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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II.
Védjegybejelentések meghirdetése II.

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

számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

M 08 00652
(220) 2008.03.17.
Alianz Bank Zrt., Budapest (HU)
dr. Borsányi Gábor, Budapest

37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

ALLIANZ BANK. MIBEN SEGÍTHETÜNK?
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(210) M 08 00649
(220) 2008.02.27.
(731) AOB fashion Kft., Miskolc (HU)
(740) Blasius 2002 Kft., Budapest
(546)

(511) 25

(210) M 08 00993
(220) 2008.03.20.
(731) Arzenál Elektromechanikai Zrt., Nyírtelek (HU)
(546)

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

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 03397
(220) 2002.08.01.
(731) Ariadna Sodi Miranda, New York, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella ügyvéd, S.B.G. & K. Szabadalmi
és Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)
(511) 3
Kozmetikumok, szappanok, illatszerek, illóolajok, hajszeszek, fogápoló szerek, termékek személyes ápolásra és fürdéshez,
samponok, tisztítókészítmények; mosodai készítmények.
9
Szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok, napszemüvegek, szemüvegek receptre; hang- és audiovizuális felvételek,
beleértve a fonográflemezeket, mûsoros mágnesszalagokat, videoszalagokat, lemezeket, kazettákat és CD-ROM-okat; mozgófilmek; számítógépes szoftver; szöveg, hang és/vagy képek felvételére, közvetítésére vagy sokszorosítására alkalmas berendezések; videojátékok; elektronikus könyvek és kiadványok.
25 Ruházat, lábbelik, fejfedõk.
(210) M 08 01176
(220) 2008.04.07.
(731) Artwork Photo Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Harmath Luca ügyvéd, KÓCSÓ és TÁRSAI ÜGYVÉDI
IRODA, Budapest
(546)

(210) M 08 01611
(220) 2008.05.08.
(731) Ashland Licensing and Intellectual Property (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), Dublin, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) ULTRAMAX
(511) 1
Jármûmotorok fagyálló és hûtõfolyadéka.
4
Ipari és gépkocsi-motorolajok, kenõanyagok és zsírok és
hidraulikus olajok.
(210) M 08 01612
(220) 2008.05.08.
(731) Ashland Licensing and Intellectual Property (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), Dublin, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) ALL FLEET
(511) 1
Jármûmotorok fagyálló és hûtõfolyadéka.
4
Ipari és gépkocsi-motorolajok, kenõanyagok és zsírok és
hidraulikus olajok.
(210) M 08 00270
(220) 2008.01.29.
(731) B-NET INVEST Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Imrehegy (HU)
(740) dr. Bajorfi Ákos jogi elõadó, Radnóczy & Mészáros NÖRR
STIEFENHOFER LUTZ 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,

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
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42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

pek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
41 Nevelés; szakmai képzés.
(210) M 08 00272
(220) 2008.01.29.
(731) B-NET INVEST Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Imrehegy (HU)
(740) dr. Bajorfi Ákos jogi elõadó, Radnóczy & Mészáros NÖRR
STIEFENHOFER LUTZ Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
41 Nevelés; szakmai képzés.
(210) M 08 00273
(220) 2008.01.29.
(731) B-NET INVEST Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Imrehegy (HU)
(740) dr. Bajorfi Ákos jogi elõadó, Radnóczy & Mészáros NÖRR
STIEFENHOFER LUTZ Iroda, Budapest
(541) I-LABS
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 08 00276
(220) 2008.01.29.
(731) B-NET INVEST Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Imrehegy (HU)
(740) dr. Bajorfi Ákos jogi elõadó, Radnóczy & Mészáros NÖRR
STIEFENHOFER LUTZ Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 00280
(220) 2008.01.29.
(731) B-NET INVEST Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Imrehegy (HU)
(740) dr. Bajorfi Ákos jogi elõadó, Radnóczy & Mészáros NÖRR
STIEFENHOFER LUTZ Iroda, Budapest
(541) PLATEA
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
41 Nevelés; szakmai képzés.
(210) M 08 00281
(220) 2008.01.29.
(731) B-NET INVEST Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Imrehegy (HU)
(740) dr. Bajorfi Ákos jogi elõadó, Radnóczy & Mészáros NÖRR
STIEFENHOFER LUTZ Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
41 Nevelés; szakmai képzés.
(210) M 08 00795
(220) 2008.03.10.
(731) Bakos Faipari Kereskedelmi és Gyártó Egyéni Cég,
Budapest (HU)
(740) dr. Lajta Zsuzsanna ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
40 Anyagmegmunkálás.
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(210) M 08 00797
(220) 2008.03.10.
(731) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(210) M 08 01241
(731) Báli Péter, Göd (HU)
(546)

(220) 2008.04.10.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(511) 33

Borok.

(210) M 08 00471
(220) 2008.02.15.
(731) Berlin-Chemie AG., Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) REVITELLE
(511) 5
Táplálékkiegészítõk gyógyászati célokra, amelyeket gyógyszerészeti és vitaminkészítmények tartalmaznak, diétás élelmiszerek és italok gyógyászati célokra.
(210) M 08 00458
(220) 2008.02.14.
(731) BRISTOL Holding Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) Herbaház
(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).
(210) M 08 01227
(220) 2008.04.09.
(731) British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington,
Delaware (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) NORTH STATE
(511) 34 Cigaretták; dohány, dohánytermékek; öngyújtók; gyufák;
dohányosok kiegészítõi.
(210) M 08 01469
(220) 2008.04.25.
(731) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Kisfalvi János, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 29

Étkezési olajok és zsírok, beleértve a margarinokat, vajat is.

(210) M 08 00683
(220) 2008.03.03.
(731) Bálint Gáspár, Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(546)

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

M 08 00684
(220) 2008.03.03.
Bálint Gáspár, Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

VITÉZ KÜRTÕS
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 08 00664
(220) 2008.02.28.
(731) CASTROL LIMITED, Swindon, Wiltshire (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) MOLUB-ALLOY
(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; kenõolajok és -zsírok;
tüzelõanyagok; nem kémiai eredetû tüzelõanyag-adalékok; kenõanyagok és zsírok; porfelszívó, portalanító és porlekötõ készítmények; világítóanyagok.
(210) M 08 01236
(220) 2008.04.09.
(731) CCSI Kft., Budapest (HU)
(541) LILLI
(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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 00778
(220) 2008.03.06.
(731) Cenacolo Bt., Budapest (HU)
(541) koloko
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
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csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; asztalok, asztalok fémbõl, borostyánkõ, bútorok, bútorpolcok, díványok, kerevetek, dobozok fából vagy mûanyagból, dobozok játékokhoz, ezüstözött
üveg (tükrök), fa- vagy mûanyag hirdetmények, plakátok, fali
dísztáblák, nem textilbõl (bútorzat), faszerkezetek bútorokhoz,
fejtámaszok (bútorok), felfújható párnák, nem gyógyászati használatra, felfújható reklámtárgyak, fémbútorok, fiókok, fekhelyek
(lakásban tartott kisállatoknak), fotelek, kar(os)székek, gyöngyfüggönyök díszítés céljára, hengerpárnák, hirdetõtáblák, iratgyûjtõ polcok (bútorok), kanapék, karosszékek, sezlonok, kemping
hálózsákok, kerevetek, pamlagok, képkeretek, képkeretekhez díszítõlécek, képkeretpántok, késnyelek nem fémbõl, könyvespolcok, könyvtartók [bútorzat], kulcstartó táblák, ládák, dobozok,
nem fémbõl, legyezõk, lemezes belsõ függönyök, lécek, rudak
(képkeretekhez), légmatracok nem gyógyászati használatra, légpárnák nem gyógyászati használatra, matracok, magas székek
gyermekeknek, mellszobrok fából, viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból, mosdóállványok (bútorzat), mozgó testek, mobilok
(dísztárgyak), mûvészeti tárgyak fából, viaszból, gipszbõl vagy
mûanyagból, nyugágyak, padok (bútorok), paravánok (bútorok),
párnák, fejpárnák, párnák háziállatoknak, pohárszékek, ebédlõszekrények, polcok (bútorok), pultok (asztalok), rajzasztalok, ruganyos matracok ágyba, szekrények, székek fémbõl, székek (ülések), szélharangjáték (dekoráció), szobrocskák fából, viaszból,
gipszbõl vagy mûanyagból, szobrok fából, viaszból, gipszbõl
vagy mûanyagból, tálcák, nem fémbõl, tárolópolcok, tükrök,
vánkosok, párnák, vízágyak, nem gyógyászati használatra, ágyak,
ágynemûk (a vászonhuzatok kivételével), zsámolyok, ékszeres
dobozok, nem nemesfémbõl élelmiszertartó szekrények, nem
fémbõl, üvegszekrények, vitrinek (bútorzat).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás; bár (szolgáltatások), gyorséttermek, hordozható épületek
bérlete, kantinok, büfék, étkezdék, motelek, kávéházak, panziók,
szállodai szolgáltatások, székek, asztalok, asztalterítõk, üvegáruk
kölcsönzése, vendéglátóipar, átmeneti szállások bérlete, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek.

(210)
(731)
(740)
(541)
(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 08 00655
(220) 2008.02.28.
(731) Csemege Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Debrecen (HU)
(546)

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

(210) M 07 02760
(220) 2007.08.02.
(731) CWS-boco International GmbH, Duisburg (DE)
(740) dr. Jókay István, Dr. Jókay István Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 6

(210) M 07 02917
(220) 2007.08.23.
(731) Chimpex Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
(541) VISHU instant tésztás levesek
(511) 29 Levesek; instant levesek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

27 Lábtörlõk; porfogó lábtörlõk; szõnyegek; padlóburkolatot
védõ lábtörlõk.
37 Lábtörlõk; porfogó lábtörlõk, szõnyegek mosása és tisztítása; higiéniai eszközök és tartozékaik beszerelése, javítása, karbantartása és tisztítása különösen WC-helyiségekben; egészségügyi berendezések és egyéb egészségügyi tárgyak, különösen ruhatárak mosdó- és WC-helyiségek, fürdõszobák, WC-s szaunák
beszerelése, javítása, karbantartása és tisztítása; szappanadagolók, illatosító készülékek, folyékonyszappan-adagolók, pamuttörölközõ-adagolók, higiéniai papíradagolók, tisztítószer-adagolók, higiéniai és egészségügyicikk-adagolók ill. hulladékgyûjtõk
beszerelése, javítása, karbantartása és tisztítása, lábtörlõk, porfogó lábtörlõk, szõnyegek bérbeadása.

M 08 01318
(220) 2008.04.15.
Colcon Anstalt, Vaduz (LI)
dr. Fekete Csaba, Fekete Ügyvédi Iroda, Kecskemét

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

44 Egészségügyi berendezések és egyéb egészségügyi tárgyak,
különösen ruhatárak, mosdó- és WC-helyiségek, öltözõk, fürdõszobák, WC-s szaunák bérbeadása; higiéniai eszközök, különösen WC-ben, mosdó- és öltözõhelyiségekben használt higiéniai
eszközök, mint szappanadagolók, illatosító készülékek, folyékonyszappan-adagolók, pamuttörölközõ-adagolók, WC-tartozék-adagolók, tisztítószer-adagolók, higiéniai és egészségügyicikk-adagolók illetve tartozékok és hulladékgyûjtõk bérbeadása;
higiéniai lábtõrlõk bérbeadása; higiéniai lábtörlõk bérbeadása különösen steril helyiségek és mûtéti helyiségek bejárati részéhez.

M 08 01159
(220) 2008.04.03.
Communications Heffner Media AG, Zug (CH)
dr. Rosner Gábor ügyvéd, Budapest

GOLDENGATE
38

Fém padlórács munkahelyi padlóhoz; fémpadlók.

Távközlés.

