 07 02473
(220) 2007.07.09.
EVM Zrt., Budapest (HU)
dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest

(541) KOMFORT
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

193.467
(151) 2008.04.01.
M 07 02122
(220) 2007.06.05.
New Sunwater Kft., Budapest (HU)
Majorcki István, Budapest

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 193.479
(151) 2008.03.21.
(210) M 07 03202
(220) 2007.09.21.
(732) Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(546)

(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 kartonlapból, 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) 193.480
(151) 2008.03.21.
(210) M 07 03203
(220) 2007.09.21.
(732) Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) innovation is tradition
(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 kartonlapból, 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) 193.526
(151) 2008.04.03.
(210) M 07 01757
(220) 2007.05.10.
(732) OVA G. BARGELLINI S.P.A., Pieve di Cento
(Bologna) (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ASTRO GUIDA
(511) 11 Világítókészülékek és berendezések; jármûvek világítóeszközei; lámpák; biztonsági lámpák; elektromos lámpák; világítóeszközök.
(111) 193.529
(151) 2008.04.03.
(210) M 07 01735
(220) 2007.05.10.
(732) Triangle Holdings Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Madarassy Tamás, Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) CLEARWATER DEVELOPMENTS HUNGARY
(511) 36 Adóval kapcsolatos becslések; alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek; bérházak kezelése; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások; finanszírozási szolgáltatások; információk nyújtása biztosítási ügyekben; ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek; irodák (ingatlanok) bérlete; lakásbérlet; lakásügynökségek; lakbérbehajtás; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan); pénzügyi igazgatás; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi szponzorálás, támogatás;
pénzügyi tanácsadás; telebank szolgáltatások; tõkekihelyezés,
tõkeberuházás; vagyonkezelés.

M558

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 5. szám II. kötet, 2008.05.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek II.
(111) 193.531
(151) 2008.04.03.
(210) M 07 01583
(220) 2007.04.24.
(732) Compra Oktatási, Kereskedelmi és Gazdasági-szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor, PATINORG KFT., Budapest
(541) SplitDeco
(511) 16 Festmények keretezve vagy anélkül; festmények síkban
vagy térben formált vászon, mûanyag, fólia, kreatív papír, textil,
molinó, üveg, fém és fa hordozófelületen; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; metszetek; nyomatok;
színes olajnyomatok; vízfestmények, akvarellek; képek; portrék,
arcképek; poszterek; fényképek; kromolitográfiák; albumok; brosúrák; katalógusok; prospektusok; vékony fûzött könyvek; könyvecskék; könyvek; könyvkötések; folyóiratok; újságok; hírlevelek; nyomtatványok; naptárak letéphetõ lapokkal; dossziék; iratgyûjtõk; irattartók; füzetek; noteszok; írómappák; dobozok kartonból vagy papírból; hirdetõtáblák papírból vagy kartonból; plakátok; falragaszok papírból vagy kartonból; építészeti makettek;
szobrocskák; figurák papírmaséból; tervrajzok; iskolai táblák;
nyomtatott publikációk; világító papír; zacskók csomagolásra
(papírból vagy mûanyagból); zászlók.
(111) 193.532
(151) 2008.04.03.
(210) M 07 01019
(220) 2007.03.27.
(732) QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Glósz és Társa Kft., Budapest
(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

193.535
(151) 2008.04.03.
M 07 00808
(220) 2007.03.10.
Makk Ferenc, Dunasziget (HU)

MTE
41 Sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása.
193.536
(151) 2008.04.03.
M 06 03603
(220) 2006.11.03.
Poller Roland, Bonyhád (HU)
CSIBY ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA, DR. GÁL
ZSUZSANNA, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(546)

193.533
(151) 2008.04.03.
M 07 00999
(220) 2007.03.27.
Zsidek László, Mogyoród (HU)
dr. Szalmásy Miklós, Szalmásy Ügyvédi Iroda, Budapest

(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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(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; szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc, fényképezõ vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, videokamerák és fényképészeti objektívok, egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok, látcsövek teleszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek, optikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék, egyéb optikai
készülékek, mûszerek vagy anyagok, számítógépek, számológépek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép-perifériák, számítógépes oktatóberendezések és -felszerelések, valamint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló berendezések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és -feldolgozó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számítógépi programok általában és különösen ilyen gépekhez és berendezésekhez.
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, optikusok szolgáltatásai, szemvizsgálat, szemüvegkészítés.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(111) 193.534
(151) 2008.04.03.
(210) M 07 00455
(220) 2007.02.12.
(732) Zlatá Studna s.r.o., Siroke (SK)
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193.537
(151) 2008.04.03.
M 07 02000
(220) 2007.05.29.
SC STYROPAN s.r.l., Buzau (RO)
dr. Pintér Aurél ügyvéd, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 5. szám II. kötet, 2008.05.28.
Nemzeti lajstromozott védjegyek II.
(511) 1
Ipari ragasztószerek; ragasztók falicsempéhez.
17 Szigetelõanyagok; üvegszálak szigetelésre; üvegszálból készült szövetek szigetelésre.
19 Építõanyagok, nem fémbõl; épületpanelek, nem fémbõl.
(111)
(210)
(732)
(740)

(554)

193.538
(151) 2008.04.03.
M 07 01581
(220) 2007.04.24.
ADOC-SEMIC Kiadói és Nyomdai Kft., Budapest (HU)
dr. Rédei Katalin, Dr. Rédei Katalin és dr. Pál Tibor Ügyvédi
Iroda, Budapest

(546)

(511) 33

(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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

193.539
(151) 2008.04.03.
M 07 01740
(220) 2007.05.10.
Manex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
dr. Hajdu György, Hajdu és Menyhei Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 193.541
(151) 2008.04.03.
(210) M 07 01021
(220) 2007.03.27.
(732) Hermelin-Skin Kft., Szentes (HU)
(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(111)
(210)
(732)
(740)

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

193.540
(151) 2008.04.03.
M 06 04113
(220) 2006.12.18.
Békési és Fia Bt., Békés (HU)
Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.
Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

193.542
(151) 2008.04.03.
M 07 00452
(220) 2007.02.12.
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) INDASTAD
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok;
fogtömõ anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek; készítmények kártevõk pusztítására; fungicidek, herbicidek.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(740)

Pálinkák.

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
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193.543
(151) 2008.04.03.
M 07 01200
(220) 2007.04.11.
BOCHEMIE a.s., Bohumín, Novy Bohumín (CZ)
DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

DEZOSEPT
1
Vegyi termékek ipari, mezõgazdasági és tudományos célokra.
3
Készítmények mosás és fehérítés céljára, valamint a mosnivaló tisztítására.
5
Fertõtlenítõszerek.
193.544
(151) 2008.04.03.
M 07 01202
(220) 2007.04.11.
Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

„MARLBORO. A DOHÁNYZÁS ÉLMÉNYE”
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(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve
szivarok; cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;
dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási
cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet
cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.
(111)
(210)
(732)
(300)
(740)

193.559
(151) 2008.04.07.
M 06 01806
(220) 2006.05.23.
Astellas Pharma Inc., Chuo-ku (JP)
2006-041807
2006.05.09. JP
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) LUMODIF
(511) 5
2006.05.09-i 2006-041807 számú uniós elsõbbség alapján:
Gyógyszerészeti készítmények és anyagok; immunterápiás
gyógyszerészeti készítmények és anyagok. 2006.05.23-i elsõbbséggel: 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)
(300)
(740)

193.560
(151) 2008.04.07.
M 06 01805
(220) 2006.05.23.
Astellas Pharma Inc., Chuo-ku (JP)
2006-041806
2006.05.09. JP
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) ADVAGRAF
(511) 5
2006.05.09-i 2006-041806 számú uniós elsõbbség alapján:
Gyógyszerészeti készítmények és anyagok; immunterápiás
gyógyszerészeti készítmények és anyagok. 2006.05.23-i elsõbbséggel: 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)
(300)
(740)

193.561
(151) 2008.04.07.
M 06 01804
(220) 2006.05.23.
Astellas Pharma Inc., Chuo-ku (JP)
2006-041805
2006.05.09. JP
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

193.562
(151) 2008.04.07.
M 07 00754
(220) 2007.03.07.
VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(511) 33

Égetett szeszes ital, pálinka.

(111) 193.565
(151) 2008.04.07.
(210) M 07 00995
(220) 2007.03.26.
(732) WYETH (Delaware állam törvényei szerint mûködõ cég),
Madison, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények a központi idegrendszer betegségeinek és rendellenességeinek, neurológiai rendellenességeknek, a menopauza vazomotorikus szimptómáinak, valamint
neurotikus rendellenességeknek, neuropatikus fájdalmaknak, fibromialgiának, húgyúti rendellenességnek és krónikus fájdalmaknak a megelõzésére és/vagy kezelésére.
(111)
(210)
(732)
(740)

(541) PROGRAFTRA
(511) 5
2006.05.09-i 2006-041805 számú uniós elsõbbség alapján:
Gyógyszerészeti készítmények és anyagok; immunterápiás
gyógyszerészeti készítmények és anyagok. 2006.05.23-i elsõbbséggel: 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)

(554)

193.567
(151) 2008.04.07.
M 07 01988
(220) 2007.05.25.
The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz, különösen szénsavas üdítõitalok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111)
(210)
(732)
(740)

193.569
(151) 2008.04.07.
M 07 02216
(220) 2007.06.13.
SigmaKalon Deco Nederland B.V., Ad Uithoorn (NL)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) DUCK PAINT
(511) 2
Színezékek, festékek, kencék, fixálószerek (fénymáz), lakkok, rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták; festékek fára (beltéri és kültéri); festõanyagok fára; fémlapok és fémporok festõk és dekoratõrök részére; fedõ bevonatok (festékek) épületek belsõ és külsõ
felületére; homlokzati festékek; akrilfestékek; korróziógátló termékek; hígítószerek, sûrítõanyagok és kötõanyagok színezékekhez és színezõanyagokhoz; kötõanyagok és hígítószerek festékekhez.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.570
(151) 2008.04.07.
M 07 02218
(220) 2007.06.13.
Sarp Industries, Limay (FR)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) SARP INDUSTRIES
(511) 35 Környezetvédelemre és hulladékkezelésre vonatkozó hirdetés; üzletvezetési tanácsadás, környezetvédelemmel kapcsolatos
üzletvezetési konzultáció, hulladékkezelés és hulladékhasznosítás, beleértve a veszélyes és mérgezõ hulladékot; üzleti tanácsadás vagy információ hulladékgyûjtéssel, hulladékfeldolgozással
és hulladékhasznosítással kapcsolatban, beleértve a veszélyes és
mérgezõ hulladékot, hulladékszétválasztó központok irányítását;
számítógépes 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-újrahasznosítás és -visszafordítás; salakhasznosítás; energiahasznosítás hulladékégetéssel; kiégett világítócsövek újrahasznosítása; gyógyítóiszap, beleértve a
szennyvíztisztító üzemekben keletkezett iszap hasznosítása, nedvesítés, homogenizálás, erjesztés és biológiai eljárás komposztálásra és a hulladék kezelésére; gázüledék-folyamat eljárás; energiatermelés, beleértve a hulladékhasznosításból, veszélyes és
mérgezõ anyagokból nyert biogázt és elektromosságot.
42 Tanulmányozása és kivitelezése a hulladék témakörben, beleértve veszélyes és mérgezõ hulladékot, a begyûjtéstõl a feldolgozásig és hasznosításig; környezetvédelmi konzultáció, levegõszennyezés-megelõzési szolgáltatás és rehabilitáció a csökkent
értékû talajoknak és helyszíneknek; számítógépes programozás a
fent említett technikai feladatok és környezetvédõ adatbázis létrehozása; környezetvédelmi és hulladékhasznosítási tudományos és
ipari kutatás, beleértve a veszélyes és mérgezõ hulladékot, és az
ebbõl nyert energia; kémiai, biokémiai és bakteriológiai analízis a
hulladékhasznosítás terén.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.571
(151) 2008.04.07.
M 07 02357
(220) 2007.06.29.
ALVEOLA Kft., Budapest (HU)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) iWhite, a legjobb ok arra, hogy mosolyogjon
(511) 3
Fogkrémek, szájápolási készítmények.