(210) M 08 00654
(220) 2008.02.28.
(731) Csemege Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Debrecen (HU)
(546)

(210) M 08 00515
(220) 2008.02.19.
(731) David A. Slyman, Wolfratshausen (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
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(546)

(546)

(511) 6
Fémcsövek és csatlakozó szerelvényeik, valamint az elõbbiek tartozékai.
(210) M 08 01186
(220) 2008.04.07.
(731) Dohány Péter, Gyál (HU)
(740) dr. Szentmiklósi Péter, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) KI AZ ÚR A TENGEREN?
(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 08 00267
(220) 2008.01.29.
(731) EVM Zrt., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest
(546)

(210) M 08 01430
(220) 2008.04.24.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(546)
(511) 5
Levocetirizint tartalmazó humán gyógyszerészeti készítmények allergia kezelésére.
(210) M 08 01748
(220) 2008.05.26.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(546)
(511) 5

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

(210) M 08 00508
(220) 2008.02.19.
(731) ELGAS Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Bakonyiné dr. Fest Edit, Dr. Bakonyiné dr. Fest Edit
Ügyvédi Iroda, Gödöllõ
(546)

(511) 9

(210) M 08 01034
(220) 2008.03.21.
(731) Exotic Travel Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Halmos Bálint ügyvéd, Budapest
(546)

Egyéb mérõberendezések és felszerelések (gázmérõ órák).

(210) M 07 02393
(220) 2007.07.02.
(731) Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Csontos Réka, Dr. Csontos Réka Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 39

Utazásszervezés.

(210) M 08 01035
(220) 2008.03.21.
(731) Exotic Travel Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Halmos Bálint ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 39 Szállítás; ezen belül különösen: betegszállítás, mentõszolgálat.
(210) M 08 00556
(220) 2008.02.21.
(731) ETALON Holding Szolgáltató, Pénzügyi közvetítõ Zrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Gyollai János, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 39
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(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 08 00383
(220) 2008.02.08.
(731) Expressz Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kádár Katalin, Kádár Kata 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.
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.

M 08 00563
(220) 2008.02.21.
Forsanini Kft., Törökbálint (HU)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

Blue Note Cafe
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.

(210) M 08 01078
(220) 2008.03.27.
(731) Független Magyar Kaszkadõrök Szövetsége, Budapest (HU)
(740) dr. Ágoston Alexandra ügyvéd, Ágoston Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

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

(210) M 08 00384
(220) 2008.02.08.
(731) Expressz Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kádár Katalin, Kádár Kata Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 01160
(220) 2008.04.03.
(731) Grandis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)
(740) dr. Mogyorósi István 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.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(511) 35 Árubemutatás, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások
szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése,
kereskedelmi információ.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 08 00385
(220) 2008.02.08.
(731) Expressz Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kádár Katalin, Kádár Kata 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.
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.

M 08 00393
(220) 2008.02.08.
Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
dr. Szöllõsi Adél, Gyõri Keksz Kft., Gyõr

Csillagok
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 06 02525
(220) 2006.07.24.
(731) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr
(541) Pálinka parfüm
(511) 33 Pálinkák.
(210)
(731)
(300)
(740)

M 08 00177
(220) 2008.01.23.
Hachette Rusconi SPA, Milano (IT)
2007-120961
2007.12.04. JP
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) RIDERS
(511) 9
Elektronikus berendezések és eszközök (nem orvosi célokra) hangok és/vagy képek rögzítésére, továbbítására, megjelenítésére és másolására, vagy általánosabban kifejezve fotográfiai,
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média programok továbbítása és terjesztése (szövegek és/vagy
fényképek és rajzok és/vagy zenei vagy egyéb hangok számítógépen való rögzítése, valamint az elõbbiek interaktív vagy egyéb alkalmazása); elektronikus levelezési szolgáltatások; információ
továbbítása számítógép segítségével; üzenetküldés; közlés rádió,
televízió, kábel vagy szatelit felhasználásával; képek és üzenetek
továbbítása számítógép segítségével; az adatbankban tárolt információk továbbítása; adatok, hanganyagok, képek és szövegek internet segítségével történõ továbbítása; elektronikus levél, az információnak az adatbázisból való továbbítása; csengõhangok,
képek, fényképek és videofilmek letöltéssel történõ továbbítása
különösen hordozható telefonokra; csengõhangok, képek, fényképek és videofilmek feltöltése és letöltése különösen mobiltelefonokra.
41 Tanítással, oktatással, gyakorlással és szórakozással vagy
pihenéssel kapcsolatos szolgáltatások különbözõ eszközökkel,
különösen elektronikus eszközökkel (digitális és analóg), valamint a felhasznált eszközökre vonatkozó konzultációk, azok átadása és terjesztése, elsõsorban adatközléssel kapcsolatos szolgáltatások, vagy a teljes számítógépes hálózattal kapcsolatos szolgáltatások; telefonjátékok; szövegek, illusztrációk, könyvek, hetilapok, újságok, folyóiratok és egyéb publikációs anyagok terjesztése, beleértve az elektronikus és digitális publikációt is; vizsgák és kurzusok, kollokviumok, konferenciák, gyûlések, szemináriumok és szimpóziumok elõkészítése és lefolytatása; mozi, rádió- és televíziós programok elõkészítése, lefolytatása és sugárzása; versenyek szervezése (tanulmányi vagy szórakoztató), lottójáték és egyéb játékok szervezése a rádióban, televízióban és az interneten; mozifilmek, videofilmek, audiovizuális és egyéb multimédiás programok (szövegek és/vagy fényképek és rajzok
és/vagy zenei vagy egyéb hangok számítógépen való rögzítése,
valamint az elõbbiek interaktív vagy egyéb alkalmazása), valamint lemezek és egyéb zenei hanghordozók (beleértve a digitális
eszközöket, CD-ROM-okat és CD-ket) gyártása, terjesztése és
kölcsönzése; fényképes riportok készítése; híreket tartalmazó riportok készítése; interaktív televíziós és/vagy audiovizuális játékokkal kapcsolatos szolgáltatások (televíziós szórakoztatás); helyfoglalás a show-mûsorokra; szórakoztató összejövetelek megszervezése; show-mûsorok elõkészítése, megszervezése és lefolytatása; rádiós, televíziós és internetes szórakoztató mûsorok készítése, könyvkölcsönzés; kulturális célú kiállítások szervezése.
42 Számítógépes szolgáltatások; számítógépes szoftverek elkészítése, korszerûsítése a felhasznált számítógépes berendezések és eszközök, vagy a telefon- illetve távközlési hálózat figyelembevételével; számítógépes hardverek, adatbázisok, számítógépes szoftverek és számítógépes programok kölcsönzése; interaktív információs szolgáltatás különbözõ szórakoztatóeszközök
felhasználásával, feltéve, hogy az az online számítógépes hálózatot vagy internetet alkalmaz; kereskedelmi honlapok készítése és
karbantartása harmadik személy részére; számítógépes adatok
feltárása bármely távközlési szektor eszközeinek, elsõsorban a
mobil távközlési eszközök, valamint az internet, így a telefon,
mobiltelefon, elektronikus levél, televízió és szatelit felhasználásával; számítógépes programozás és számítógép-kölcsönzés; számítógépes adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások, különösen a
számítógépes adatbázisba való bejutási idõ, valamint a hozzáférhetõ adatok és információk kölcsönzése; csengõhangok, képek,
fényképek, videofilmek, híranyagok letöltése és feltöltése az
internetrõl; adatbázisok korszerûsítése.

mozi-, optikai és oktatóberendezések és eszközök; audio- és videofelvevõk; adatrögzítõ berendezések; számítógéppel összekapcsolt hírközlõ és információtechnikai berendezések és eszközök;
számítógépes perifériák, csak televíziós berendezés segítségével
használható videojáték alapgépek; szoftverek (rögzített programok); számítógépes játékszoftverek; adatrögzítésre szolgáló beolvasóberendezések, optikai meghajtók, kazettás lejátszók, projektorképernyõk, televíziókészülékek, mobiltelefonok, telefonkészülékek; a multimédiás termékek mûködtetésére szolgáló
berendezések és eszközök (szövegek és/vagy fényképek és rajzok
és/vagy zenei vagy egyéb hangok számítógépen való rögzítése,
valamint az elõbbiek interaktív vagy egyéb alkalmazása); CD-lejátszók, interaktív CD-k, CD-ROM-ok; videokazetta-lejátszók és
felvevõk, videokamerák, magnetofonok, videotelefonok, 3D-telefonok, hordozható videokamerák beépített videofelvevõkkel,
videojátékkonzolok; hordozható elektronikus berendezések; hordozható elektronikus berendezések perifériás eszközei, nevezetesen hang és kép érzékelésére szolgáló sisakok a virtuális audiovizuális mûsorokhoz; elektronikus határidõnaplók, elektronikus
naptárak, elektronikus és digitális kiadványok; csengetések, fényképek, letölthetõ logók és videók mobiltelefonra való feltöltésére
és letöltésére szolgáló szoftverek; letölthetõ elektronikus kiadványok, elektronikus fordítókészülékek; audiovizuális és mágneses
rögzítõeszközök; hangok és/vagy képek továbbítására, megjelenítésére és másolására szolgáló eszközök; letölthetõ adatok úgymint fényképek, videók és csengetések; mûsoros vagy üres videokazetták és videolemezek, mûsoros vagy üres lézerlemezek és
kazetták, mágneseskazetták és rögzítõlemezek, hang és audiovizuális rögzítések; digitális és audiolemezek, videolemezek, optikai lemezek; mágneses kártyák; elektronikus kártyák; elektronikus játékkártyák; mindenféle adatbázisok, különösen beszédhang-adatbázisok rögzítésére szolgáló szoftverek; szövegek és
hangok adatbankja, képek adatbankja; szemüvegek, szemüvegkeretek szemüvegtokok; napszemüvegek.
16 Papír és karton (feldolgozatlan, félkész formában, vagy irodai célokra); nyomtatványok; almanachok; újságok, hetilapok és
folyóiratok, szaklapok, könyvek; könyvkötõ anyagok; fényképek; színes képek papírok vagy karton kartotékkártyák; irodaszerek irodai vagy háztartási célokra alkalmazott ragasztó; oktatóeszközök (kivéve a felszereléseket); mûanyag csomagolóanyagok, nevezetesen zacskók és táskák; tollak és ceruzák; címkék és
ragasztós emblémák (irodai célokra); nyomdabetûk; klisék; naptárak; kartotékkártyákhoz használt címkék; védõernyõk (papírtömítések); jelzõszalagok; könyvtámaszok; fotoklisék; biztonsági
kártyák papírból vagy kartonból; postai levelezõlapok; grafikus
ábrázolások és sokszorosítások.
35 Reklámozás; közvetlen postai reklámok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták); reklámanyag bérlése; reklámanyag korszerûsítése; reklámok terjesztése; reklámhelyek
bérlése; reklámszövegek publikálása; postai reklámok; reklámterjesztés koordinálása; közvetlen levélreklámok; interaktív reklámok, nevezetesen számítógép-hálózaton vagy interneten keresztül terjesztett online reklámok; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; kereskedelmi ügyleti tanácsadás, kereskedelmi ügyleti és szervezési tanácsadás, személyzettel kapcsolatos tanácsadás; kereskedelmi adminisztrációs
tanácsadás; értékbecslés, számlázás; sokszorosítás; titkársági
szolgáltatások; statisztikai információk; gyorsírás; televíziós reklámok; rádióreklámok; könyvvizsgálat; propaganda; a hírek, írott,
szóbeli és/vagy képi anyagok ellenõrzése és elfogadása, beleértve
az újságcikkeket és folyóiratban megjelent cikkeket; számítógépes adatrögzítés, adattárolás és az adatok karbantartása, véleménynyilvánítás; a piac feltérképezése és piackutatás, reklám
harmadik személy részére; kereskedelmi és reklámozással kapcsolatos kiállítások megszervezése.

(210) M 08 00749
(220) 2008.03.05.
(731) Haraszti György, Budapest (HU)
(546)

38 Távközlés; számítógép-terminálok segítségével történõ
kommunikáció; információk, adatok, hanganyagok, képek és szövegek közlése és továbbítása számítógépes hálózaton keresztül,
illetve általánosabban ismert vagy nem ismert eszközök igénybevételével; száloptikai hálózaton keresztül történõ közlés; multi-
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(511) 5
Fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok, nemesfémötvözetek fogászati használatra.
10 Fogorvosi készülékek és mûszerek, mûfogak, sebészeti varratanyagok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások, ezen belül különösen: fogászati szolgáltatások.
(210) M 08 01051
(220) 2008.03.26.
(731) Hegedûs Tibor, Gyõr (Gyõrménfõcsanak) (HU)
(541) BASPA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 08 01177
(731) Horváth Márta, Mohács (HU)
(546)

(220) 2008.04.07.

(546)

(511) 29 Hús, baromfi- és vadhús, különösen darabolt baromfitermékek, baromfi vörösáruk, felvágottak, sonkák, baromfi félszáraz,
szárazkolbászok, szalámik, hidegkonyhai készítmények baromfihúsból, panírozott baromfitermékek elõsütve, készre sütve, sterilezett baromfitermékek.
(210) M 08 01032
(220) 2008.03.21.
(731) HUNGERIT Zrt., Szentes (HU)
(740) Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 3
Szappanok; illatszerek; kozmetikai cikkek.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), borok; alkoholos kivonatok.
(210) M 08 00685
(220) 2008.03.03.
(731) HSO Kft., Budapest (HU)
(541) HELLÓ TAVASZ KULTURÁLIS FESZTIVÁL
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 00687
(220) 2008.03.03.
(731) Humán Rent Operation Kft., Budapest (HU)
(541) HUMÁN RENT
(511) 35 Bérszámfejtés, munkaerõ-toborzás, állásközvetítõ irodák.
41 Oktatás, oktatási vizsgáztatás.
42 Pályaválasztási tanácsadás.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 29 Hús, baromfi- és vadhús, különösen darabolt baromfitermékek, baromfi vörösáruk, felvágottak, sonkák, baromfi félszáraz,
szárazkolbászok, szalámik, hidegkonyhai készítmények baromfihúsból, panírozott baromfitermékek elõsütve, készre sütve, sterilezett baromfitermékek.
(210) M 08 01033
(220) 2008.03.21.
(731) Hungerit Zrt., Szentes (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(546)

M 08 00754
(220) 2008.03.03.
Hungarian Balanced Assets Kft., Budaörs (HU)
dr. Zelles Zoltán, Dr. Zelles Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

BLUM
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.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 08 01030
(220) 2008.03.21.
(731) HUNGERIT Zrt., Szentes (HU)
(740) Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(511) 29 Hús, baromfi- és vadhús, különösen darabolt baromfitermékek, baromfi vörösáruk, felvágottak, sonkák, baromfi félszáraz,
szárazkolbászok, szalámik, hidegkonyhai készítmények baromfihúsból, panírozott baromfitermékek elõsütve, készre sütve, sterilezett baromfitermékek.
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(210) M 08 00663
(220) 2008.02.28.
(731) Hyundai Motor Company, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) HYUNDAI BlueDrive
(511) 12 Személyautók, teherautók, pótkocsik, furgonok, valamint
azok alkatrészei és tartozékai, nevezetesen motor szárazföldi jármûhöz, sebességváltó szárazföldi jármûhöz, differenciálmû szárazföldi jármûhöz, tengely szárazföldi jármûhöz; tengelykapcsoló szárazföldi jármûhöz; gépkocsi-kormánykerekek és gépkocsikerekek.
(210) M 08 00970
(220) 2008.03.18.
(731) IK HOTELS Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Mester Ákos ügyvéd, Budapest
(541) ARIA
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); szállodai szolgáltatások, idõleges
szállásadás.

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 01156
(220) 2008.04.03.
(731) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

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

(210) M 08 01151
(220) 2008.04.03.
(731) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 01153
(220) 2008.04.03.
(731) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 01154
(220) 2008.04.03.
(731) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 00892
(220) 2008.03.13.
(731) Innomed Medical Zrt., 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 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.
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 00367
(220) 2008.01.30.
(731) ISL Beteiligungs GmbH, Linz (AT)
(740) dr. Kozma Gábor, Kozma Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 01155
(220) 2008.04.03.
(731) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek; kerskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(210) M 08 00751
(220) 2008.03.04.
(731) KRON Kereskedelmi Betéti Társaság, Gyenesdiás (HU)
(546)

(210) M 08 01266
(220) 2008.04.11.
(731) KE-VÍZ 21 ÉPÍTÕIPARI zRT., Nyíregyháza (HU)
(546)

(511) 37

(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.
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.

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 08 00790
(220) 2008.03.07.
(731) KEK Card Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Loósz Tamás, Dr. Loósz Tamás Ügyvédi Iroda,
Székesfehérvár
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 07 00770
(220) 2007.03.07.
(731) Knorr Naehrmittel Aktiengesellschaft, Thayngen (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) ZÖLDSÉGÖZÖN
(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 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet,
fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(210) M 08 00810
(731) Kollár Zoltán, Cegléd (HU)
(546)

(210) M 08 00566
(220) 2008.02.22.
(731) Kumho Tire Co., Inc., Seoul (KR)
(740) Mester Tamás, SWORK Nemzetközi Ügyvívõ Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 12 Gumiabroncsok, belsõ gumiabroncstömlõk, gumiabroncstömlõt védõ szalagok.
(210) M 08 00803
(220) 2008.03.10.
(731) Kálmánházi Baromfifeldolgozó Kft., Kálmánháza (HU)
(546)

(220) 2008.03.10.

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

(511) 35 Adatfeldolgozás, adatbázis-tevékenység, online kiadás, üzletviteli tanácsadás, hirdetés.
40 Nyomdai szolgáltatások, máshova nem sorolt nyomás, kisegítõ nyomdai tevékenység, nyomdai elõkészítõ tevékenység.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; könyvkiadás, napilapkiadás, idõszaki kiadvány
kiadása, egyéb kiadás, fényképészet, titkári, fordítói tevékenység,
film-, videogyártás.

(210) M 08 01178
(731) Lapcom Kft., Gyõr (HU)
(546)

(220) 2008.04.07.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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(210) M 08 01179
(731) Lapcom Kft., Gyõr (HU)
(546)

30 Fûszerek, fûszerkészítmények, ízesítõszerek, fûszereszenciák, fûszerkivonatok, fûszernövények, fûszerek olajos formában, fûszersók, fûszeres szószok, fûszerkeverékek, ízesítõszerek
és ízesítõkészítmények, ízesítõszerek leveshez és ízesítõszerek
salátákhoz, bors, közönséges konyhasó, ketchup, mustár, ecet,
majonéz, szószok, salátaszószok; instant és fagyasztott ételek,
melyek lényegében tésztafélét és/vagy rizst tartalmaznak.

(220) 2008.04.07.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 08 00472
(220) 2008.02.15.
(731) Legéndi Imre László, Fót (HU);
Mandel Roland Péter, Budapest (HU);
Varga István László, Budapest (HU)
(546)

(210) M 08 00511
(220) 2008.02.19.
(731) Lidl Stiftung Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) Mikado
(511) 29 Leves- és mártáskockák, leves- és mártásporok, erõlevesek,
levesek, zöldséges húslevesek, leveskészítmények; instant és fagyasztott ételek, melyek lényegében húst és/vagy halat és/vagy
szárnyast és/vagy vadhúst és/vagy gyümölcsöt és/vagy zöldséget
tartalmaznak; tej és tejkészítmények, rizspudingok.
30 Fûszerek, fûszerkészítmények, ízesítõszerek, fûszereszenciák, fûszerkivonatok, fûszernövények, fûszerek olajos formában, fûszersók, fûszeres szószok, fûszerkeverékek, ízesítõszerek
és ízesítõkészítmények, ízesítõszerek leveshez és ízesítõszerek
salátákhoz, bors, közönséges konyhasó, ketchup, mustár, ecet,
majonéz, szószok, salátaszószok; instant és fagyasztott ételek,
melyek lényegében tésztafélét és/vagy rizst tartalmaznak.
(210) M 08 01213
(220) 2008.04.09.
(731) Loxx Tiszatrans Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

(511) 32

(210) M 08 01524
(220) 2008.04.29.
(731) Lénia-Trade Termelõ-, Kereskedelmi- és Szolgáltató Kft.,
Vése (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

Energiaitalok.

(210) M 08 00998
(220) 2008.03.20.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 32
(511) 9
Hús, húskészítmények, kolbász, felvágott, tartósított és konzervált húsok és kolbászok, húskocsonyák, húskivonatok; készételek melyek lényegében hústermékeket és/vagy felvágottat
és/vagy zöldségeket tartalmaznak.

Gyümölcslevek.

(210) M 08 00386
(220) 2008.02.08.
(731) Magyar Lapterjesztõ Zrt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 08 00510
(220) 2008.02.19.
(731) Lidl Stiftung Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 29 Leves- és mártáskockák, leves- és mártásporok, erõlevesek,
levesek, zöldséges húslevesek, leveskészítmények; instant és fagyasztott ételek, melyek lényegében húst és/vagy halat és/vagy
szárnyast és/vagy vadhúst és/vagy gyümölcsöt és/vagy zöldséget
tartalmaznak; tej és tejkészítmények, rizspudingok.

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, fényképek; nyomdaipari termékek; papíripari cikkek, írógépek és irodai cikkek, írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek koivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 07 04031
(220) 2007.12.04.
(731) Magyar Póker Szövetség, Budapest (HU)
(541) HUNGARIAN POKER TOUR
(511) 41 Sport- és kulturális tevékenység.
(210) M 08 00364
(220) 2008.02.06.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

(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.
(210) M 08 01238
(220) 2008.04.10.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy 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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 01337
(220) 2007.10.12.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MR1-Kossuth Rádió
(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.

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

M 08 01338
(220) 2007.10.12.
Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

MR2-Petõfi Rádió
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.
M 08 01339
(220) 2007.10.12.
Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

MR3-Bartók Rádió
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 07 02053
(220) 2007.05.31.
(731) Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány,
Budapest (HU)
(740) dr. Vukovári Gyõzõ ügyvéd, Budapest
(541) FERENCES KOLOSTORI TERMÉK
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok, kompótok.
30 Tea, gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, méz, fûszerek.
33 Alkoholtartalmú italok.
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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.

(210) M 06 03542
(220) 2006.10.27.
(731) Mead Johnson & Company (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ cég), Evansville, Indiana (US)
(300) 78/871,200
2006.04.27. US
78/871,211
2006.04.27. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) INCREDIMILK
(511) 5
Tápanyagokkal dúsított tej (elsõbbsége: 78/871,200 (US)
2006.04.27.). Bejelentési elsõbbséggel: Diétás italok orvosi célra,
nevezetesen tápanyagaiban kiegyenlített tejkészítmény, mely teljes vagy zsírszegény tejtermékbõl, vitaminok, ásványi anyagok és
étkezési kiegészítõk hozzáadásával készül kisgyermekek számára.
29 Tej és tejalapú termékek, amelyek tápanyagokkal dúsítottak
(elsõbbsége: 78/871,211 (US) 2006.04.27.) Bejelentési elsõbbséggel: Vitamintartalmú tejalapú italok, vitaminjellegû ásványok,
úgymint vas, cink, kálcium, melyek vitaminokból és táplálék-kiegészítõkbõl állnak.

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; acélgyapot; 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.

(210) M 08 00083
(220) 2007.10.15.
(731) Mediterrán Investment Zrt., Szentendre (HU)
(541) KAPSZULAPLÁZA
(511) 44 Orvosi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.
(210) M 08 00742
(220) 2008.03.11.
(731) Mercurius Agency Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 38

Hírügynökség.

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

Szekszárd termõvidékérõl származó borok.