(111) 193.572
(151) 2008.04.07.
(210) M 07 02361
(220) 2007.06.29.
(732) SOMLAI TRUCK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Zalaegerszeg (HU)
(740) Süsleczné Kiss Zsuzsanna iparjogvédelmi szakértõ, Gyõr
(541) PARTSOUTLET
(511) 35 Információk számítógépes adatbázisba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; beszerzõi szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése mások számára) adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, adatkutatás
számítógépfájlokban (mások számára), kereskedelmi információs ügynökségek; reklámozás; reklámszövegek publikálása; üzleti
felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk.
37 Földi, vízi és légi jármûvek és azok alkatrészei karbantartásához, javításához és szereléséhez és szerelésével kapcsolatos
szolgáltatások; javítómûhelyek; jármûtisztítás.
38 Elektronikus hirdetõszolgáltatás; tudakozó; információs
szolgáltatások; üzenetek, képek továbbítása számítógépen.
(111) 193.574
(151) 2008.04.07.
(210) M 07 02366
(220) 2007.06.29.
(732) OMSZ Légimentõk Közhasznú Társaság, Budapest (HU)
(546)

(511) 39 Szállítás; ezen belül különösen: betegszállítás; mentõszolgálat, légimentés, légi jármûvek kölcsönzése.
44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai szolgáltatások emberek részére.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.575
(151) 2008.04.07.
M 07 02368
(220) 2007.06.29.
HUNGÁRIA Holding Zrt., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

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

193.576
(151) 2008.04.07.
M 07 02214
(220) 2007.06.13.
Atkins Club Europ Ltd., Seychelles (SC)
dr. Kálóczy György, Solt & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 29 Albumin étkezésre, algakivonatok étkezésre, alginátok táplálkozási célra, alkoholban tartósított gyümölcsök, almapüré,
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amerikaimogyoró-vaj, amerikaimogyoró, feldolgozott, angolszalonna, aszalt kókuszdió, bab, tartósított, baromfi (nem élõ), borsó,
tartósított, bundás burgonyaszeletek, bundás virsli, burgonyaszirom, csemegeuborka, csigatojások (táplálkozási célra), csontolaj,
étkezési, datolya, dió (feldolgozott), disznóhús, dzsemek,
faggyú, étkezési, fagyasztott gyümölcsök, fehérje emberi fogyasztásra, fésûkagyló (nem élõ), garnélarákok (nem élõ), gomba, tartósított, gyömbérdzsem, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya
(zselé), gyümölcskonzervek, gyümölcsök, fõtt, gyümölcsök, tartósított, gyümölcspép, gyümölcssaláták, gyümölcsszeletkék (apró), hagyma, tartósított, hal (nem élõ), hal, tartósított, halból készített ételek, halenyv, zselatin táplálkozáshoz, halfilé, halhús emberi fogyasztásra, halkonzervek, hentesáruk, heringek, homár
(nem élõ), hummusz [csicseriborsókrém], hús, hús, tartósított,
húskivonatok, húskocsonya, húskonzervek, húsleves, erõleves,
húsleves-koncentrátumok, húsleveshez (táptalajhoz) készítmények, joghurt, kagylók, ehetõ (nem élõ), kagylók (nem élõ), kakaóvaj, kandírozott (cukrozott) gyümölcsök, kaviár, kazein táplálkozási használatra, kefir, kókuszolaj, kókuszvaj, kókuszzsír,
kolbász, konyha(kerti) növények, konzervált, krokett, kukoricaolaj, kumisz (tejes ital), languszták (nem élõ), lazac, lekvár, lencse, tartósított, leveskészítmények, levesek, madárfészkek, ehetõ,
mandula, darált, margarin, mazsola, máj, májpástétom, napraforgóolaj, étkezési, olajbogyó, tartósított, olajok, étkezési, olívaolaj,
étkezési, osztriga (nem élõ), pacal, paradicsomlé fõzéshez, paradicsompüré, pálmamagolaj (élelmezésre), pálmaolaj (táplálkozásra), pektin táplálkozásra, pikkalilli, rákfélék, keménytestû
(nem élõ), rákok, folyami (nem élõ), repceolaj, étkezési, sajtok,
savanyú káposzta, savanyúságok, selyemhernyógubó, emberi fogyasztásra, sonka, sózott hal, sózott hús, sült burgonya, chips, szalonna, szardella, ajóka, szardínia, szarvasgomba, tartósított, szárított zöldségek, szezámolaj, szójabab, tartósított, táplálkozási
használatra, tahini [szezámmagkrém], tej, tejes italok (fõként tejet
tartalmazó), tejoltó, tejsavó, tejszín (tejtermék), tejszínhab, tejtermékek, tengeri rákok, apró (nem élõ), tengeri uborkák (nem élõ),
tofu, tojásfehérje, tojások, tojáspor, tojássárgája, tonhal, tõzegáfonyaszósz [befõtt], vadhús, vaj, vajkrém, véreshurka (hentesáru), virágporkészítmények (élelmiszer), zöldségek, fõtt, zöldségek, tartósított, zöldségkonzervek, zöldséglevek fõzéshez, zöldségleves készítmények, zöldségsaláták, zselatin étkezésre, zselék, étkezési, zsírok, étkezési, zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok elõállításához, zsírtartalmú keverékek, kenyérre, állati velõ
táplálkozási célra.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

193.577
(151) 2008.04.07.
M 07 02213
(220) 2007.06.13.
Atkins Club Europ Ltd., Seychelles (SC)
dr. Kálóczy György, Solt & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

ró), hagyma, tartósított, hal (nem élõ), hal, tartósított, halból készített ételek, halenyv, zselatin táplálkozáshoz, halfilé, halhús emberi fogyasztásra, halkonzervek, hentesáruk, heringek, homár
(nem élõ), hummusz [csicseriborsókrém], hús, hús, tartósított,
húskivonatok, húskocsonya, húskonzervek, húsleves, erõleves,
húsleves-koncentrátumok, húsleveshez (táptalajhoz) készítmények, joghurt, kagylók, ehetõ (nem élõ), kagylók (nem élõ), kakaóvaj, kandírozott (cukrozott) gyümölcsök, kaviár, kazein táplálkozási használatra, kefir, kókuszolaj, kókuszvaj, kókuszzsír,
kolbász, konyha(kerti) növények, konzervált, krokett, kukoricaolaj, kumisz (tejes ital), languszták (nem élõ), lazac, lekvár, lencse, tartósított, leveskészítmények, levesek, madárfészkek, ehetõ,
mandula, darált, margarin, mazsola, máj, májpástétom, napraforgóolaj, étkezési, olajbogyó, tartósított, olajok, étkezési, olívaolaj,
étkezési, osztriga (nem élõ), pacal, paradicsomlé fõzéshez, paradicsompüré, pálmamagolaj (élelmezésre), pálmaolaj (táplálkozásra), pektin táplálkozásra, pikkalilli, rákfélék, keménytestû
(nem élõ), rákok, folyami (nem élõ), repceolaj, étkezési, sajtok,
savanyú káposzta, savanyúságok, selyemhernyógubó, emberi fogyasztásra, sonka, sózott hal, sózott hús, sült burgonya, chips, szalonna, szardella, ajóka, szardínia, szarvasgomba, tartósított, szárított zöldségek, szezámolaj, szójabab, tartósított, táplálkozási
használatra, tahini [szezámmagkrém], tej, tejes italok (fõként tejet
tartalmazó), tejoltó, tejsavó, tejszín (tejtermék), tejszínhab, tejtermékek, tengeri rákok, apró (nem élõ), tengeri uborkák (nem élõ),
tofu, tojásfehérje, tojások, tojáspor, tojássárgája, tonhal, tõzegáfonyaszósz [befõtt], vadhús, vaj, vajkrém, véreshurka (hentesáru), virágporkészítmények (élelmiszer), zöldségek, fõtt, zöldségek, tartósított, zöldségkonzervek, zöldséglevek fõzéshez, zöldségleves készítmények, zöldségsaláták, zselatin étkezésre, zselék, étkezési, zsírok, étkezési, zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok elõállításához, zsírtartalmú keverékek, kenyérre, állati velõ
táplálkozási célra.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(511) 29 Albumin étkezésre, algakivonatok étkezésre, alginátok táplálkozási célra, alkoholban tartósított gyümölcsök, almapüré,
amerikaimogyoró-vaj, amerikaimogyoró, feldolgozott, angolszalonna, aszalt kókuszdió, bab, tartósított, baromfi (nem élõ), borsó,
tartósított, bundás burgonyaszeletek, bundás virsli, burgonyaszirom, csemegeuborka, csigatojások (táplálkozási célra), csontolaj,
étkezési, datolya, dió (feldolgozott), disznóhús, dzsemek,
faggyú, étkezési, fagyasztott gyümölcsök, fehérje emberi fogyasztásra, fésûkagyló (nem élõ), garnélarákok (nem élõ), gomba, tartósított, gyömbérdzsem, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya
(zselé), gyümölcskonzervek, gyümölcsök, fõtt, gyümölcsök, tartósított, gyümölcspép, gyümölcssaláták, gyümölcsszeletkék (ap-

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

193.578
(151) 2008.04.07.
M 07 02203
(220) 2007.06.13.
SMartResearch International Kft., Budapest (HU)
dr. Gálné dr. Pénzes Lívia ügyvéd, Budapest

Qualified Intelligence
35

Közvélemény-kutatás, piaci tanulmányok, piackutatás.

193.579
(151) 2008.04.07.
M 07 02202
(220) 2007.06.13.
SMartResearch International Kft., Budapest (HU)
dr. Gálné dr. Pénzes Lívia ügyvéd, Budapest

Szûz Szem próbavásárlás
35

Közvélemény-kutatás, piaci tanulmányok, piackutatás.

193.580
(151) 2008.04.07.
M 07 02197
(220) 2007.06.13.
Kolping Hotel Kft., Alsópáhok (HU)

Bobóország
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
193.581
(151) 2008.04.07.
M 07 02215
(220) 2007.06.13.
Masterplast Group International Zrt., Sárszentmihály (HU)
Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Tanácsadó, Menedzser
és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) THERMOMASTER
(511) 17 Hõszigetelõ anyagok; hangszigetelõ anyagok; szigetelõanyagok, valamint szigetelõlemezek; tömítõanyagok; üveggyapot szigetelési célra.
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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) 193.582
(151) 2008.04.07.
(210) M 07 02195
(220) 2007.06.13.
(732) Ewopharma Ag Magyarországi Kereskedelmi Képviselete,
Budapest (HU)
(740) dr. Fekete Réka, Dr. Fekete Réka Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 44
(111)
(210)
(732)
(740)

(111) 193.590
(151) 2008.04.07.
(210) M 07 02429
(220) 2007.07.05.
(732) Futureal Development Ingatlanforgalmazó Zrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Andrea, Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

Egészségügyi szolgáltatások.

193.583
(151) 2008.04.07.
M 07 01982
(220) 2007.05.25.
PANNON-AQUA ’95 Zrt., Csány (HU)
dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) O2 SPORT
(511) 32 Ásványvizek, különösen oxigénnel dúsított ásványvizek.
(111) 193.584
(210) M 07 02193
(732) Antos Balázs, Budapest (HU)
(546)

(151) 2008.04.07.
(220) 2007.06.13.

(511) 24 Cipzártáskák; nõi és férfitáskák, övtáskák, tárcák melyek
spirál vagy duplaspirál alakban összevarrt cipzárból készülnek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

(111)
(210)
(732)
(300)
(740)

193.585
(151) 2008.04.07.
M 07 02199
(220) 2007.06.13.
Kolping Hotel Kft., Alsópáhok (HU)

Bobó
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
193.586
(151) 2008.04.07.
M 06 03951
(220) 2006.12.04.
Sagmel, Inc., Libertyville, Illinois (US)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) CALCEMIN
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek, kivéve fogászati, szájsebészeti vagy fogszabályozási célra;
kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

193.587
(151) 2008.04.07.
M 07 02247
(220) 2007.06.19.
Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

193.591
(151) 2008.04.07.
M 07 02676
(220) 2007.07.23.
Colgate-Palmolive Company, New York, New York (US)
2007716778
2007.06.06. RU
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) LADY LOVE
(511) 3
Dezodorálószerek, izzadásgátló és testspray-k.
(111)
(210)
(732)
(300)
(740)

193.592
(151) 2008.04.07.
M 07 02675
(220) 2007.07.23.
Colgate-Palmolive Company, New York, New York (US)
2007716779
2007.06.06. RU
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) COOL GIRL
(511) 3
Dezodorálószerek, izzadásgátló és testspray-k.
(111) 193.593
(151) 2008.04.07.
(210) M 07 02660
(220) 2007.07.23.
(732) Országos Rendõr-Fõkapitányság, Budapest (HU)
(546)

Kabarécsütörtök
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-

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
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;
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írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
(111) 193.594
(151) 2008.04.07.
(210) M 07 02659
(220) 2007.07.23.
(732) Országos Rendõr-Fõkapitányság, Budapest (HU)
(546)

(511) 43 Bár, kávéház, rendezvényhez termek kölcsönzése, vendéglátás, étterem, étkezde, diszkó, szórakozóhely, italárusítás, sörözõ, hideg és meleg ételek árusítása, buliszervezés, rendezvényszervezés, kocsma, zenés éjszakai szórakozóhely, club, klub,
hasonló vendéglátás.

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
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.
(111) 193.595
(151) 2008.04.07.
(210) M 07 03122
(220) 2007.09.12.
(732) CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt.,
Székesfehérvár (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 29
30

(546)

(111) 193.598
(151) 2008.04.07.
(210) M 07 03119
(220) 2007.09.12.
(732) Car-Path Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 37 Kézi autómosó, külsõ mosás; vegyszeres mosás, belsõ takarítás, alvázmosás, keréktisztítás, klímatisztítás, bõr- és mûanyagápolás, gumiápolás, polírozás, vaxolás, bõr- és kárpittisztítás; gumiabroncs le- és felszerelés, felnijavítás, -szerelés, centírozás, abroncsjavítás, gumiabroncs- és felnitárolás; szélvédõjavítás,
gyorsszerviz, futómûállítás, lengéscsillapító-mérés, fékhatásmérés, gépjármûszerviz.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

193.599
(151) 2008.04.07.
M 07 03117
(220) 2007.09.12.
ÁRGUS-SECURITY Vagyonvédelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Adámi Csaba, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

Gyümölcsalapú termékek, tejtermék alapú készítmények.
Rizsalapú termékek, sütemények, kekszek, snacktermékek.
(511) 45 Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 193.596
(151) 2008.04.07.
(210) M 07 03121
(220) 2007.09.12.
(732) CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt.,
Székesfehérvár (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

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

(511) 30 Liszt, gabonafélékbõl készült termékek, malomipari termékek, gabonapelyhek és darák, müzlik, tészták, sütõ- és édesipari
termékek, cukrászati termékek, lisztalapú ételek, ostyák, gabonaõrlemény alapú snacktermékek.

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

(111) 193.597
(151) 2008.04.07.
(210) M 07 03120
(220) 2007.09.12.
(732) LR KLUB Kft., Budapest (HU)
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193.600
(151) 2008.04.07.
M 07 03116
(220) 2007.09.12.
ÁRGUS-SECURITY Vagyonvédelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Adámi Csaba, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

ÁRGUS-SECURITY
45 Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
193.601
(151) 2008.04.07.
M 07 02940
(220) 2007.08.27.
RUUM Szállásszolgáltató Kft., Budapest (HU)
dr. Tornyi Róbert, Tornyi Ügyvédi Iroda, Budapest
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(511) 41 Digitális képfelvételezés, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása,
feliratozás (filmeké).
(111)
(210)
(732)
(740)

193.602
(151) 2008.04.07.
M 07 02804
(220) 2007.08.08.
STVP Kft., Budapest (HU)
dr. Tálos Zsuzsanna, Dr. Tálos Zsuzsanna és dr. Kamondy
Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 193.603
(151) 2008.04.07.
(210) M 07 02797
(220) 2007.08.08.
(732) Tokaji Hímesudvar Bt., Tokaj (HU)
(546)

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 193.604
(151) 2008.04.08.
(210) M 07 01006
(220) 2007.03.27.
(732) Real Management Üzemeltetõ Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(111) 193.605
(151) 2008.04.08.
(210) M 07 01026
(220) 2007.03.27.
(732) J. Uriach y Compania, S.A., Palau-solitá i Plegamans,
Barcelona (ES)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) TAMALIS
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, különösen allergiás nátha
tüneteinek kezelésére szolgáló antihisztamin-készítmény.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.607
(151) 2008.04.08.
M 07 01023
(220) 2007.03.27.
HP TRONIC Zlin, spol. s.r.o., Zlin (CZ)
445508
2007.02.16. CZ
dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

(546)

(541) HAWAII WAVE
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(511) 33

(111)
(210)
(732)
(300)
(740)

193.606
(151) 2008.04.08.
M 07 01029
(220) 2007.03.27.
SAINT LOUIS SUCRE S.A., Paris (FR)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti és/vagy orvosi célra alkalmazott édesítõszerek.

(511) 7
Klasszikus és automata mosógépek, mosogatógépek, facsarógépek, ebbe az osztályba tartozó elektronikus-mechanikus
konyhai készülékek, különösen élelmiszer-feldolgozásra szolgáló gépek, mint háztartási robotgépek, dagasztók és keverõk, gyúrógépek, elektromos kések, szeletelõk és multiszeletelõk, elektromos sapperek (gyümölcs vagy zöldség levének elválasztására
szolgáló készülékek) és gyümölcsfacsarók, elektromos kávédarálók, húsdarálók (gép), elektromos aprítógépek élelmiszerekhez,
porszívók és szõnyegtisztítók, elektromos konzervnyitók.
8
Hajsütõ vasak és tartóshullám-készítõ eszközök, nem elektromos konzervnyitók, biztonsági borotvák.
9
Ezen osztályba sorolt elektromos készülékek és mûszerek:
számítástechnika - adatok gyûjtésére, továbbítására, feldolgozására és tárolására, valamint ezen mûveletek kölcsönös kombinációira szolgáló eszközök, személyi számítógépek, notebookok,
képernyõk, nyomtatók, PC-perifériák és tartozékaik; videorendszerek; kapcsoló- és hosszabbítókábelek, irodai berendezések telefon- és faxkészülékek, másolók, számológépek; mobiltelefonok és tartozékaik; akkumulátorok; akkumulátortöltõk, energiaforrások; fényképezõgépek, mozgóképfelvevõk, memóriakártyákat tartalmazó digitális fényképezõgépek; memóriahordozók,
memóriakártyák, rádiók, DAB vevõket tartalmazó rádiók, rádióállomások - küldõk, Hi-Fi rendszerek, melyek a következõket tartalmazzák: hangszórók, mikrofonok, fejhallgatók, átalakítók,
erõsítõk; mikrorendszerek; minirendszerek; rádió-magnetofonok; tv-készülékek antennával, mûholdvevõvel, távirányítóval;
hordozható és személyi vevõ- és lejátszókészülékek, elektronikus
ébresztõórák; rádiós ébresztõórák; autórádiók és -hangszórók;
személyi és mobil navigátorok; felvételhordozók hangkazetták,
DVD-hordozók, CD-hordozók; házimozirendszerek és házimozirendszerek egyes alkatrészei; elektronikus játékok; játékkonzolok
tartozékokkal, SAT és DVB-T felvevõk; DVD-vevõk, DVD-felvevõk, MP3-lejátszók, felvevõkészülékek, valamint hang- és
képreprodukció, meteorológiai állomások, babaõrök, tolmácsgépek, adatbázisok, barométerek, hõmérõk, elektromos vasalók, beleértve a gõzös vasalókat is, mérlegek, hajvágó gépek, háziállatnyíró gépek, epilátorok, hajegyenesítõk, elektronikus készülékek
különösen mobiltelefonok, notebookok, fényképezõgépek és más
ezen osztályba sorolt készülékek tartódobozai és tokjai.
10 Lábmasszírozó gépek.
11 Hûtõgépek, fagyasztók és jégkészítõk, elektromos, gáz- és
kombinált készülékek fõzéshez, sütéshez, zsiradékban sütéshez
és egyéb sütéshez, különösen tûzhelyek, elektromos, gázsütõk és
mikrohullámú sütõk, grillek, rácsok, pirítók, elektromos olajsütõk, serpenyõk és sütõformák, tûzhelyek és fõzõlapok, szilárd tüzelõvel mûködõ tûzhelyek, elektromos kávéfõzõk, presszókávégépek, instant forróvíz-adagoló készülékek, elektromos gyorsforralók, szellõztetõ- és légkondicionáló berendezések, eszközök levegõ-elõkészítésre helyiségekben, úgymint szûrõberendezések,
párásítók és párátlanítók, páraelszívó készülékek, elektromos és
gázos melegítõberendezések, köztük forralók, radiátorok, gázkályhák, elektromos fûtõtestek, infrakályhák és konvektorok,
elektromos és gázos vízmelegítõk, gõzelszívó berendezésekhez
való szûrõk, vízakkumulátorok, bojlerek, hajszárítók, borhûtõk.
16 Papírszûrõk porszívókhoz, papírszûrõk kávéfõzõkhöz.
18 Ezen osztályba sorolt bõr- és textiltáskák, dobozok, tokok.
21 Kis háztartási eszközök és hordozható edények háztartási és
konyhai célokra, kézimalmok, keverõgépek, dagasztók, reszelõk,
lábasok, fazekak, serpenyõk, kannák, kávéfõzéshez és kávézás-
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(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

hoz használatos eszközök, fõzéshez használatos grillezõnyársak
és rácsok, elektromos fogkefék.
35 Marketing, piackutatás és -elemzés, üzleti ügyek közvetítése elektronikus berendezések és ezzel kapcsolatos áruk elõállítása, értékesítése és promóciója területén, konzultáció üzleti szervezési kérdésekben, értékesítési hálózatok kialakítása és mûködtetése, kereskedelmi kiállítások és vásárok szervezése.
39 Áru- és termékcsomagolás, csomagküldõ szolgálat, gépjármûvel történõ áruszállítás.