M 07 00435
(220) 2007.02.09.
Merfelsz Pince Kft., Budapest (HU)
dr. Bartus Ildikó, Szekszárd

NECTAR SEXARDIQUE
33

(210) M 08 00804
(220) 2008.03.10.
(731) Mikó-Fém Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)
(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.
(210) M 08 00464
(220) 2008.02.14.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, 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

(210) M 08 00502
(220) 2008.02.19.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(541) Hal a tortán
(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; 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.
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tûk; klisék; folyóiratok; grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; hirdetõtáblák papírból vagy kartonból;
hírlevelek; írókészletek (papíráruk); karton; kartonkötések; kartotékkartonok (papíráruk); katalógusok; kártyák; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzõk; könyvkötések; levelezõlapok; levélpapír; magazinok, revük (idõszaki lapok); nyomdai betûk;
nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk;
nyomtatványok; papír; poszterek; prospektusok; újságok.

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 00699
(220) 2008.03.03.
(731) Nagy Gén Diagnosztikai és Kutatási Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Oktatás, oktatási tárgyú információk.
42 Tudományos szolgáltatásokhoz tartozó kutatói és tervezõi
tevékenység, biológiai kutatás.
44 Orvosi szolgáltatások és állatgyógyászati szolgáltatások,
egészségügyi szolgáltatás, orvosi szolgáltatás, állatgyógyászati
szolgáltatás, állattenyésztés.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
oldalalak készítése; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámanyagok terjesztése; reklámidõ bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; sajtófigyelés; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás;
újság-elõfizetések intézése (mások számára).
(210) M 08 00686
(220) 2008.03.03.
(731) Panol-Plusz Ipari és Kereskedelmi Kft., Csongrád (HU)
(740) dr. Budai Zoltán ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 08 01063
(220) 2008.04.08.
(731) Nagytálya Község Önkormányzata, Nagytálya (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 01265
(220) 2008.04.11.
(731) Navigátor Mûszaki Fejlesztési és Kereskedelmi Kft.,
Nyíregyháza (HU)
(546)

(511) 8
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.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
(210) M 08 01229
(731) Penomit Zrt., Vác (HU)
(546)

(220) 2008.04.09.

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgaltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység: ipari elemzõ és kutató szolgáltatások: számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 08 00681
(220) 2008.02.29.
(731) Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Kovátsits László ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 32

(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); nyomdabe-

Sörök.

(210) M 08 01235
(220) 2008.04.09.
(731) Penomit Zrt., Vác (HU)
(541) NAPOSOLDAL
(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok.
(210) M 08 00561
(220) 2008.02.21.
(731) Peterdi Péter, Dombóvár (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
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dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási
cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet
cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(210) M 08 00911
(220) 2008.03.14.
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) STREET
(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.
(210) M 08 00912
(220) 2008.03.14.
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 08 00914
(220) 2008.03.14.
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(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.
(210) M 08 00915
(220) 2008.03.14.
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(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.
(210) M 08 00913
(220) 2008.03.14.
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(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.
(210) M 08 00916
(220) 2008.03.14.
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;
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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.
(210) M 08 00917
(220) 2008.03.14.
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

fogyasztásra; olajok gyógyászati használatra; pasztillák gyógyszerészeti használatra; pirulák gyógyszerészeti használatra; vegyi
készítmények gyógyászati használatra; vitaminkészítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítõk; élesztõ gyógyszerészeti használatra.

(210) M 08 00701
(220) 2008.03.03.
(731) POD International Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (IS)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 36 Pénzügyi ügyletek, valutaügyek, pénzügyi tranzakciók elszámolása és kiegyenlítése globális elektronikus és virtuális hálózaton keresztül, széles körû fizetési szolgáltatások nyújtása, globális és virtuális hálózaton keresztül.

(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.
(210) M 08 00918
(220) 2008.03.14.
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(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.
(210) M 06 03989
(220) 2006.12.07.
(731) Pipelife Hungária Mûanyagipari Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Dobrossy István, dr. Dobrossy István Ügyvédi Iroda,
Debrecen
(541) PANNONPIPE
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek.
(210) M 08 01267
(220) 2008.04.11.
(731) PNG Pharma Natura Group Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Molnár Adél ügyvéd, Bihary, Balassa és Társai Ügyvédi
Iroda, Budapest
(541) Keratonil Complex
(511) 5
Aminosavak humángyógyászati használatra; balzsamkészítmények gyógyászati használatra; biológiai készítmények humángyógyászati célra; elixírek (gyógyszerészeti készítmények);
gabonafélék feldolgozásának melléktermékei (gyógyászati használatra); gyógyhatású hajnövesztõ szerek; gyógynövények;
gyógyteák; hajkenõcsök gyógyászati használatra; hormonok gyógyászati használatra; korpás fejbõr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; nyomelemkészítmények emberi és állati

(210) M 08 00702
(220) 2008.03.03.
(731) POD International Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (IS)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) Abaqoos: It works
(511) 36 Pénzügyi ügyletek, valutaügyek, pénzügyi tranzakciók elszámolása és kiegyenlítése globális elektronikus és virtuális hálózaton keresztül, széles körû fizetési szolgáltatások nyújtása, globális és virtuális hálózaton keresztül.

(210) M 08 00703
(220) 2008.03.03.
(731) POD International Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (IS)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 36 Pénzügyi ügyletek, valutaügyek, pénzügyi tranzakciók elszámolása és kiegyenlítése globális elektronikus és virtuális hálózaton keresztül, széles körû fizetési szolgáltatások nyújtása, globális és virtuális hálózaton keresztül.

(210) M 08 00921
(220) 2008.03.14.
(731) Procon Hungária Kft., Söréd (HU)
(740) dr. Pallos István, Dr. Pallos István Ügyvédi Iroda,
Székesfehérvár
(541) RUNIMATOR
(511) 28 Játékautomaták, nem érmebedobással mûködõek, nem kizárólagos televízió vevõkészülékekkel használhatók, készülékek
elektronikus játékokhoz, amelyek nem kizárólag tv-vevõkészülékekkel mûködtethetõk, érmebedobásos játékautomaták.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

41 Játékkaszinó (szolgáltatásai); játéktermi szolgáltatások
nyújtása.

(210) M 08 00757
(220) 2008.03.05.
(731) Procter & Gamble Business Services Canada Company,
Halifax, Nova Scotia (CA)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
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(546)
(511) 21 Fogkefék; elektromos fogkefék; kefe készítéséhez szükséges anyagok; nem elektromos készülékek és anyagok, minden
tisztítási célú 21. osztályba tartozó áruk; 21. osztályba tartozó és a
fent említett árukhoz tartozó részek és alkatrészek; kefék; tartók
és adagolók, minden ami a 21. osztályba tartozik.
(210) M 08 00812
(220) 2008.03.10.
(731) PROFIDENT Fogászati Centrum Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hámori Gergely, Dr. Hámori Gergely Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) PROFIDENT
(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).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(210) M 08 00624
(220) 2008.02.27.
(731) Promotion Service Kft., Százhalombatta (HU)
(546)

(511) 38
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

(511) 11 Úszómedence- és gyógyfürdõfûtõk, gáztüzelésû forróvízszolgáltató bojlerek, gáztüzelésû fûtõbojlerek, gáztüzelésû jégtelenítõ és hófelolvasztó bojlerek és hõszivattyúk.
(210) M 08 00567
(220) 2008.02.22.
(731) Ringier Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;
üzenetek törlése.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 00562
(220) 2008.02.21.
(731) Rio Food Kft., Dunakeszi (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

(511) 5

Bébiételek, bébiitalok.

(210) M 08 01485
(220) 2008.04.25.
(731) Rákos Péter Balázs, Budapest (HU)
(740) dr. Mag Gusztáv, Mag Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

Távközlés.

M 08 01214
(220) 2008.04.09.
Ratiopharm Hungária Kft., Budapest (HU)
Réti, Antall & Madl Landwell Ügyvédi Iroda, Budapest

VITAVENON
5
Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
M 08 01215
(220) 2008.04.09.
Ratiopharm Hungária Kft., Budapest (HU)
Réti, Antall & Madl Landwell Ügyvédi Iroda, Budapest

VENOFITT
5
Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

(210) M 08 01036
(220) 2007.06.14.
(731) S.C. Alexandrion Grup Romania Srl., Communa Bucov,
sat Pleasa, Jud; Prahova (RO)
(740) S.B.G. & K. Budapest Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) GONZAGA
(511) 33 Borok, égetett szeszes italok és likõrök.
38 Információk továbbítása és terjesztése weboldalakon keresztül vagy internetes oldalak alapján.
42 Weboldalak (internetes oldalak) létrehozása.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 08 00661
(220) 2008.02.28.
(731) Raypak, Inc., Oxnard, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) RAYPAK
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M 08 00621
(220) 2008.02.27.
Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

OTTHON KEK Card
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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napehely-szeletek, fogyasztásra kész gabonafélék; gabonakészítmények; rizs, tésztafélék, metélt tészta, nudli, galuska; rizs, liszt
vagy gabonaalapú élelmiszerek, készételek formájában is; pizzák; szendvicsek; étkezési tésztakeverék és konyhakész kenyértészta; szószok; szójaszósz; ketchup; aromatizáló vagy fûszerezõ
készítmények ételekhez, ehetõ fûszerek, fûszerek, ízesítõk, salátaöntetek, majonéz; mustár; ecet.

(210) M 08 00910
(220) 2008.03.13.
(731) Schiller 2005 Kft., Balatonfüred (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

32 Sörök; enyhén szénsavas víz, szénsavas víz, kezelt víz, forrásvíz, ásványvíz, ízesített víz; gyümölcs ízesítésû és gyümölcs
alapú italok; gyümölcs- és zöldséglevek, nektárok, limonádék,
szódák és más alkoholmentes italok; szörpök, kivonatok, eszenciák és más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez (kivéve az illóolajokat); tejes erjesztett italok; szójaalapú italok; malátaalapú italok; izotóniás italok.

(511) 4
Díszgyertyák.
16 Szalvéták, étlapok.
21 Poharak, kerámiatárgyak, üvegtárgyak, porcelántárgyak.
25 Ruházati termékek, pólók, cipõk, strandcikkek és felszerelések.
30 Kávé, tea, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények,
sós sütemények, fagylaltok.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok, beleértve a borokat, pálinkákat,
koktélokat.
43 Kávéházi szolgáltatások.
(210) M 08 00767
(220) 2008.03.06.
(731) Sconto-Team Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

(511) 3
Kozmetikai cikkek, háztartási termékek, tisztítószerek.
30 Édességek, különös tekintettel a péksütemények és cukrászati készítmények, kávé, kakaó, cukorkaáruk, valamint csokoládék.
35 Reklámozás és ügyletek, kereskedelmi ügyletek bonyolítása.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 08 01249
(220) 2008.04.10.
Société des Produits Nestlé S. A., Vevey (CH)
dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

GET XPRESSED
30 Kávé, kávékivonatok, kávéalapú készítmények és italok; jeges kávé; pótkávék, pótkávékivonatok, pótkávé alapú készítmények és italok; cikória; tea, teakivonatok, teaalapú készítmények
és italok; jeges tea; malátaalapú készítmények; kakaó és kakaóalapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládés termékek,
csokoládéalapú készítmények és italok; cukorkaáruk, édességek,
bonbonok, kandiscukrok; cukor; rágógumi; természetes édesítõszerek; pékáruk, kenyér, élesztõ, süteménytészta; kekszek cukrászsütemények, aprósütemények, ostyák, tejkaramellák, pudingok; fagylalt, jégkrém, vizes jégkrémek, szörbet (fagylalt), fagyasztott cukrászkészítmények, fagyasztott sütemények, lágy
jégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghurtok; kötõanyagok jégkrémek és/vagy vizes jégkrémek és/vagy szörbet
és/vagy fagyasztott cukrászkészítmények és/vagy fagyasztott sütemények és/vagy könnyû jégkrémek és/vagy fagyasztott
desszertek és/vagy fagyasztott joghurtok készítéséhez; méz és
mézpótlók; gabonafélék reggelire, müzli, kukoricapelyhek, gabo-

(210) M 08 01228
(220) 2008.04.09.
(731) Sofart Bútoripari Kft., Kecskemét (HU)
(546)

(511) 20

Bútorok.

(210) M 07 03271
(220) 2007.09.27.
(731) SOUL Marketing Ingatlanügynöki Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Loványi Róbert ügyvéd, Budapest
(541) The ideal way of working
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(210) M 07 03272
(220) 2007.09.27.
(731) SOUL Marketing Ingatlanügynöki Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Loványi Róbert ügyvéd, Budapest
(541) The ideal way of shopping
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(210) M 07 03273
(220) 2007.09.27.
(731) SOUL Marketing Ingatlanügynöki Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Loványi Róbert ügyvéd, Budapest
(541) The ideal way of living
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(210) M 08 00653
(220) 2008.04.09.
(731) Szabó és Társa Belsõépítészeti Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Nagy Sándor, Dr. Nagy Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár
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cikkek; anyagok mûvészek részére; írógépek és irodai cikkek;
nyomdabetûk, klisék.
20 Bútorok és részei; tükrök, keretek; fából, parafából, nádból,
gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból,
halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból.

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; külsõ és belsõ
festés.
40 Anyagmegmunkálás; festés(i szolgáltatások); falborítások,
nem fémbõl.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 08 01056
(220) 2008.03.26.
Szente Hajnalka, Budapest (HU)
dr. Bognár Viktor ügyvéd, Budapest

KAZZ INDEPENDENT
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 00989
(220) 2008.03.20.
(731) SZOLEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)
(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 08 00990
(220) 2008.03.20.
(731) SZOLEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)
(546)

(210) M 08 01397
(220) 2008.04.17.
(731) Thanh Thien Bt., Budapest (HU)
(541) BYGEN
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210) M 07 02820
(220) 2007.08.10.
(731) The Sunrider Corporation dba Sunrider International, Torrance,
Kalifornia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) METABOOSTER
(511) 5
Gyógyfüves étrendkiegészítõk; gyógyfüves diétás kiegészítõk; vitaminok; gyógyfüves tápláléktabletták, -kapszulák, -porok,
-folyadékok, -zselékapszulák.
29 Nem gyógyhatású gyógyfüves szeletek; nem gyógyhatású
gyógyfüves snackek; szárított és feldolgozott gyümölcsök és
zöldségek.
(210) M 08 00905
(220) 2008.03.13.
(731) TRIANGLE TYRE CO., LTD., Weihai City, Shandong (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 12

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

Mindenféle kerékgumi.

(210) M 08 00816
(220) 2008.03.10.
(731) UNIQA Biztosító Zrt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 08 00807
(220) 2008.03.10.
(731) Szülõk a Csillagjáróért Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Kálovics Eszter, Dr. Kálovics Eszter Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 36
41
44
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport-és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 01239
(220) 2008.04.10.
(731) Sándorné Istiván Rita, Budapest (HU)
(740) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) PLAN AIR OFFICE-OFFICE OF NATURE
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari

Biztosítási és pénzügyi tevékenység.
Sport és egészség(védõ) klubok.
Betegápolási, egészségügyi és kórházi szolgáltatások.

(210) M 08 00805
(220) 2008.03.10.
(731) Vela Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)
(546)

(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.
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16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, melyek
nem tartoznak más osztályokba.
20 Bútorok, tükrök, keretek, továbbá 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, nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve építéshez használt
üveget), üvegáruk, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék, hímzések, szalagok és zsinórok, mûvirágok.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok, kárpitok (faliszõnyegek),
nem textilanyagokból.
28 Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás, kiskereskedelmi szolgáltatás (minden típusú
árura), különösen elektromos háztartási és konyhai gépek, faipari,
fémmegmunkáló és mûanyag-megmunkálásra alkalmas gépek,
továbbá fa-, fém-, kõ- és mûanyag-feldolgozás; elektromos szerszámok és eszközök; világító-, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõés egészségügyi berendezések; jármûvek, szárazföldi, légi vagy
vízi közlekedési eszközök; nemesfémek és ötvözeteik, valamint
az ilyen anyagokból készült vagy ezekkel bevont termékek; ékszerek; órák és más idõmérõ eszközök; papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; 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; eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra, üvegáruk, porcelán- és fajanszáruk; textíliák és textiláruk; ágy- és asztalnemûk; ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok, mûvirágok; szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények, nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok, kárpitok (faliszõnyegek), nem textilanyagokból; játékok,
játékszerek, testnevelési és sportcikkek, karácsonyfadíszek;
ugyanezen áruk összeszerelése a fogyasztók részére a megtekintés és a megvásárlás könnyítése céljából.
37 Építkezés, szerelési szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások és ideiglenes szállásadás.

(210) M 08 01471
(220) 2008.04.24.
(731) Vina Fashion Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

Ruhanemû.

(210) M 08 00904
(220) 2008.03.13.
(731) VKR Holding A/S, Horsholm (DK)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) SONNENKRAFT
(511) 9
Adatfeldolgozó berendezés, számítógépek, mérésre, szabályozásra és ellenõrzésre (felügyelet) szolgáló eszközök és berendezések.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
37 Javítás és szerelési szolgáltatások.
(210) M 08 00575
(220) 2008.04.04.
(731) Well Done St. Moritz Kft., Komárom (HU)
(546)

(511) 3

Tisztítószerek.

(210) M 08 00735
(220) 2008.03.05.
(731) XXXLutz Marken GmbH, Wels (AT)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 7
Kis és nagy elektromos háztartási és/vagy konyhagépek és
minden típusú konyhai készülék, amelyek nem tartoznak más osztályokba; mosogatógépek; porszívók; mosógépek; készülékek
szénsavval telített víz gyártásához; faipari, fémmegmunkáló, kõmegmunkáló és mûanyag megmunkálására alkalmas gépek, továbbá fa-, fém-, kõ- és mûanyag-feldolgozás; továbbá töltõgépek,
szívógépek, fúrógép, csomagológépek, festõgépek, sajtoló-, formázógépek, marógépek, konvejorok, palackozógépek, fúvógépek, gravírozógépek, keverõgépek, fényezõgépek és készülékek,
dombornyomó gépek, köszörûgépek, szeletelõk (gépek), hegesztõgépek, osztályozógépek, csomagológépek, zúzógépek, aprítógépek.
8
Elektromos szerszámok és eszközök, amelyek nem tartoznak más osztályokba, különösen elektromos borotvák, szakállnyírók, elektromos szõrtelenítõ eszközök és depilálók, elektromos
hajnyírógépek, hajsütõ eszközök, manikûr és pedikûrkészlet.
11 Világító-, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ- és egészségügyi
berendezések.
12 Jármûvek, szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
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.

(210) M 07 03532
(220) 2007.10.18.
(731) Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,
Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Pintérné dr. Miglécz Erzsébet, Zalaegerszeg
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; reklámozás; kereskedelmi ügyletek;
hálózati szervezõdés formájában vállalkozásfejlesztés; adatgyûj-
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tés kereskedelmi ügyletekrõl, adatkutatás számítógépfájlokban
(mások számára), becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzõi
szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése mások számára), eladási propaganda (mások számára), gazdasági elõrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, piackutatás,
reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok (röplapok, prospektusok nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása, sajtófigyelés, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, árubemutatás, áruminták terjesztése, önköltségelemzés, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési
tanácsadó szolgálatok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, szakmai képzés; rendezvények szervezése; információk bitosítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása,
kongresszusok szervezése és lebonyolítása, oktatási tárgyú információk szemináriumok rendezése és vezetése.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások hálózati formában a
vállalkozások fejlesztése érdekében; ipari formatervezés, környezetvédelmi tanácsadás, kutatás és fejlesztés (mások számára),
mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki tervtanulmányok készítése, szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban).
45 Jogi szolgáltatások; iparjogvédelmi tanácsadás; szellemi tulajdon licencek adása.
(210) M 08 01162
(220) 2008.04.03.
(731) Építõgép Forgalmazók és Bérbeadók Szövetsége,
Törökbálint (HU)
(740) dr. Mogyorósi István ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 35 Árubemutatás; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások
szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése;
kereskedelmi információ.
A rovat 155 db közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és védjegy lajstromozása
különleges gyorsított eljárásban II.
(111) 194.288
(210) M 08 00999
(732) Csepi Károly, Gyõr (HU)
(546)

(151) 2008.06.30.
(220) 2008.03.20.

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

194.366
(151) 2008.06.30.
M 08 01775
(220) 2008.05.27.
Société GMB s.a., Paris (FR)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)
(511) 28 Testnevelési és sportcikkek, ezen belül különösen görkorcsolyák, gördeszkák, rollerek.
(111) 194.289
(210) M 08 01000
(732) Csepi Károly, Gyõr (HU)
(546)

(151) 2008.06.30.
(220) 2008.03.20.

(511) 28 Testnevelési és sportcikkek, ezen belül különösen görkorcsolyák, gördeszkák, rollerek.
(111) 194.290
(210) M 08 01001
(732) Csepi Károly, Gyõr (HU)
(546)

(151) 2008.06.30.
(220) 2008.03.20.

(511) 28 Testnevelési és sportcikkek, ezen belül különösen görkorcsolyák, gördeszkák, rollerek.
(111) 194.291
(210) M 08 01002
(732) Csepi Károly, Gyõr (HU)
(546)

(151) 2008.06.30.
(220) 2008.03.20.

(511) 28 Testnevelési és sportcikkek, ezen belül különösen görkorcsolyák, gördeszkák, rollerek.
(111) 194.292
(210) M 08 01003
(732) Csepi Károly, Gyõr (HU)
(546)

(151) 2008.06.30.
(220) 2008.03.20.

(511) 28 Testnevelési és sportcikkek, ezen belül különösen görkorcsolyák, gördeszkák, rollerek.
(111) 194.293
(210) M 08 01004
(732) Csepi Károly, Gyõr (HU)
(546)

(151) 2008.06.30.
(220) 2008.03.20.

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

194.367
(151) 2008.06.30.
M 08 01776
(220) 2008.05.27.
Société GMB s.a., Paris (FR)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 28 Testnevelési és sportcikkek, ezen belül különösen görkorcsolyák, gördeszkák, rollerek.

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

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

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

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

194.394
(151) 2008.06.30.
M 08 01659
(220) 2008.05.14.
Ablon Kft., Budapest (HU)
dr. Takács Zoltán, Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

EUROPEUM
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás, szerelési szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltások; ideiglenes szállásadás.
194.395
(151) 2008.06.30.
M 08 01718
(220) 2008.05.21.
Raiffeisen Ingatlan Zrt., Érd (HU)
dr. Dulai László, Dr. Dulai László Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 36 Ingatlanügyletek, ingatlanok értékbecslése, irodák (ingatlanok) bérlete, ingatlanértékesítés, ingatlanfinanszírozás.
37 Építkezés, építés, építkezések felügyelete (irányítása), építmények lebontása, projektmenedzsment építéssel, építkezéssel
kapcsolatban; ingatlankezelés, ingatlanfejlesztés, ingatlanüzemeltetés.