(111) 193.622
(151) 2008.04.08.
(210) M 07 02727
(220) 2007.07.27.
(732) Sanoma Digitál Média Közép-Európai Kommunikációs Zrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Sztárral szemben
(511) 38 Távközlés, különösen: televíziómûsorok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

193.611
(151) 2008.04.08.
M 07 01579
(220) 2007.04.24.
Kárpáti Ernõ, Szombathely (HU)

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

KÁRPÁTI
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(111) 193.612
(151) 2008.04.08.
(210) M 07 01732
(220) 2007.05.10.
(732) Dékán Stúdió Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes, Egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

193.613
(151) 2008.04.08.
M 07 01738
(220) 2007.05.10.
Manex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
dr. Hajdu György, Hajdu és Menyhei Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 193.614
(151) 2008.04.08.
(210) M 07 03465
(220) 2007.10.11.
(732) BÁBOLNA Környezetbiológiai Központ Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) KILRAT
(511) 5
Állatgyógyászati termékek.
(111) 193.621
(151) 2008.04.08.
(210) M 07 02723
(220) 2007.07.27.
(732) Sanoma Digitál Média Közép-Európai Kommunikációs Zrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) lakosztály
(511) 38 Távközlés, különösen: televíziómûsorok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

193.627
(151) 2008.04.08.
M 07 02524
(220) 2007.07.11.
Nissan Chemical Industries, Ltd., Chiyoda-ku, Tokyo (JP)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) PILOT
(511) 5
Herbicidek, rovarirtók, fungicidek; készítmények gyomok
és élõsködõk elpusztítására.
(111) 193.629
(151) 2008.04.08.
(210) M 07 02724
(220) 2007.07.27.
(732) Sanoma Digitál Média Közép-Európai Kommunikációs Zrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Rubint – minden, ami nõ
(511) 38 Távközlés, különösen: televíziómûsorok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

193.630
(151) 2008.04.08.
M 07 01170
(220) 2007.04.05.
Csapó Richárd, Gyõr (HU)
dr. Kovács Kálmán ügyvéd, Gyõr

(511) 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.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(111) 193.631
(151) 2008.04.08.
(210) M 07 03011
(220) 2007.09.04.
(732) Biser Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Szeged (HU)
(740) dr. Maróthy Kornél, Kardos, Petõ és Törõcsik Társas Ügyvédi
Iroda, Szeged
(541) Mutass Lehetõséget Másoknak!
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; audioberendezések kölcsönzése, digitális képfelvételezés, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása,
filmgyártás, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek kölcsönzése, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás, oktatási
tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, online elérhetõ elektro-
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17 Hang, hõ és elektromos áram szigetelésére szolgáló anyagok; gumiból, mûanyagból vagy növényi kaucsukból készült rugalmas csövek és tömlõk; textilanyagból készült tömlõk, tûzoltó
tömlõk, nem fémbõl készült csõburkolatok és alkatrészek, tömlõ
alkatrészek, gépjármû-radiátor-tömlõk; szintetikus anyagok és
félkész termékek, nevezetesen növényi kaucsuk, szintetikus
gyanta, cellulóz (félkész), mûanyag és viszkózus filmek és fóliák
(nem csomagolási célokra); félkész burkolat, tengelykapcsolóbetét, mûanyag szálak, de nem textilipari célokra; gumi vagy
növényi kaucsuk zsákok csomagolási célokra.

nikus publikációk [nem letölthetõk], szemináriumok rendezése és
vezetése, szövegek kiadása (nem reklámcélú), videofilmgyártás,
videoszalagok kölcsönzése, video(szalagra) filmezés, élõ elõadások bemutatása.
(111) 193.632
(151) 2008.04.08.
(210) M 07 02738
(220) 2007.07.31.
(732) Merian Orosháza Finom Szárnyas Különlegességek Zrt.
„f.a.”, Orosháza (HU)
(554)
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 29 Libamájtartalmú konzervek, félkész és továbbfeldolgozott
készítmények.
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 193.637
(151) 2008.04.08.
(210) M 07 02861
(220) 2007.08.16.
(732) Rendezvényparádé Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Gellért Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

193.633
(151) 2008.04.08.
M 07 01543
(220) 2007.04.20.
Zwack Péter, Budapest (HU)
Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest

(541) Molecula Maxim
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; informatikai szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.636
(151) 2008.04.08.
M 07 02539
(220) 2007.07.13.
Európa Tréning Kft., Budapest (HU)
dr. Sági Péter, Dr. Sági Ügyvédi Iroda, Romhány

193.634
(151) 2008.04.08.
M 07 02341
(220) 2007.06.27.
Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) AQUABLOCK
(511) 1
Vegyi anyagok ipari és szerkezeti célokra, megmunkálatlan
mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; szilikonok; ragasztóanyagok ipari célokra.
17 Gumi, guttapercha, ragasztó, azbeszt, csillám, valamint
ezekbõl készült anyagok; csomagoló-, tömítõ- és szigetelõanyagok; csatlakozásokhoz használt szigetelõvegyületek; szigetelõ- és
fedõfestékek; szigetelõ- és fedõlakkok; szigetelõ- és borítófóliák;
szigetelõ- és csomagolószalagok; mûgyanták (félig kész termékek).
(111) 193.635
(151) 2008.04.08.
(210) M 07 01953
(220) 2007.05.23.
(732) Aktas Hava Süspansiyon Sistemleri Sanayi Ve Ticaret
Anonim Sirketi, Kestel (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) LUFTTECH
(511) 12 Autók, tehergépkocsik, buszok, traktorok, hûtõ gépjármûvek, betonkeverõ gépjármûvek, katonai gépjármûvek szállítási
célokra, mentõautók, sportautók, golfautók, darus gépkocsik, hajtórúd szárazföldi jármûvekhez, egyéb gépjármûalkatrészek, kivéve a motor részeit; gépkocsivázak, lökhárítók, ajtók, lecsukható
tetõk, motorburkolatok, sárvédõk, sárhányók; kerékpárok és motorkerékpárok, mopedek és egyéb gépjármûvek, valamint azok
vázai, kormánya, gépjármûvek ablaktörlõlapátjai, gépjármûüzemanyagtankok (benzin/gáz).

(511) 41 Szakmai képzés; oktatási szolgáltatások, ezzel kapcsolatosan kongresszusok, konferenciák, szemináriumok szervezése.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

193.638
(151) 2008.04.08.
M 07 03010
(220) 2007.09.04.
DUNA PASSAGE Kft., Budapest (HU)
dr. Fütty Tivadar, Dr. Fütty Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

DUNA PASSAGE
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
193.640
(151) 2008.04.08.
M 07 02860
(220) 2007.08.16.
Tudomány Nyelviskola Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Gellért Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 41 Oktatási szolgáltatások, így idegen nyelv oktatása, gyakorlása és ezzel kapcsolatos útmutatás.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.641
(151) 2008.04.08.
M 07 03018
(220) 2007.09.04.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Budapest (HU)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(541) MODERN képmesék
(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,
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másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi tevékenység.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 193.642
(151) 2008.04.08.
(210) M 07 02741
(220) 2007.07.31.
(732) Merian Orosháza Finom Szárnyas Különlegességek Zrt.
„f.a.”, Orosháza (HU)
(554)

(511) 29

(546)

(511) 9
Hardver, szoftver, így különösen mobiltelefon-alkalmazások, számítógép- és mobiltelefon-kiegészítõk, adattovábbítás,
-tárolás és -feldolgozás céljára szolgáló eszközök, adatfeldolgozó
készülékek, audiovizuális eszközök.
(111) 193.646
(151) 2008.04.08.
(210) M 07 02857
(220) 2007.08.16.
(732) Hajdúsági Sütödék Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Debrecen (HU)
(541) Testõr
(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)
(740)
(546)

Kacsamájtartalmú konzervek, kacsamájkészítmények.

(111) 193.643
(151) 2008.04.08.
(210) M 07 02737
(220) 2007.07.31.
(732) Merian Orosháza Finom Szárnyas Különlegességek Zrt.
„f.a.”, Orosháza (HU)
(546)

193.653
(151) 2008.04.08.
M 06 01762
(220) 2006.05.19.
Baromfi Termék Tanács, Budapest (HU)
dr. Sors László, Sors Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 31
(511) 29 Egész és darabolt baromfitermékek, húskészítmények, hentesáruk, különösen húskivonatok, húskonzervek, baromfisonkák
és kolbászok, baromfizsírok és zsírtartalmú keverékek, pástétomok és egyéb baromfikészítmények.
(111) 193.644
(151) 2008.04.08.
(210) M 07 02853
(220) 2007.08.16.
(732) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

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

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

(511) 32

Sörök.

(546)

(111) 193.645
(151) 2008.04.08.
(210) M 07 02545
(220) 2007.07.13.
(732) Mobil Média Stúdió Produkciós Iroda Közkereseti
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
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Magyar baromfi.

193.655
M 07 01002
Baár János, Budapest (HU)

(151) 2008.04.08.
(220) 2007.03.27.

GASZTRO INVEST
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
193.656
M 07 01587
Fuling Kft., Budapest (HU)

(151) 2008.04.08.
(220) 2007.04.24.

Maggie Bridal
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

193.657
(151) 2008.04.08.
M 07 01027
(220) 2007.03.27.
Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt., Zalaegerszeg (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
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(511) 37 Építkezések és javítások, fõleg állandó épületek építési vállalkozói és fõvállalkozói szolgáltatásai, új épületek felépítése,
épületek felújítása, eredeti állapotba történõ helyreállítása, utak,
hidak, gátak építésével kapcsolatos, valamint az építkezés speciális területeihez kapcsolódó szolgáltatások, festés, gáz- és vízvezeték-szerelés, fûtõrendszerek szerelése és tetõfedés; építkezések
kiegészítõ tevékenységei, építési eszközök és anyagok bérbeadása, javítási szolgáltatások, többek között a villamosipar, a bútoripar, az asztalosipar, valamint a berendezés- és felszerelésgyártás
területén.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)

193.658
(151) 2008.04.08.
M 07 00454
(220) 2007.02.12.
VT-SOFT Kft., Budapest (HU)

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

CORSO
9

(111) 193.666
(151) 2008.04.08.
(210) M 07 02725
(220) 2007.07.27.
(732) Sanoma Digitál Média Közép-Európai Kommunikációs Zrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Forró témák
(511) 38 Távközlés, különösen: televíziómûsorok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

Szoftverek.

193.668
(151) 2008.04.08.
M 07 02134
(220) 2007.06.07.
HOUSE OF PRINCE A/S, Soborg (DK)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) SATIN <w>
(511) 34 Dohány, cigaretta, dohányzási cikkek, gyufák.

193.659
(151) 2008.04.08.
M 07 00450
(220) 2007.02.12.
Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) B & H
(511) 34 Dohány feldolgozott illetve feldolgozatlan formában; cigarettadohány, pipadohány, kézi sodrású cigarettához való dohány,
rágódohány; svéd dohány (snus); cigaretták, szivarok, szivarkák;
dohányzáshoz való anyagok, amelyek önmagukban vagy dohánnyal keverve kerülnek értékesítésre, és nem orvosi vagy gyógyászati célokat szolgálnak; tubák; árucikkek dohányzók számára; cigarettapapírok, cigarettahüvelyek és gyufák.

(111) 193.670
(151) 2008.04.08.
(210) M 07 02316
(220) 2007.06.25.
(732) Aminach Bedding & Furniture Manufacturing Ltd.,
Ramle (IL)
(300) 200941
2007.06.05. IL
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(111) 193.660
(151) 2008.04.08.
(210) M 07 01736
(220) 2007.05.10.
(732) Hungarolingua Transzkommunikációs és Kulturális
Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Ruszthy Gyula, Ruszthy Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 20

(511) 41 Oktatás, különösen nyelvoktatás; könyv-, tankönyv- és
nyelvkönyvkiadás, CD, CD-ROM, DVD kiadása; oktatási tárgyú
információk, oktatási vizsgáztatás; tanfolyamok, szemináriumok
rendezése és szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; szakmai képzõ; fordítói szolgáltatások; oktatási tárgyú információk nyújtása.
(111) 193.661
(151) 2008.04.08.
(210) M 07 01753
(220) 2007.05.10.
(732) OVA G. BARGELLINI S.P.A.,
Pieve di Cento (Bologna) (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) TELEUR
(511) 11 Világítókészülékek és berendezések; jármûvek világítóeszközei; lámpák; biztonsági lámpák; elektromos lámpák; világítóeszközök.

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

Matracok és ágyak.

193.677
(151) 2008.04.08.
M 07 02317
(220) 2007.06.25.
Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) GARDE D’OR
(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) 193.681
(210) M 07 02828
(732) Shiraz Kft., Budapest (HU)
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(546)

(111) 193.685
(210) M 07 02731
(732) IC Bank Zrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 36
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

193.682
(151) 2008.04.09.
M 07 02729
(220) 2007.07.27.
Neumann Péter, Miskolc (HU)
dr. Mészáros János, Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc

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

(151) 2008.04.09.
(220) 2007.07.27.

Biztosítás és pénzügyek.

193.686
(151) 2008.04.09.
M 07 02720
(220) 2007.07.27.
Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

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

(511) 9
Számítógépprogramok (letölthetõ), számítógépes játékprogramok, számítógépprogramok (rögzített); szoftverek (rögzített).
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

193.687
(151) 2008.04.09.
M 07 02523
(220) 2007.07.11.
Bunge Zrt., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

193.683
(151) 2008.04.09.
M 07 02718
(220) 2007.07.27.
Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

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

(511) 29

Étkezési olajok és zsírok.

(111) 193.688
(151) 2008.04.09.
(210) M 07 00924
(220) 2007.03.20.
(732) Rákóczi Borút Egyesület, Szerencs (HU)
(546)

193.684
(151) 2008.04.09.
M 07 02522
(220) 2007.07.11.
HB Cosmetics Kft., Budapest (HU)
dr. Karcsics Tamás, Budapest

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

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.
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üveg- és napszemüveg-keretek és tokok; kontaktlencse-tároló tokok; szemen hordott eszközök, valamint a fenti termékekkel
kapcsolatos alkatrészek és felszerelések.
35 Kiskereskedelmi szolgáltatások az optikai eszközökre és
berendezésekre, szemüvegekre, szemüvegüvegekre, napszemüvegekre, kontaktlencsékre, lencsékre, szemüveg-, lencse-, napszemüvegkeretekre és -tokokra, kontaktlencse-tárolókra, szemen
hordott eszközökre, fertõtlenítõoldatokra, kontaktlencse-tisztító,
-fertõtlenítõ és -áztató oldatokra, szemlemosó oldatokra, mûkönnyre és sóoldatokra vonatkozóan.
44 Optikus (látszerész) szolgáltatások; optometriai (látásmeghatározás) szolgáltatások.

(111) 193.689
(151) 2008.04.09.
(210) M 06 04158
(220) 2006.12.20.
(732) Guzsik Gábor, Budapest (HU);
Szelektív Hallás Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

193.690
(151) 2008.04.09.
M 07 02304
(220) 2007.06.25.
Hidvégi Andrea, Budapest (HU)
dr. Fendrik Zsolt, Fendrik Ügyvédi Iroda, Budapest

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

193.693
(151) 2008.04.09.
M 07 01580
(220) 2007.04.24.
ADOC-SEMIC Kiadói és Nyomdai Kft., Budapest (HU)
dr. Rédei Katalin, Dr. Rédei Katalin és dr. Pál Tibor 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
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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

Sporttevékenység, oktatás.

193.691
(151) 2008.04.09.
M 07 02135
(220) 2007.06.07.
Vision Express (UK) Limited, Nottingham (GB)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)
(511) 5
Fertõtlenítõoldatok; kontaktlencse-tisztító, -fertõtlenítõ és
-áztató oldatok; szemlemosó oldatok; mûkönny; sóoldatok.
9
Optikai berendezések és felszerelések; szemüvegek; szemüvegüvegek; napszemüvegek; kontaktlencsék; lencsék; szemüveg- és napszemüveg-keretek és tokok; kontaktlencse-tároló tokok; szemen hordott eszközök, valamint a fenti termékekkel
kapcsolatos alkatrészek és felszerelések.
35 Kiskereskedelmi szolgáltatások az optikai eszközökre és
berendezésekre, szemüvegekre, szemüvegüvegekre, napszemüvegekre, kontaktlencsékre, lencsékre, szemüveg-, lencse-, napszemüvegkeretekre és -tokokra, kontaktlencse-tárolókra, szemen
hordott eszközökre, fertõtlenítõoldatokra, kontaktlencse-tisztító,
-fertõtlenítõ és -áztató oldatokra, szemlemosó oldatokra, mûkönnyre és sóoldatokra vonatkozóan.
44 Optikus (látszerész) szolgáltatások; optometriai (látásmeghatározás) szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

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

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

193.694
(151) 2008.04.09.
M 07 01582
(220) 2007.04.24.
ADOC-SEMIC Kiadói és Nyomdai Kft., Budapest (HU)
dr. Rédei Katalin, Dr. Rédei Katalin és dr. Pál Tibor Ügyvédi
Iroda, Budapest

(546)

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

193.692
(151) 2008.04.09.
M 07 02136
(220) 2007.06.07.
Vision Express (UK) Limited, Nottingham (GB)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)
(511) 5
Fertõtlenítõoldatok; kontaktlencse-tisztító, -fertõtlenítõ és
-áztató oldatok; szemlemosó oldatok; mûkönny; sóoldatok.
9
Optikai berendezések és felszerelések; szemüvegek; szemüvegüvegek; napszemüvegek; kontaktlencsék; lencsék; szem-

(111) 193.695
(151) 2008.04.09.
(210) M 07 01012
(220) 2007.03.27.
(732) QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Glósz és Társa Kft., Budapest
(546)
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
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.
(111) 193.699
(151) 2008.04.09.
(210) M 07 02740
(220) 2007.07.31.
(732) Merian Orosháza Finom Szárnyas Különlegességek Zrt.
„f.a.”, Orosháza (HU)
(554)

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

(541) DA KINE
(511) 18 Tárcák; sporttáskák; hátizsákok; aktatáskák; irattáskák; utazótáskák; útitáskák; futártáskák; poggyász.
25 Férfi és nõi standviselet; férfi sportingek, úszónadrágok, túrarövidnadrágok és -hosszúnadrágok; nõi blúzok, fürdõruhák, rövidnadrágok, hosszúnadrágok és ruhák; nõi és férfi nyomott rövidujjú pólók; zoknik; kalapok, sapkák és szemellenzõk.
28 Szörfözéshez való felszerelések, nevezetesen lábtartók, lábtartóbetétek, kesztyûk és ujjatlan kesztyûk, hevederek, bumok, árbocok; szörfdeszkák és vitorlák egyen; szörfdeszka pórázok; testdeszkapórázok; kajak- és kenupórázok; szörfdeszkák; testdeszkák; szörfdeszka táskák; testdeszkatáskák; békalábtáskák; kenu
evezõtáskák és evezõtokok; felszereléstáskák; békalábak; árbocvédõk; bumvédõk; árboctalpvédõk és árboctalpak.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 29
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

193.719
(151) 2008.04.14.
M 07 02773
(220) 2000.11.15.
CAMPER, S.L., Inca (Mallorca) (ES)
DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(511) 25

Kacsamájtartalmú konzervek, kacsamájkészítmények.

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

193.700
(151) 2008.04.09.
M 07 02855
(220) 2007.08.16.
Európa Ingatlanbefektetési Alap, Budapest (HU)
dr. Szabó D. Péter ügyvéd, Budapest

(511) 36

193.718
(151) 2008.04.14.
M 07 02782
(220) 2007.08.06.
Kaplan, Robert, Underwood, Washington (US)
Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

193.726
(151) 2008.04.14.
M 07 02619
(220) 2007.07.19.
SC Perla Harghitei SA, Sancraieni, jud. Covasna (RO)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

Biztosítás, pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

(111) 193.707
(151) 2008.04.14.
(210) M 06 04044
(220) 2006.12.11.
(732) Zhengzhou Yutong Group Co., Ltd. (Kina törvényei szerint
mûködõ vállalat), Zhengzhou (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 32
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 7
Fúrógépek; keverõgépek; úthengerek; gõzhengerek; színesruha-mosó gép; fehérruha-mosó gép; lapítógépek; betonkeverõ
gépek; aszfaltkészítõ gépek; buldózerek; mechanikai lapátok;
kotrógépek; kátrányozógépek; sínfektetõ gépek; útkészítõ gépek;
vasútépítõ gépek; ásógépek; présgépek; földmozgató gépek;
szántógépek; daruk; emelõszerkezetek; indítók gépekhez és motorokhoz; lengéscsillapítók dugattyúkhoz (gépalkatrészek); utcaseprõ gépek /önmûködõek/; autómosó berendezések; hulladékeltávolítók; szemételtávolítók; szemétgyûjtõ gépek; hulladékgyûjtõ gépek; hóekék; (út)seprõ gépek /önmûködõek/; szennyvízelvezetõk; mosókészülékek; tisztítógépek és berendezések (elektromos); keverõgépek; ipari osztályozógépek.