194.368
(151) 2008.06.30.
M 08 01778
(220) 2008.05.27.
Société GMB s.a., Paris (FR)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

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

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

194.396
(151) 2008.06.30.
M 08 01719
(220) 2008.05.21.
Raiffeisen Ingatlan Zrt., Érd (HU)
dr. Dulai László, Dr. Dulai László Ügyvédi Iroda, Budapest

REM Ingatlan
36 Ingatlanügyletek, ingatlanok értékbecslése, irodák (ingatlanok) bérlete, ingatlanértékesítés, ingatlanfinanszírozás.
37 Építkezés, építés, építkezések felügyelete (irányítása), építmények lebontása, projektmenedzsment építéssel, építkezéssel
kapcsolatban; ingatlankezelés, ingatlanfejlesztés, ingatlanüzemeltetés.
194.455
(151) 2008.06.30.
M 08 00764
(220) 2008.03.06.
Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-

M681

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 6. szám II. kötet, 2008.06.30.
Védjegybejelentés meghirdetése és védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban II.
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

194.456
(151) 2008.06.30.
M 08 00765
(220) 2008.03.06.
Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

A rovat 14 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 194.288–194.293,
194.366–194.368, 194.394–194.396, 194.455–194.456
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(111)
(210)
(732)
(740)

170.767
(151) 2002.06.14.
M 00 04605
(220) 2000.09.01.
Reemtsma Debreceni Dohánygyár Kft., Debrecen (HU)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) BOSS
(511) 22 Sátrak, ponyvák, vitorlák, zsákok.
38 Távközlési szolgáltatások, így szolgáltatások online és internet vonatkozásában, így információk rendelkezésre bocsátása
és átadása, harmadik személyek részére internetoldalak létesítése;
mobiltelefon-szolgáltatások, hírek és képek továbbítása számítógép útján elektronikus úton, vagy mûhold segítségével, adások sugárzása rádión és televízión keresztül; képernyõn megjelenített
szövegekkel kapcsolatos szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

188.338
(151) 2006.12.05
M 04 04464
(220) 2004.11.05.
Zachár Attila, Ladánybene (HU)
dr. Falcsik István ügyvéd, Dr. Falcsik Ügyvédi Iroda, Budapest

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

Nõi felsõruházat, férfi felsõruházat, gyermek felsõruházat.

193.376
(151) 2008.03.26.
M 07 00931
(220) 2007.03.21.
SANIMIX Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Ratatics Éva, Ratatics Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, szárító-, szellõztetõ, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések fürdõszobai illetve mosogatással kapcsolatos használatra, kivéve ivóvízszûrõk, azaz: biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy
gázvezetékekhez; csapok; fürdõkád-felszerelések; fürdõkád-garnitúrák; fürdõkádak; fürdõkályhák, fürdõvíz-melegítõk; fürdõszobai szerelvénye; gõzfejlesztõ berendezések; gõztárolók, gõzakkumulátorok; hõlégfürdõ készülékek; illemhelyek, WC-k (szaniteráruk); kádak ülõfürdõkhöz; kézszárító készülékek mosdókhoz; lámpák világításra; mosdókagylók, mosogatók, lefolyók;
napkollektorok (fûtés); pezsgõfürdõ készülékek; szabályozó és
biztonsági tartozékok vízszolgáltató berendezésekhez; szabályozószerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; szauna fürdõberendezések; szellõzõ (légkondicionáló) berendezések; szökõkutak (díszkutak); szûrõk (háztartási
vagy ipari berendezések részei); szûrõk ivóvízhez; toalettek
(WC-k); tömítõgyûrûk vízcsapokhoz; vízellátási berendezések
(automata); vízellátó berendezések; vízelosztó berendezések;
vízforralók; autogejzírek; vízlágyító készülékek és berendezések;
vízmelegítõk (készülékek); vízporlasztó betétek; víztisztító berendezések, vízderítõ berendezések, víztisztító készülékek és gépek; vízvezeték berendezések; vízvezetéki csövek egészségügyi
berendezésekhez; vízsterilizáló berendezések; vízszûrõ berendezések; zuhanyfülkék; zuhanyok; örvényfürdõk.

(111) 193.488
(151) 2008.04.02.
(210) M 06 01712
(220) 2006.05.16.
(732) Villa Holding, LLC (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Morristown, New Jersey (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) VIAGGIO ITALIANO
(511) 43 Olasz éttermi szolgáltatások.
(111) 193.761
(151) 2008.04.15.
(210) M 07 03805
(220) 2007.11.13.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) EGILEVET
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(111) 193.762
(151) 2008.04.15.
(210) M 07 03804
(220) 2007.11.13.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) EGIDUL
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(111) 193.851
(151) 2008.04.16.
(210) M 07 01020
(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.
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)
(210)
(732)
(740)

193.852
(151) 2008.04.16.
M 07 01991
(220) 2007.05.29.
Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai
Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Tere Fere Nyereményesõ
(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;
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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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 193.853
(151) 2008.04.16.
(210) M 07 01731
(220) 2007.05.10.
(732) Szakálfém Alkatrészgyártó és Szolgáltató Kft.,
Budaörs (HU)
(740) Kormos Ágnes, Egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

(511) 38

(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

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

Távközlés.

(111) 193.858
(151) 2008.04.16.
(210) M 07 01024
(220) 2007.03.27.
(732) Tajti-Music Kft., Pellérd (HU)
(546)

(511) 15

(111) 193.854
(151) 2008.04.16.
(210) M 07 01015
(220) 2007.03.27.
(732) QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Glósz és Társa Kft., Budapest
(546)

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

Hangszerek.

193.868
(151) 2008.04.29.
M 07 02462
(220) 2007.07.06.
Melone-Line Kft., Biatorbágy (HU)
dr. Kovács Dénes, Berta és Kovács Ügyvédi Iroda, Budapest

MELONE
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

193.869
(151) 2008.04.29.
M 07 02811
(220) 2007.08.09.
Wappa Drinks Kft., Tolna (HU)

Wappa
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 193.870
(151) 2008.04.29.
(210) M 07 02943
(220) 2007.08.28.
(732) GRAN KASTÁN Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft.,
Esztergom (HU)
(546)

(111) 193.855
(151) 2008.04.16.
(210) M 07 00451
(220) 2007.02.08.
(732) Varga József Attila, Cegléd (HU)
(546)
(511) 25

(111) 193.857
(151) 2008.04.16.
(210) M 07 01017
(220) 2007.03.27.
(732) QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Glósz és Társa Kft., Budapest
(546)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 193.856
(151) 2008.04.16.
(210) M 07 01007
(220) 2007.03.27.
(732) Maraton Lapcsoport - Multivízió Kiadói Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Veszprém (HU)
(740) dr. Kiss Endre, Kiss és Sebestyén Ügyvédi Iroda, Veszpérm
(541) Veszprémi Hét
(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, nyomtatott publikációk, nyomtatványok.

(511) 29

Tartósított és fõzött gyümölcsök.

(111) 193.871
(151) 2008.04.29.
(210) M 07 02457
(220) 2007.07.06.
(732) Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)
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ruhák; topok; feszes kabát; T-pólók; fehérnemû; mellények,
nyakkendõk.
28 Akciós ügyességi játékok; akciójáték-figurák és azok tartozékai; asztali játékok; kártyajátékok; többrészû készségfejlesztõ
gyermekjátékok; tollaslabdakészlet; léggömbök; baseballütõk;
kosárlabdák; vízi játékok; baseballok; strandlabdák; babzsákok;
babzsák babák; építõkockák; bowlinglabdák; buborékot készítõ
pálcák és az azt létrehozó készletek; baseballkesztyûk; sakk-készletek; kozmetikai játékok gyermekeknek; karácsonyi zoknik; karácsonyfadíszek; gyûjthetõ játékfigurák; mozgatható gyermekágy; gyermekágyba való játékok; lemez dobálójátékok; játékbabák; babaruhák; játékbaba-tartozékok; játékbabakészletek; elektromos akciójátékok; kártyajáték-egységcsomagok; horgászbotok; golflabdák; golfkesztyûk; golflabdajelzõk; az elektronikus
játékok kézi vezérlõegysége; jégkorongok; felfújható játékok;
összerakós mozaikjátékok; ugrókötél; favödrök; mágikus játékok; színes játékgolyók; kombinációs játékok; mechanikai játékok; játék zenedobozok; zenélõ játékok; beszélõ játékok; színes
szalagok kis játékokon; plüss játékok; babák; görkorcsolyák; gumilabdák; korcsolyák; futball labdák; búgócsigák; játéknyomdák;
kitömött játékok; pingpongasztalok; célbadobó játékok; játékmackók; teniszlabdák; akciós játékfigurák; játék vödör és lapátkészletek; mozgó játékok; játék jármûvek; játék rollerek; játék
autók; játék modellezõkészletek; játék figurák; játék bankok;
játék teherautók; játék órák; zsinórral felereszthetõ játékok, jojók.

(546)

(511) 30 Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

193.872
(151) 2008.04.29.
M 07 02463
(220) 2007.07.06.
Melone-Line Kft., Biatorbágy (HU)
dr. Kovács Dénes, Berta és Kovács Ügyvédi Iroda, Budapest

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

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

193.873
(151) 2008.04.29.
M 07 02812
(220) 2007.08.09.
Disney Enterprises, Inc., Burbank, California (US)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(111) 193.874
(151) 2008.04.29.
(210) M 07 02252
(220) 2007.06.20.
(732) Szinga-Sport Kft., Budapest (HU)
(546)

(541) TIANA
(511) 16 Címjegyzék; almanach; rátétes matrica; bejelentkezõkönyv; mûvészeti nyomtatvány; mûvészeti festõkészlet; festõmester festõkészlete; aláírás-ellenõrzõ könyv; babakönyvek; golyóstollak; baseballkártyák; fûzõgépkapcsok; könyvtámaszok;
könyvjelzõk; könyvek; bõröndcímkék; naptárak; rajzsorozatok;
karácsonyi üdvözlõkártyák; kréták; gyermekrajzkönyv; papírból
készült poháralátét; érmetartó album; kifestõkönyv; színes ceruzák, tréfás könyv; tréfás rajzsorozatok; szelvény (kupon)könyv;
matricák; papírdíszítés; naplók; eldobható papírpelenka csecsemõk számára; vonalzó, borítékok; radírok; irányítótollak; árnyékolókártyák; ajándékkísérõ kártyák; ajándékcsomagoló papír;
földgömb; üdvözlõkártyák; vendégkönyv; folyóiratok; térképek;
emlékeztetõ papírtömb; modellezõ agyag (gyurma); szakmai folyóiratok; napilapok; feljegyzõtömb; jegyzetfüzet; jegyzetfüzetlapok; festékek; papírzászló; diszítõ papírszalag; papírkalap; süteménydekoráció papírból; papírdekoráció; papírszalvéta; papírzacskók; papírnehezékek; hajtogatott ajándékcsomagoló papírból; papírzászlócska; papírtányéralátét-szet; papír konyharuha;
toll- vagy ceruzatartók; ceruzák; ceruzahegyezõk; toll- és ceruzatartó dobozok; tollak; folyóiratok; fényképalbumok; fényképek;
képes nyomtatványok; képeskönyvek; mûanyag csomagolóanyagok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; képek; képeslapok;
poszterek; nyomtatott kitüntetések; nyomtatott okiratok; nyomtatott meghívók; nyomtatott étlapok; receptkönyvek; gumipecsétek; uzsonnazacskók; céltáblák, bélyegalbumok; irodaszerek; fûzõgépek; címkék; kereskedelmi kártyák; beosztás nélküli vonalzók; levélpapír, íróeszközök.
25 Futócipõk, pettyes selyemkendõk; baseballsapkák; strandruhák; strandfelszerelések; övek; partedlik; bikinik; blézerek;
csizmák; csokornyakkendõk; melltartók; kalapok; sapkák; textil
elõkék; kabátok; ruhák; fülvédõk; lábbelik; kesztyûk; golfingek;
halloweenjelmezek; kalapok; hajpántok; fejfedõk; harisnyák;
gyermekruhák; zakók; farmerek; gyapjútrikók; kendõk; harisnyanadrágok; lábmelegítõk; ujjatlan kesztyûk; nyakkendõk; hálóingek; hálóköntösök; overallok; pizsamák; pantallók; hosszúnadrágok; pólók, poncsók; esõruházat; ruhák; szandálok; sálak; ingek;
cipõk; szoknyák; sortok; nadrágok; papucsok; alsónemûk; zoknik; harisnyák; kardigánok; kötött nadrágok; kötött ingek; fürdõ-

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

193.875
(151) 2008.04.29.
M 07 02108
(220) 2007.06.04.
Schering-Plough Ltd., Lucerne 6 (CH)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

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

Gyógyszerészeti készítmények.