Természetes ásványvíz.

193.727
(151) 2008.04.14.
M 07 02030
(220) 2007.05.30.
Griff Gentleman’s Zrt., Budapest (HU)
Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Tanácsadó, Menedzser
és Szolgáltató Kft., Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi ügyletek adminisztrációja.
(111)
(210)
(732)
(740)
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(541) DUROCURING
(511) 19 Vizes alapú betonimpregnáló szer mint építõanyag.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(511) 35 Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

193.734
(151) 2008.04.14.
M 07 02615
(220) 2007.07.19.
Durostone Kft., Budapest (HU)
dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

DUROPLAST
17

MONTESSINI
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

Dilatációs hézagkitöltõ PVC anyagból betonfelületekhez.
(111)
(210)
(732)
(740)
(554)

193.735
(151) 2008.04.14.
M 07 00902
(220) 2007.03.20.
WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)
dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

193.746
(151) 2008.04.14.
M 07 02408
(220) 2007.07.03.
Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

ORANGE ICE
30 Cukorka- és cukrászáruk, nevezetesen rágógumi, buborékká fújható rágógumi, cukorka, kandiscukor és menták.

(111) 193.742
(151) 2008.04.14.
(210) M 07 02784
(220) 2007.08.06.
(732) United Parcel Service of America, Inc. (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), NE, Atlanta,
Georgia (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) UPS EXPRESS CRITICAL
(511) 35 Üzletvezetési konzultációs szolgáltatások szállítás és kézbesítés területén; reklámszolgáltatások szállítás és kézbesítés területén; üzletvezetési szolgáltatások szállítás és kézbesítés területén; üzleti konzultációs szolgáltatások szállítás és kézbesítés területén; üzleti adminisztrációs szolgáltatások szállítás és kézbesítés
területén.
39 Személyes vagyontárgyak szállítása és kézbesítése légi
úton, vasúton, hajón és/vagy gépjármûvel.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

193.745
(151) 2008.04.14.
M 07 02039
(220) 2007.05.30.
Montessini Kft., Budapest (HU)

(511) 30
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

193.743
(151) 2008.04.14.
M 07 02016
(220) 2007.05.30.
Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

Parlamenti ütközõ
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) 193.744
(151) 2008.04.14.
(210) M 07 01382
(220) 2007.04.19.
(732) REevolutio Fejlesztési és Befektetési Tanácsadó Kft.,
Budapest (HU)
(740) Dr. Lajtos László Ügyvédi Iroda, dr. Lajtos László ügyvéd,
Budapest
(546)

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

Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

193.747
(151) 2008.04.14.
M 07 02412
(220) 2007.07.03.
Katedra Nyelviskola Kft., Budapest (HU)

Katedra
9
Oktatóberendezések és- felszerelések, hangok vagy képek
rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; mágneses adathordozók; hanglemezek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
41 Szakmai képzés, oktatás, nyelvoktatás.
193.748
(151) 2008.04.14.
M 07 02407
(220) 2007.07.03.
Gézavár Lakópark Kft., Budapest (HU)

RIVUS
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

193.749
(151) 2008.04.14.
M 07 02048
(220) 2007.05.30.
Hajdu Pál, Tószeg (HU)
Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

JENNY
32 Vizek, ásványvizek, termékek ásványvizek elõállításához,
szénsavas italok, termékek szénsavas vizek elõállításához, porok
szénsavas italokhoz, készítmények italok elõállításához, szörpök
italokhoz, szörpök limonádékhoz, limonádék, gyümölcslevek, alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes gyümölcsnektárok,
alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, izotóniás italok,
zöldséglevek.

(111) 193.751
(151) 2008.04.14.
(210) M 07 02019
(220) 2007.05.30.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
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(541) Történet, hangszerelve
(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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.752
(151) 2008.04.14.
M 07 02603
(220) 2007.07.19.
Ngo Chew Hong Edible Oil Pte Ltd., Singapore (SG)
dr. Szent-Ivány Ágnes ügyvéd, Sándor Szegedi Szent-Ivány
Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások szervezése; szakmai konzultációk üzleti
ügyekben; reklámanyagok terjesztése.
44 Orvosi szolgáltatások; higiéniés és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; mágnesterápiás szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(546)

(511) 29

(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

Étkezési olajok és zsírok, margarin és növényi zsírok.

(111) 193.753
(151) 2008.04.14.
(210) M 07 02234
(220) 2007.06.15.
(732) Gemsys Europe Kft., Budapest (HU)
(546)

(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 fényképek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek és mágneses adathordozók, hanglemezek, automata elosztóberendezések 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.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.754
(151) 2008.04.14.
M 07 02605
(220) 2007.07.19.
Abai Sándor, Kozármisleny (HU)
Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) ROLL-LUX
(511) 19 Nem fém építõanyagok, különösen árnyékolószerkezetek,
redõnyök.
(111) 193.755
(151) 2008.04.14.
(210) M 07 02604
(220) 2007.07.19.
(732) Bemer Medicintechnika Kft., Budapest (HU)

193.756
(151) 2008.04.14.
M 07 02916
(220) 2007.08.23.
KLETT Kiadó Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)
dr. Szabó Sándor, Szabó és Szomor Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(111) 193.757
(210) M 07 02910
(732) Emeshel Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 3
14
21
25

(151) 2008.04.14.
(220) 2007.08.23.

Kozmetikai cikkek.
Ékszerek.
Üvegáru.
Ruházati cikkek, cipõk.

A rovat 310 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 178.686, 187.253,
191.976, 192.009, 192.475, 192.476, 192.478, 192.555, 192.809,
192.810, 192.837, 193.031–193.065, 193.149, 193.205, 193.206,
193.213, 193.214, 193.218, 193.219, 193.221, 193.224, 193.227–
193.241, 193.245, 193.246, 193.248, 193.254, 193.255, 193.257–
193.259, 193.261, 193.262, 193.265, 193.267–193.270, 193.272,
193.273, 193.295, 193.296, 193.304–193.309, 193.311, 193.312,
193.334, 193.339, 193.382–193.390, 193.393–193.418, 193.420–
193.425, 193.427–193.431, 193.433, 193.434, 193.440–193.456,
193.458–193.467, 193.479, 193.480, 193.526, 193.529, 193.531–
193.544, 193.559–193.562, 193.565, 193.567, 193.569–193.572,
193.574–193.587, 193.590–193.607, 193.611–193.614, 193.621,
193.622, 193.627, 193.629–193.638, 193.640–193.646, 193.653,
193.655–193.661, 193.666, 193.668, 193.670, 193.677, 193.681–
193.695, 193.699, 193.700, 193.707, 193.718, 193.719, 193.726,
193.727, 193.731, 193.734, 193.735, 193.742–193.749, 193.751–
193.757

M575

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 5. szám II. kötet, 2008.05.28.
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése II.

Védjegyoltalom megszûnése II.

Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt
(111) 118.849
(210) M 77 00107
(180) 2007.08.29
(111) 118.875
(210) M 77 00138
(180) 2007.08.09
(111) 119.095
(210) M 77 00562
(180) 2007.08.01
(111) 119.119
(210) M 77 00624
(180) 2007.08.23

(111) 119.466
(210) M 77 01252
(180) 2007.08.28
(111) 119.516
(210) M 77 01508
(180) 2007.08.21
(111) 119.839
(210) M 77 01039
(180) 2007.06.17
(111) 120.049
(210) M 77 01323
(180) 2007.08.01
(111) 120.055
(210) M 77 01333
(180) 2007.08.05

(111) 119.353
(210) M 77 01044
(180) 2007.08.28

(111) 120.056
(210) M 77 01342
(180) 2007.08.10

(111) 119.354
(210) M 77 01008
(180) 2007.08.23

(111) 120.058
(210) M 87 00214
(180) 2007.08.17

(111) 119.392
(210) M 77 01153
(180) 2007.08.29

(111) 120.062
(210) M 77 01403
(180) 2007.08.18

(111) 119.450
(210) M 77 01223
(180) 2007.08.01

(111) 126.781
(210) M 87 01689
(180) 2007.08.26

(111) 119.452
(210) M 77 01222
(180) 2007.08.04

(111) 126.805
(210) M 87 01604
(180) 2007.08.11

(111) 119.456
(210) M 77 01229
(180) 2007.08.08

(111) 126.857
(210) M 87 01711
(180) 2007.08.28

(111) 119.461
(210) M 77 01233
(180) 2007.08.23

(111) 126.874
(210) M 87 01718
(180) 2007.08.27

(111) 119.463
(210) M 77 01236
(180) 2007.08.23

(111) 127.281
(210) M 87 01661
(180) 2007.08.23

(111) 119.465
(210) M 77 01251
(180) 2007.08.28

(111) 128.662
(210) M 87 01523
(180) 2007.07.28

M576

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 5. szám II. kötet, 2008.05.28.
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése II.
(111) 147.549
(210) M 97 02826
(180) 2007.08.04

(111) 152.423
(210) M 97 03040
(180) 2007.08.19

(111) 150.793
(210) M 97 02124
(180) 2007.06.17

(111) 152.424
(210) M 97 03041
(180) 2007.08.19

(111) 150.797
(210) M 97 02138
(180) 2007.06.18

(111) 152.425
(210) M 97 03022
(180) 2007.08.18

(111) 150.802
(210) M 97 02148
(180) 2007.06.18

(111) 152.426
(210) M 97 03018
(180) 2007.08.18

(111) 150.818
(210) M 97 02079
(180) 2007.06.13

(111) 152.427
(210) M 97 03019
(180) 2007.08.18

(111) 150.914
(210) M 97 01220
(180) 2007.04.09

(111) 152.432
(210) M 97 02977
(180) 2007.08.13

(111) 151.679
(210) M 97 01764
(180) 2007.05.23

(111) 152.433
(210) M 97 02976
(180) 2007.08.13

(111) 151.886
(210) M 97 02861
(180) 2007.08.06

(111) 152.434
(210) M 97 02975
(180) 2007.08.13

(111) 151.887
(210) M 97 02862
(180) 2007.08.06

(111) 152.435
(210) M 97 02974
(180) 2007.08.13

(111) 151.889
(210) M 97 02864
(180) 2007.08.06

(111) 152.436
(210) M 97 02973
(180) 2007.08.13

(111) 151.890
(210) M 97 02865
(180) 2007.08.06

(111) 152.437
(210) M 97 02913
(180) 2007.08.08

(111) 151.933
(210) M 97 01713
(180) 2007.05.20

(111) 152.438
(210) M 97 02999
(180) 2007.08.15

(111) 152.420
(210) M 97 03020
(180) 2007.08.18

(111) 152.442
(210) M 97 02893
(180) 2007.08.06

(111) 152.421
(210) M 97 03021
(180) 2007.08.18

(111) 152.443
(210) M 97 03000
(180) 2007.08.15

(111) 152.422
(210) M 97 03039
(180) 2007.08.19

(111) 152.444
(210) M 97 03001
(180) 2007.08.15

M577

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 5. szám II. kötet, 2008.05.28.
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése II.
(111) 152.448
(210) M 97 02995
(180) 2007.08.15

(111) 153.168
(210) M 97 02830
(180) 2007.08.05

(111) 152.602
(210) M 97 02871
(180) 2007.08.06

(111) 153.169
(210) M 97 02831
(180) 2007.08.05

(111) 152.948
(210) M 97 02938
(180) 2007.08.11

(111) 153.461
(210) M 97 02941
(180) 2007.08.11

(111) 153.026
(210) M 97 02486
(180) 2007.07.08

(111) 153.462
(210) M 97 02940
(180) 2007.08.11

(111) 153.028
(210) M 97 02488
(180) 2007.07.08

(111) 153.463
(210) M 97 02828
(180) 2007.08.04

(111) 153.047
(210) M 97 02811
(180) 2007.08.01

(111) 153.465
(210) M 97 02810
(180) 2007.08.01

(111) 153.154
(210) M 97 02812
(180) 2007.08.01

(111) 153.467
(210) M 97 02809
(180) 2007.08.01

(111) 153.155
(210) M 97 02813
(180) 2007.08.01

(111) 153.468
(210) M 97 02808
(180) 2007.08.01

(111) 153.156
(210) M 97 02815
(180) 2007.08.01

(111) 153.469
(210) M 97 02806
(180) 2007.08.01

(111) 153.157
(210) M 97 02816
(180) 2007.08.01

(111) 153.470
(210) M 97 02805
(180) 2007.08.01

(111) 153.158
(210) M 97 02817
(180) 2007.08.01

(111) 153.474
(210) M 97 02894
(180) 2007.08.07

(111) 153.159
(210) M 97 02818
(180) 2007.08.04

(111) 153.476
(210) M 97 02885
(180) 2007.08.06

(111) 153.160
(210) M 97 02820
(180) 2007.08.04

(111) 153.477
(210) M 97 02860
(180) 2007.08.06

(111) 153.161
(210) M 97 02821
(180) 2007.08.04

(111) 153.478
(210) M 97 02859
(180) 2007.08.06

(111) 153.166
(210) M 97 02846
(180) 2007.08.05

(111) 153.479
(210) M 97 02858
(180) 2007.08.06

M578

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 5. szám II. kötet, 2008.05.28.
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése II.
(111) 153.666
(210) M 97 03115
(180) 2007.08.27

(111) 153.812
(210) M 97 02971
(180) 2007.08.13

(111) 153.715
(210) M 97 02994
(180) 2007.08.15

(111) 153.814
(210) M 97 03049
(180) 2007.08.21

(111) 153.716
(210) M 97 02991
(180) 2007.08.14

(111) 153.816
(210) M 97 03051
(180) 2007.08.21

(111) 153.717
(210) M 97 02990
(180) 2007.08.14

(111) 153.817
(210) M 97 03052
(180) 2007.08.21

(111) 153.719
(210) M 97 02986
(180) 2007.08.14

(111) 153.821
(210) M 97 02870
(180) 2007.08.06

(111) 153.720
(210) M 97 02985
(180) 2007.08.14

(111) 153.856
(210) M 97 02804
(180) 2007.08.01

(111) 153.721
(210) M 97 02980
(180) 2007.08.14

(111) 153.859
(210) M 97 03055
(180) 2007.08.21

(111) 153.724
(210) M 97 02969
(180) 2007.08.13

(111) 153.860
(210) M 97 02886
(180) 2007.08.06

(111) 153.725
(210) M 97 02967
(180) 2007.08.13

(111) 153.955
(210) M 97 03121
(180) 2007.08.27

(111) 153.727
(210) M 97 02958
(180) 2007.08.13

(111) 153.975
(210) M 97 03122
(180) 2007.08.27

(111) 153.728
(210) M 97 02955
(180) 2007.08.12

(111) 153.976
(210) M 97 03123
(180) 2007.08.28

(111) 153.729
(210) M 97 02954
(180) 2007.08.12

(111) 153.977
(210) M 97 03104
(180) 2007.08.26

(111) 153.730
(210) M 97 02950
(180) 2007.08.12

(111) 153.978
(210) M 97 03106
(180) 2007.08.26

(111) 153.731
(210) M 97 02965
(180) 2007.08.13

(111) 153.979
(210) M 97 03108
(180) 2007.08.26

(111) 153.766
(210) M 97 02984
(180) 2007.08.14

(111) 153.981
(210) M 97 03128
(180) 2007.08.28

M579

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 5. szám II. kötet, 2008.05.28.
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése II.
(111) 153.983
(210) M 97 03120
(180) 2007.08.27

(111) 154.266
(210) M 97 02906
(180) 2007.08.07

(111) 153.988
(210) M 97 03096
(180) 2007.08.26

(111) 154.268
(210) M 97 02907
(180) 2007.08.07

(111) 153.989
(210) M 97 03084
(180) 2007.08.25

(111) 154.271
(210) M 97 02904
(180) 2007.08.07

(111) 153.990
(210) M 97 03064
(180) 2007.08.21

(111) 154.274
(210) M 97 02901
(180) 2007.08.07

(111) 153.992
(210) M 97 03068
(180) 2007.08.21

(111) 154.279
(210) M 97 02915
(180) 2007.08.08

(111) 154.043
(210) M 97 03131
(180) 2007.08.28

(111) 154.284
(210) M 97 02921
(180) 2007.08.08

(111) 154.094
(210) M 97 03047
(180) 2007.08.19

(111) 154.286
(210) M 97 02925
(180) 2007.08.08

(111) 154.095
(210) M 97 03031
(180) 2007.08.19

(111) 154.287
(210) M 97 02927
(180) 2007.08.08

(111) 154.099
(210) M 97 03061
(180) 2007.08.21

(111) 154.289
(210) M 97 02933
(180) 2007.08.08

(111) 154.100
(210) M 97 03062
(180) 2007.08.21

(111) 154.290
(210) M 97 02964
(180) 2007.08.13

(111) 154.102
(210) M 97 03035
(180) 2007.08.19

(111) 154.292
(210) M 97 03012
(180) 2007.08.18

(111) 154.104
(210) M 97 03034
(180) 2007.08.19

(111) 154.293
(210) M 97 03032
(180) 2007.08.19

(111) 154.105
(210) M 97 03007
(180) 2007.08.15

(111) 154.294
(210) M 97 03002
(180) 2007.08.15

(111) 154.131
(210) M 97 03063
(180) 2007.08.21

(111) 154.308
(210) M 97 03129
(180) 2007.08.28

(111) 154.180
(210) M 97 03102
(180) 2007.08.26

(111) 154.310
(210) M 97 03133
(180) 2007.08.28

M580

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 5. szám II. kötet, 2008.05.28.
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése II.
(111) 154.315
(210) M 97 03134
(180) 2007.08.28

(111) 154.997
(210) M 97 02989
(180) 2007.08.14

(111) 154.332
(210) M 97 03144
(180) 2007.08.29

(111) 155.196
(210) M 97 02962
(180) 2007.08.13

(111) 154.333
(210) M 97 03145
(180) 2007.08.29

(111) 155.393
(210) M 97 03127
(180) 2007.08.28

(111) 154.422
(210) M 97 03045
(180) 2007.08.19

(111) 155.502
(210) M 97 02957
(180) 2007.08.13

(111) 154.455
(210) M 97 03065
(180) 2007.08.21

(111) 155.505
(210) M 97 03008
(180) 2007.08.15

(111) 154.456
(210) M 97 03143
(180) 2007.08.29

(111) 155.547
(210) M 97 02896
(180) 2007.08.07

(111) 154.479
(210) M 97 02917
(180) 2007.08.08

(111) 155.689
(210) M 97 03103
(180) 2007.08.26

(111) 154.480
(210) M 97 02918
(180) 2007.08.08

(111) 155.801
(210) M 97 03113
(180) 2007.08.27

(111) 154.481
(210) M 97 02919
(180) 2007.08.08

(111) 155.943
(210) M 97 02951
(180) 2007.08.12

(111) 154.548
(210) M 97 03074
(180) 2007.08.22

(111) 155.946
(210) M 97 03024
(180) 2007.08.18

(111) 154.594
(210) M 97 02993
(180) 2007.08.14

(111) 156.015
(210) M 97 02874
(180) 2007.08.06

(111) 154.595
(210) M 97 02916
(180) 2007.08.08

(111) 156.406
(210) M 97 02880
(180) 2007.08.06

(111) 154.598
(210) M 97 02850
(180) 2007.08.05

(111) 157.002
(210) M 97 03094
(180) 2007.08.26

(111) 154.599
(210) M 97 02898
(180) 2007.08.07

(111) 157.026
(210) M 97 03038
(180) 2007.08.19

(111) 154.978
(210) M 97 02848
(180) 2007.08.05

(111) 157.035
(210) M 97 02873
(180) 2007.08.06

M581

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 5. szám II. kötet, 2008.05.28.
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése II.
(111) 157.037
(210) M 97 02966
(180) 2007.08.13
(111) 157.069
(210) M 97 03158
(180) 2007.08.29
(111) 158.423
(210) M 97 03142
(180) 2007.08.29
(111) 160.213
(210) M 97 02963
(180) 2007.08.13
(111) 160.214
(210) M 97 02849
(180) 2007.08.05
(111) 160.368
(210) M 97 02910
(180) 2007.08.07
(111) 162.220
(210) M 97 02884
(180) 2007.08.06

(111) 163.090
(210) M 97 02837
(180) 2007.08.05
(111) 166.719
(210) M 97 02856
(180) 2007.08.06
(111) 167.377
(210) M 97 03090
(180) 2007.08.25
(111) 171.774
(210) M 97 03009
(180) 2007.08.15
(111) 172.826
(210) M 97 02854
(180) 2007.08.06
(111) 174.081
(210) M 97 02855
(180) 2007.08.06
A rovat 190 db közlést tartalmaz.

M582

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 5. szám II. kötet, 2008.05.28.
Nemzeti védjegyoltalom megújítása II.

Védjegyoltalom megújítása II.