193.876
(151) 2008.04.29.
M 07 00853
(220) 2007.03.13.
The Best Group Kft., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) BACHMAYER
(511) 8
Evõeszközök.
21 Fém háztartási és konyhai edények és egyéb felszerelések,
amelyek ezen osztályba tartoznak.
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(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(111) 193.878
(151) 2008.04.29.
(210) M 07 02460
(220) 2007.07.06.
(732) ZAJ Discotechnika Kft., Budapest (HU)
(546)

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

193.879
(151) 2008.04.29.
M 07 00845
(220) 2007.03.13.
Babikszi Kft., Budapest (HU)
dr. Nagy Rajmund, Dr. Nagy Rajmund Ügyvédi Iroda,
Budapest

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; cigaretták, szivarok, tubák, rágódohány; cigarettapapírok, -hüvelyek és
-szûrõk; készülékek cigaretta saját célú készítésére, gyufa- és
dohánycikkek.

(546)

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

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek.
41 Nevelés, szakmai képzés.
42 Tudományos és ipari kutatás, tudományos és mûszaki szolgáltatások, szoftvertervezés és -fejlesztés, erre irányuló szakvélemények adása, valamint erre irányuló tervezõ tevékenység, minõség-ellenõrzés, szellemi tulajdon licencek adása.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.880
(151) 2008.04.29.
M 07 02450
(220) 2007.07.06.
Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai
Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) REJTVÉNY REVÛ
(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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek
(111) 193.881
(151) 2008.04.29.
(210) M 07 02468
(220) 2007.07.06.
(732) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co.,
Ltd.), Tokió (JP)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) EDIFICE
(511) 14 Elektronikus karórák és faliórák, és ezek alkatrészei; karórák, amelyeknek olyan feladatuk van, hogy közvetítsenek és
adatokat cseréljenek kézi- (PDA) vagy személyi számítógéppel;
autonóm rádiókkal irányított órák.
(111) 193.882
(151) 2008.04.29.
(210) M 07 00854
(220) 2007.03.13.
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg (DE)

193.883
(151) 2008.04.29.
M 07 00852
(220) 2007.03.13.
The Best Group Kft., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) UFFELMANN
(511) 8
Evõeszközök.
21 Fém háztartási és konyhai edények és egyéb felszerelések,
amelyek ezen osztályba tartoznak.
(111) 193.884
(151) 2008.04.29.
(210) M 07 02454
(220) 2007.07.06.
(732) Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)
(546)

(511) 30 Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

193.885
(151) 2008.04.29.
M 07 02439
(220) 2007.07.06.
WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)
dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

ORBIT FRUTIN
30 Cukorka- és cukrászáruk, nevezetesen rágógumi, buborékká fújható rágógumi, cukorka, kandiscukor és menták.
193.887
(151) 2008.04.29.
M 07 02447
(220) 2007.07.06.
Borskanzen Zrt., Budapest (HU)
dr. Kárpáti Katalin ügyvéd, Budapest

(511) 31
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32 Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok,
alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, almabor, alkoholmentes, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok (alkoholmentes), izotóniás italok, mustok, sörök, szódavizek, szõlõmust, vizek (italok), ásványvizek (italok).
33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), alkoholos kivonatok, almaborok, aperitifek, borok,
gyümölcstartalmú alkoholos italok, koktélok, likõrök, pálinkák,
brandyk, szeszes italok, égetett szeszes italok.
41 Múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások), oktatás,
szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szórakoztatás, üdülési tárgyú
információ, üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás).
43 Bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, hordozható épületek bérlete, kantinok, büfék, étkezdék, panziók, rendezvényhez termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése, szállodai szolgáltatások, székek, asztalok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése, turistaházak, vendéglátóipar, étkezdék, éttermek.
(111) 193.889
(151) 2008.04.29.
(210) M 07 00856
(220) 2007.03.13.
(732) Visa International Service Association (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), Foster City,
California (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) VISA PAYWAVE
(511) 9
Bankkártyák, hitelkártyák, terheléses (debit) kártyák, elõre
fizetett kártyák; chipkártyák; mágneskártyák és üzleti alkalmazásra használt integrált áramkörû kártyák; kártyaolvasók, amelyek tartalmaznak rádiófrekvencia-azonosító berendezést közvetítésre, bemutatásra és fizetési információ tárolására a fizetõ
szolgáltatóval kapcsolatos használatra.
36 Pénzügyi szolgáltatások, bankszolgáltatások, hitelkártya-szolgáltatások, terheléses (debit) kártya szolgáltatások és elõre fizetett kártya szolgáltatások; fizetõkártya-szolgáltatások rádiófrekvencia-azonosító berendezések által, elektromos pénzkészlet-átutalás és valutaváltó szolgáltatások, elektromos fizetõ
feldolgozó szolgáltatás, elõre fizetett telefonkártya szolgáltatás;
bonyolítás engedélyezés és megállapodási szolgáltatások; befizetési hozzáférhetõség és automata pénztárgép szolgáltatások; fizetõigazoló szolgáltatások; személytõl személyhez történõ elektronikus fizetõ szolgáltatás, utazóbiztosító-szolgálat; fizetõhitelesítõ
szolgáltatás; tanácsadó szolgáltatás az összes fent felsorolt szolgáltatásra.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.890
(151) 2008.04.29.
M 07 02469
(220) 2007.07.06.
dr. Noszticzius Zoltán, Budapest (HU)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) SOLVOCID
(511) 5
Fertõtlenítõszer (dezinficiens).
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

193.891
(151) 2008.04.29.
M 07 03134
(220) 2007.09.13.
Magyar Távirati Iroda Zrt., Budapest (HU)
dr. Boza Laura, Budapest

(511) 16 Albumok, fényképek, képek, könyvek, fotóalbumok, életrajzok.
41 Könyvkiadás, kulturális célú kiállítások szervezése, fotókiállítás, emlékkiállítás, fotóalbum kiadása, híres személy életútját,
pályáját bemutató könyvkiadás, fotóalbum kiadása, fotókiállítás.

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

193.892
(151) 2008.04.29.
M 07 02008
(220) 2007.05.29.
Unilever N.V., Rotterdam (NL)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) AXE FRESH CARE
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(111) 193.893
(151) 2008.04.29.
(210) M 07 02221
(220) 2007.06.14.
(732) Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Zrt., Kiskunhalas (HU)
(546)

(511) 29 Baromfi, különösen víziszárnyasok, friss, fagyasztott, elõhûtött és tovább feldolgozott, egész és darabolt, csontozott készítmények, liba- és kacsamáj, illetve azok készítményei.
(111) 193.894
(151) 2008.04.29.
(210) M 07 01013
(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.
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) 193.895
(151) 2008.04.29.
(210) M 07 01010
(220) 2007.03.27.
(732) Maraton Lapcsoport - Multivízió Kiadói Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Veszprém (HU)
(740) dr. Kiss Endre, Kiss és Sebestyén Ügyvédi Iroda, Veszprém
(541) Veszprémi Hét Nap
(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;
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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; nyomtatott publikációk; nyomtatványok.
(111)
(210)
(732)
(740)

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

193.896
(151) 2008.04.29.
M 07 03787
(220) 2007.11.12.
Unilever N.V., Rotterdam (NL)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) A SZÍVED SZERINT
(511) 41 Szakmai elõadások és sportesemények szervezése.
43 Táplálkozási és egészségügyi tanácsadás.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.897
(151) 2008.04.29.
M 07 03576
(220) 2007.10.24.
WALMARK a.s., Trinec (CZ)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

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

(541) Csillaglakócskák
(511) 5
Gyógyszerészeti és paragyógyászati termékek, vitaminok,
ásványi anyagok és nyomelemek, táplálkozási és diétás készítmények és gyógyszerek, gyógyhatású szirupok, gyógynövénykivonatok és kombinált vitaminok, ásványi- és gyógynövénykivonat
készítmények, étrend-kiegészítõk hozzáadott vitaminokkal vagy
ásványi anyagokkal vagy nyomelemekkel, vitaminnal dúsított készítmények, vitaminok és multivitamin-készítmények, ásványi
anyagok és ásványi készítmények, gyógyteák, gyógynövények,
édességek vagy pasztillák vagy tabletták vagy zselékapszulák
vagy kapszulák vagy rágógumik amelyek gyógyászati összetevõket tartalmaznak, diétás készítmények gyógyászati használatra,
diétás ásványvizek és italok orvosi felhasználásra, diétás élelmiszerek orvosi használatra, táplálék-kiegészítõk orvosi használatra, proteinkészítmények vagy élelmiszerek orvosi használatra,
balzsamok, krémek és kenõcsök orvosi használatra, kémiai termékek orvosi használatra, gyógyítóolajok, olajok orvosi használatra, kenõanyagok orvosi felhasználásra, gyógysók, oldatok orvosi használatra, gyógynövénykivonatok vagy szirupok, ásványi
anyagokkal dúsított élelmiszerek koncentráció formájában, étrend-kiegészítõk proteinkoncentrátum formájában, élesztõ gyógyászati használatra, gyógyászati étrend-kiegészítõk, táplálkozási és diétás készítmények orvosi célokra úgymint napi étrend-kiegészítõk azonnal fogyasztható ételek vagy különálló keverék
formájában, fõként tejpor vagy állati fehérjék vagy növényi anyagok formájában, és vitaminkiegészítõk vagy ásványok vagy
nyomelemek vagy cukor.
29 Étrend-kiegészítõk nem gyógyászati célra (amelyek ebbe az
osztályba tartoznak) és állati anyagokat tartalmaznak, emberi fogyasztásra fehérje, fehérjetermékek és készítmények táplálkozási
célra, tápanyagkészítmények sportoló férfiaknak és nõknek vagy
magas energiafelhasználású egyéneknek, zselék, zselétermékek
és készítmények táplálkozási célra, fogyasztható zsírok, fogyasztható olajok, hínárkivonatok táplálkozási célokra, táplálkozási készítmények napi étrend-kiegészítõk formájában, fõként tejpor
vagy állati fehérjék vagy növényi anyagok formájában, és vitaminkiegészítõk vagy ásványok vagy nyomelemek vagy cukor; tej,
tejtermékek, joghurtok, gyümölcskonzervek vagy zöldségek,
gyümölcs vagy zöldségszeletek, fõzött gyümölcs vagy zöldségek
vagy befõttek vagy savanyúságok, sûrû levesek, híg levesek,
húslevesek.
30 Étrend-kiegészítõk nem gyógyászati célra (amelyek ebbe az
osztályba tartoznak) és tartalmaznak növényi alapú anyagokat,
cukrászsütemények, rágógumik, édességek, fagylaltok, péksütemények, tésztafélék, kakaó, kávé, tea, csokoládé, csokoládéalapú
italok, italok, amelyek teából, kakaóból vagy kávéból készültek,
gabonaalapú ételek emberi fogyasztásra, tészta, müzli, méz, propolisz emberi fogyasztásra.

193.898
(151) 2008.04.29.
M 07 03561
(220) 2007.10.24.
Protone Audio Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

CRY AUDIO
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres
pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek; tûzoltó készülékek.
193.899
(151) 2008.04.29.
M 07 03560
(220) 2007.10.24.
Rui Fang Kft., Budapest (HU)
dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) BROCCOLI
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

193.900
(151) 2008.04.29.
M 07 03393
(220) 2007.10.05.
Debreceni Hús Zrt., Debrecen (HU)
dr. Aryné dr. Uhri Anna ügyvéd, Debrecen

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

Disznósajt.