(111) 119.696
(732) Avon Products, Inc., New York, New York (US)

(111) 127.310
(732) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 120.026
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 127.440
(732) Anheuser-Busch, Incorporated, St. Louis, Missouri (US)

(111) 120.028
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 127.653
(732) Kumho Tire Co., Inc., Seoul (KR)

(111) 120.440
(732) Glaxo Group Limited, Greenford,Middlesex (GB)

(111) 127.702
(732) Pfizer Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ cég),
New York, New York (US)

(111) 120.514
(732) PFIZER INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), New York, New York (US)

(111) 127.843
(732) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
(111) 146.418
(732) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

(111) 120.529
(732) GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 152.954
(732) Rio Food Kft., Dunakeszi (HU)

(111) 120.611
(732) Lubrizol Advanced Materials, Inc., Cleveland, Ohio (US)

(111) 153.036
(732) CGP Instruments Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Dunakeszi (HU)

(111) 120.773
(732) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

(111) 153.703
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)

(111) 120.852
(732) Terex Corporation, Hudson, Ohio (US)

(111) 155.427
(732) ITAC GmbH, Bécs (AT)

(111) 127.018
(732) Summit-Agro Hungaria Kft., Budapest (HU)

(111) 155.889
(732) FLSmidth A/S, Valby (DK)

(111) 127.152
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Debrecen (HU)

(111) 155.987
(732) Microtherm, L.L.C., Wellesley, Massachusetts (US)

(111) 127.241
(732) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 155.997
(732) Merrick’s Incorporated, Middleton, Wisconsin (US)

(111) 127.293
(732) UNIVER Szövetkezeti Szolgáltató és Vagyonkezelõ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Kecskemét (HU)

(111) 156.001
(732) The AES Corporation (Delaware állam törvényei szerint
mûküdõ cég), Arlington, Virginia (US)

(111) 127.294
(732) UNIVER Szövetkezeti Szolgáltató és Vagyonkezelõ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Kecskemét (HU)

(111) 156.053
(732) GE Betzdearborn Canada Company, Mississauga, Ontario (CA)

(111) 127.300
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111) 156.056
(732) FORRAIKER Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 127.301
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111) 156.057
(732) GE Betzdearborn Canada Company, Mississauga, Ontario (CA)

M583
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Nemzeti védjegyoltalom megújítása II.
(111) 156.080
(732) Samsung Techwin Co., Ltd., Kyeongsangnam-do (KR)

(111) 157.428
(732) Viacom International Inc., New York, New York (US)

(111) 156.216
(732) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 157.429
(732) Viacom International Inc., New York, New York (US)
(111) 157.436
(732) Viacom International Inc., New York, New York (US)

(111) 156.505
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)

(111) 157.438
(732) Viacom International Inc., New York, New York (US)

(111) 156.507
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)

(111) 157.440
(732) Viacom International Inc., New York, New York (US)

(111) 156.539
(732) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)

(111) 157.441
(732) Viacom International Inc., New York, New York (US)

(111) 156.546
(732) UNITRADE-R Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Debrecen (HU)
(111) 156.745
(732) Schering-Plough Ltd. (Svájc törvényei szerint mûködõ vállalat),
Luzern (CH)
(111) 156.814
(732) PAK Holding Anonim Sirketi, Gayrettepe-Istanbul (TR)
(111) 156.968
(732) Williams Grand Prix Engineering Ltd. (egyesült királyságbeli
cég), Wantage, Oxfordshire (GB)
(111) 157.390
(732) Seminis Vegetable Seeds, Inc., Saticoy, Kalifornia (US)
(111) 157.421
(732) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(111) 157.422
(732) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(111) 157.423
(732) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(111) 157.424
(732) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 157.449
(732) DC COMICS (New York állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), New York, New York (US)
(111) 157.465
(732) General Media Communications, Inc. (New York államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)
(111) 157.791
(732) Schering-Plough Ltd. (Svájc törvényei szerint mûködõ vállalat),
Luzern (CH)
(111) 157.818
(732) PROSYS Rendszerház Kft, Kecskemét (HU)
(111) 158.054
(732) UNIVER Szövetkezeti Szolgáltató és Vagyonkezelõ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Kecskemét (HU)
(111) 158.113
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Groton, Connecticut (US)
(111) 158.114
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Groton, Connecticut (US)
(111) 158.246
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(111) 158.359
(732) AYRTON SENNA PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS
LTDA., Sao Paulo (BR)

(111) 157.425
(732) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 158.404
(732) Cross Jeanswear GmbH, Hohen Neuendorf (DE)

(111) 157.426
(732) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 158.666
(732) Borsodi Sörgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Bõcs (HU)

(111) 157.427
(732) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 158.682
(732) THE GILLETTE COMPANY (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Boston, Massachusetts (US)

M584

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 5. szám II. kötet, 2008.05.28.
Nemzeti védjegyoltalom megújítása II.
(111) 158.828
(732) Botica Comercial Farmacéutica Ltda., S.José dos Pinhais (BR)
(111) 158.829
(732) Botica Comercial Farmacéutica Ltda., S.José dos Pinhais (BR)
(111) 158.833
(732) Botica Comercial Farmacéutica Ltda., S.José dos Pinhais (BR)
(111) 159.949
(732) Artesyn Technologies, Inc. (Florida államban bejegyzett cég),
Boca Raton, Florida (US)
(111) 159.951
(732) Artesyn Technologies, Inc. (Florida államban bejegyzett cég),
Boca Raton, Florida (US)

(111) 160.811
(732) Nortel Networks Limited, St. Laurent, Quebec (CA)

(111) 164.025
(732) Björn Borg Brands AB, Stockholm (SE)

(111) 176.426
(732) Pfizer Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ vállalat),
New York, New York (US)

(111) 192.920
(732) DaimlerChrysler AG, Stuttgart (DE)

A rovat 77 db közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények II.

(111) 163.833
(732) Perfetti Van Melle S.p.A., Lainate (Milano) (IT)

Jogutódlás
(111) 122.115
(732) TECHNICOLOR TRADEMARK MANAGEMENT,
Boulogne-Billancourt (FR)

(111) 163.966
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)

(111) 127.018
(732) Summit-Agro Hungaria Kft., Budapest (HU)

(111) 163.968
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)

(111) 127.293
(732) UNIVER Szövetkezeti Szolgáltató és Vagyonkezelõ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Kecskemét (HU)

(111) 163.969
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)

(111) 127.294
(732) UNIVER Szövetkezeti Szolgáltató és Vagyonkezelõ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Kecskemét (HU)
(111) 153.036
(732) CGP Instruments Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Dunakeszi (HU)

(111) 170.664
(732) BUSZESZ Ecet Ecetgyártó Zrt., Budapest (HU)

(111) 156.053
(732) GE Betzdearborn Canada Company, Mississauga, Ontario (CA)
(111) 156.057
(732) GE Betzdearborn Canada Company, Mississauga, Ontario (CA)
(111) 157.650
(732) Perfetti Van Melle S.p.A., Lainate (Milano) (IT)

(111) 160.047
(732) Perfetti Van Melle S.p.A., Lainate (Milano) (IT)
(111) 161.235
(732) Lázár Houses Kft. 1/2%, Mándok (HU);
Q.C. Consulting LLC 1/2%, Washington DC (US)
(111) 161.405
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)

(111) 171.145
(732) Perfetti Van Melle S.p.A., Lainate (Milano) (IT)
(111) 173.383
(732) Perfetti Van Melle S.p.A., Lainate (Milano) (IT)
(111) 176.140
(732) BUSZESZ Ecet Ecetgyártó Zrt., Budapest (HU)

(111) 158.054
(732) UNIVER Szövetkezeti Szolgáltató és Vagyonkezelõ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Kecskemét (HU)

(111) 159.352
(732) Perfetti Van Melle S.p.A., Lainate (Milano) (IT)

(111) 167.430
(732) Lycos, Inc., Waltham, Massachusetts (US)
(111) 167.437
(732) Lycos, Inc., Waltham, Massachusetts (US)

(111) 155.889
(732) FLSmidth A/S, Valby (DK)

(111) 158.454
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)

(111) 163.971
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)

(111) 178.354
(732) TECHNICOLOR TRADEMARK MANAGEMENT,
Boulogne-Billancourt (FR)
(111) 178.847
(732) ASMODEE EDITIONS, Voisins Le Bretonneux (FR)
(111) 179.949
(732) BUSZESZ Ecet Ecetgyártó Zrt., Budapest (HU)
(111) 180.290
(732) TECHNICOLOR TRADEMARK MANAGEMENT,
Boulogne-Billancourt (FR)
(111) 187.237
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
A rovat 31 db közlést tartalmaz.
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Képviseleti megbízás
(111) 119.696
(732) Avon Products, Inc., New York, New York (US)
(740) Gödölle,Kékes,Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(111) 120.529
(732) GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest
(111) 145.025
(732) BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, München 40 (DE)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda dr. Sasvári Gabriella,
Budapest
(111) 156.538
(732) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 156.539
(732) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 158.666
(732) Borsodi Sörgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Bõcs (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 158.671
(732) GTFM, Inc., New York, New York (US)
(740) Takács Ügyvédi Iroda, dr.Takács Zoltán ügyvéd, Budapest

(111) 164.163
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 178.298
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 178.328
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 178.329
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 178.791
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 178.792
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 178.793
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 179.378
(732) GTFM, Inc., New York, New York (US)
(740) Takács Ügyvédi Iroda, dr.Takács Zoltán ügyvéd, Budapest
A rovat 21 db közlést tartalmaz.

(111) 158.963
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 161.744
(732) WEST END BERUHÁZÓ ÉS KERESKEDELMI
ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG,
Budapest (HU)
(740) dr. Sallay András, Sallay András Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 163.533
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 163.534
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 163.880
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 164.162
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

Képviselet megszûnése
(111) 119.696
(732) Avon Products, Inc., New York, New York (US)
(111) 145.025
(732) BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, München 40 (DE)
(111) 158.671
(732) GTFM, Inc., New York, New York (US)
(111) 158.963
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(111) 161.744
(732) WEST END BERUHÁZÓ ÉS KERESKEDELMI
ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG,
Budapest (HU)
(111) 163.533
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(111) 163.534
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
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(111) 163.880
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

Név-, illetve címváltozás

(111) 164.162
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 118.871
(732) Parker Pen Products, New Haven, East Sussex (GB)

(111) 164.163
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 118.872
(732) Parker Pen Products, New Haven, East Sussex (GB)

(111) 178.298
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 118.873
(732) Parker Pen Products, New Haven, East Sussex (GB)

(111) 178.328
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 127.179
(732) McDonald’s International Property Company Ltd., Wilmington,
Delaware (US)

(111) 178.329
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(111) 178.791
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 127.341
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,
Wilmington, Delaware (US)

(111) 178.792
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 127.704
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,
Wilmington, Delaware (US)

(111) 178.793
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 150.910
(732) Piccadilly International Limited, Manchester (GB)

(111) 179.378
(732) GTFM, Inc., New York, New York (US)

(111) 152.914
(732) Dexia Credit Local, Paris La Defense Cedex (FR)

(111) 185.598
(732) [origo] Média és Kommunikációs Szolgáltató Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 156.001
(732) The AES Corporation (Delaware állam törvényei szerint
mûküdõ cég), Arlington, Virginia (US)

(111) 185.609
(732) [origo] Média és Kommunikációs Szolgáltató Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 157.465
(732) General Media Communications, Inc. (New York államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 185.616
(732) [origo] Média és Kommunikációs Szolgáltató Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 157.818
(732) PROSYS Rendszerház Kft, Kecskemét (HU)

(111) 185.626
(732) [origo] Média és Kommunikációs Szolgáltató Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 161.223
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd. (Delaware
állam törvényei szerint mûködõ cég), Wilmington,
Delaware (US)

A rovat 21 db közlést tartalmaz.

A rovat 12 db közlést tartalmaz.
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