193.901
(151) 2008.04.29.
M 07 03391
(220) 2007.10.05.
Kodolányi János Fõiskola, Székesfehérvár (HU)
dr. Szabó László, Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda,
Székesfehérvár

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, újságok, folyóiratok, könyvek, képes tájékoztatók, könyvkötészeti anyagok, papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
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193.902
(151) 2008.04.29.
M 07 03176
(220) 2007.09.19.
Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
dr. Szöllõsi Adél jogtanácsos, Gyõr

GYÕRI ÉDES DUPLAJÓ
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(511) 30 Aprósütemények, cukorkaáruk, cukrászsütemények, csokoládé, gabonakészítmények, gyümölcsös sütemények, kakaótermékek, kétszersültek, kekszek, mézeskalácsok, mentacukorkák,
pralinék, piskóták, teasütemények, sütemények, sós kekszek, zselék.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.903
(151) 2008.04.29.
M 07 03183
(220) 2007.09.19.
Scorpius (Société par actions simplifiée), Paris (FR)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(111) 193.908
(151) 2008.04.29.
(210) M 07 02993
(220) 2007.09.03.
(732) HRP Hungary Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 9
Számítógépek, noteszgépek, notebookok, számítógép-perifériák.
(111)
(210)
(732)
(740)

(546)

193.909
(151) 2008.04.29.
M 07 02526
(220) 2007.07.12.
Mevaco International GmbH, Göppingen (DE)
dr. Szalma Miklós, Szalma & Partnerei Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti termékek, dietetikai készítmények és táplálékkiegészítõk gyógyászati célokra.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.904
(151) 2008.04.29.
M 07 03179
(220) 2007.09.19.
B.C. Velvet Kft., Budapest (HU)
dr. Török Zoltán György, Németh, Szalay, Török Társas
Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

193.906
(151) 2008.04.29.
M 07 03006
(220) 2007.09.03.
Shan Hai Guang, Budapest (HU)
dr. Babó József, Babó Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba, kivéve ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, kalapáruk.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

193.907
(151) 2008.04.29.
M 07 03004
(220) 2007.09.03.
Nemes Attila, Nagykanizsa (HU)

MAKTÁR
16 Újságok, albumok, bélyegzõk (pecsétek), borítékok, brosúrák, vékony fûzött könyvek, címbélyegzõk, címbélyegek, daloskönyvek, dossziék, értesítések, fedelek, kötések, borítók, fényképtartók, folyóiratok, füzetek, grafikai reprodukciók, grafikus
ábrázolások, hirdetõtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek,
íróeszközök, jegyek, katalógusok, könyvecskék, füzetek, könyvek, levelezõlapok, levélpapír, magazinok, revük (idõszaki lapok), matricák, lehúzóképek, naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, prospektusok, transzparensek.

(511) 6
Ablakgörgõk; ablakkeretek, ablaktokok fémbõl; ablakkeret-rögzítõk; ablakkilincsek fémbõl; ablakredõnyök, zsaluk fémbõl; ablakszárnyrögzítõk fémbõl; ablakszerelvények fémbõl;ablakvasalások; acél nyers vagy félig megmunkált állapotban; acélcsövek; acélgolyók; acélhuzalok; acéllemezek; acélötvözetek;
acélredõnyök; acélrudak; acélszalag; adagológaratok fémbõl
(nem mechanikus); ajtóbetétek fémbõl; ajtócsukó készülékek
(nem elektromos); ajtókeretek, ajtótokok fémbõl; ajtókilincsek
fémbõl; ajtókopogtatók; ajtónyitó szerkezetek (nem elektromos);
ajtóreteszek; ajtószerelvények fémbõl; ajtóvasalások; ajtózárak
fémbõl; aknarácsok, búvónyílásfedelek fémbõl; alpakka, újezüst
(ezüst-nikkel ötvözet); alumínium; alumíniumfólia sodronykötelek; edényakasztók fémbõl; elosztóvezetékek fémbõl csõvezetékekhez; elõre gyártott padozatok, peronok fémbõl, emelõcsigák
fémbõl (nem gépekhez); emléktáblák fémbõl; ereszcsatornák
fémbõl; erõsítõ-, merevítõanyagok fémbõl, betonhoz; erõsítõ-,
merevítõanyagok, fémbõl, csövekhez; erõsítõ-, merevítõanyagok, fémbõl, épületekhez; erõsítõanyagok, vázanyagok fémbõl,
gépszíjakhoz; ezüstforrasztó; ezüstözött ónötvözet; falburkolatok
fémbõl; falicsatlakozók fémbõl; falkapcsok [hegymászó-felszerelés]; fák fém védõszerkezetei; fehérfém, csapágyfém; fejgerendák, áthidaló elem fémbõl; ferrokróm; ferromolibdén; ferroszilícium; ferrotitán; ferrovolfrám; feszítõelemek; fém bélésgyûrûk;
fém emlékmûvek; fém karperecek azonosításhoz, kórházak részére; fémablakok; fémajtók fémszalagfeszítõ elemek; fémszerelvények építményekhez; fémszerelvények sûrítettlevegõ-vezetékekhez; fémszerkezetek kerékpárok parkolásához; fémtartályok; fémtartályok savak tárolásához; fémtartályok sûrített gáz
vagy folyékony levegõ tárolására; fémzárak jármûvekhez; forgó
kéménytoldalék (fémbõl); forgóajtók, nem automatikus; forrasztóhuzal fémbõl; födémek, mennyezetek fémbõl; födémgerendák
fémbõl; függõszerkezetek, hurkok fémbõl tehermozgatáshoz;
fürdõkabinok fémbõl; fürdõmedencék madaraknak (fémszerkezetek); galenit (érc); germánium; gépszíjrögzítõk fémbõl; gombkilincsek, gombfogantyúk fémbõl; gyûrûs(fejû) csavarok; hafnium (celtium); hajókikötõ bakok, kikötõcölöpök, jelzõoszlopok
fémbõl; hajókikötõ bóják fémbõl; harangok konzervdobozok
fémbõl; koszorúgerendák, tartógerendák fémbõl; könyökcsövek
fémbõl; kötélpálya- és futómacska-kábelek; kötélvégelzárók,
csatlakozók fémbõl; kötések fémbõl; kötõfonalak fémbõl mezõgazdasági használatra; króm; krómércek; kulcsok; külsõ zsaluk,
ablaktáblák fémbõl; küszöbök fémbõl; lakatok; lambériák, falburkolatok fémbõl; láncok állatok számára; láncok kutyáknak; lefolyócsövek fémbõl; lefolyók, vízlevezetõ csatornák fémbõl; lemezbugák, brammák vasból; levélszekrények fémbõl; lécek fémbõl; lépcsõfoklapok fémbõl; lépcsõpofák, lépcsõoldalfalak fémbõl; limonit (barnavasérc); madárkalitka (szerkezetek) fémbõl;
magnézium; mangán; melegházak szerkezeti elemei fémbõl;
mellszobrok fémbõl; merevítõlemezek; molibdén; mozgatható
lépcsõk utasok ki- és beszállásához fémbõl; mûjégformák fémbõl; mûvészeti tárgyak fémbõl; nikkel; nióbium; nyomócsövek
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fémbõl; ólom, nyers vagy félig megmunkált állapotban; ólomzárak, plombák; ón; ónfólia; ónozott lemez csomagolóanyagok; orsók fémbõl flexibilis csövekhez, nem mechanikusak; padlóburkolatok fémbõl; padlóburkoló lapok fémbõl; palackzárak fémbõl;
patkószegek; páncélok, mellvértek; páncélszekrények; páncélzatok; párkánydíszek fémbõl; pénzkezelõ csipeszek nem nemesfémbõl; pénzszekrények, perselyek (kazetták) fémbõl; piroforos
(öngyulladó) fémek; rakétakilövõ állványok fémbõl; rakodólapok
anyagmozgatáshoz fémbõl; rakodólapok fémbõl; rakszelvény
mérõrudak fémbõl, vasúti kocsikhoz; rendszámtáblák fémbõl; reteszek; reteszek, kallantyúk fémbõl; réz, nyers vagy félig megmunkált állapotban; rézgyûrûk; rézhuzal, nem szigetelt; rovarernyõkeretek fémbõl; rögzített törülközõadagolók fémbõl; rudak
fémbõl keményforrasztáshoz és hegesztéshez; rugók (fém tömegcikk); rugószárak (lakatokhoz); ruhaakasztók fémbõl; sarkantyúk, kapaszkodókarmok; sarokpántok, ablakpántok fémbõl; sarokpántok fémbõl; sarokvasak, szögvasak; sasszegek; satupadok
fémbõl; sárgaréz, nyers vagy félig megmunkált állapotban; sátorcövekek fémbõl; seprûnyelek fémbõl; sínek fémbõl; sínhevederek, csatlakozólemezek; sírboltok fémbõl; síremlékek fémbõl;
síremlékek fémlapjai; sírok zárólapjai, keretei fémbõl; szarvasüllõk; szállítótálcák fémbõl; számok és betûk fémbõl, a nyomdabetûk kivételével; szegecsek, fémbõl; szegecsek, (gombos)tûk (fém
tömegcikkek); szelepek fémbõl (nem géprészek); szellõztetõablakok, csapóablakok fémbõl; szerelvények koporsókhoz (fémbõl); szerszámnyelek fémbõl; szerszámosdobozok fémbõl (üres);
szerszámosládák fémbõl (üres); szélkakasok fémbõl; szíjfeszítõk
fémbõl; szobrok fémbõl; szorítókengyelek kábelekhez és csövekhez; szórófejek, fúvókák fémbõl; szögek; szögesdrót; tantál
(fém); tartályok fémzárai; tartályok folyékony üzemanyag részére
fémbõl; támoszlopok, cölöpök fémbõl; teherhordó fémhevederek; telefonfülkék fémbõl; telefonpóznák fémbõl; tetõfedések
(fémbõl); tetõfedõ anyagok fémbõl; titán; tolózárak; tolózárak
(lapos); tombak; tömítõfedelek fémbõl; tûzbakok; tûzellenzõk
fémbõl; tûzõszegek; tyúkólak, tyúkketrecek fémbõl; ugródeszkák
fémbõl; újezüst, pakfong, alpakka; úszó fémtartályok; úszódokkok fémbõl, hajók kikötésére; úszómedencék (fémszerkezetek);
útburkolatelemek fémbõl; útjelzõk fémbõl, nem világítóak és
nem mechanikusak; vanádium; vas nyers vagy félig megmunkált
állapotban; vasabroncsok; vasáruk zsírzófejek; ágylábgörgõk
fémbõl; ágyvasalások fémbõl; állítóhorgok fémbõl csövekhez;
építmények acélból; építõanyagok fémbõl; építõelemek fémbõl;
épület- vagy bútorszerelvények alpakkából (újezüstbõl); ételdobozok fémbõl; öntödei formák, kokillák fémbõl; öntõformák
(öntöde); öntött acél; öntöttvas, nyers vagy félig megmunkált állapotban; összekapcsoló elemek fémbõl, láncokhoz; üllõk; üllõk
(hordozható); ütközõk fémbõl.
42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; anyagpróba; bakteriológiai kutatás; belsõépítészet; biológiai kutatás; csomagolástervezési szolgáltatások; divattervezés; felhõk szétoszlatása; fizikai kutatások; földmérés; geológiai felderítés; geológiai kutatás; geológiai szakvélemények készítése; gépjármûvek mûszaki vizsgálata; grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások; hosting szolgáltatások weboldalakhoz; idõjárás-elõrejelzõ szolgálat; ipari formatervezés; kozmetikai kutatás; kõolajmezõk kiaknázásának elemzése; környezetvédelmi tanácsadás; kutatás és fejlesztés (mások részére); mechanikai kutatás; mértékhitelesítés (mérésügy); minõség-ellenõrzés; mûalkotások hitelesítése; mûszaki kutatás; mûszaki szakértõi
tevékenység; mûszaki tervtanulmányok készítése; olajkutak ellenõrzése; olajkutatás; stíldíszítés (ipari formatervezés); szakvélemények adása kõolajmezõkrõl; 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; számítógépszoftver fenntartása; tenger alatti kutatás; textilek tesztelése (kipróbálása);

választottbírósági/döntõbírósági szolgáltatások; várostervezés;
vegyelemzés; kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti
szolgáltatások; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára; építési tervkészítés; építészet; építészeti konzultáció.

(111) 193.910
(151) 2008.04.29.
(210) M 07 02322
(220) 2007.06.26.
(732) Magyarországi Goju-Ryu Karate-Do Szövetség,
Budapest (HU)
(546)

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

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

193.911
(151) 2008.04.29.
M 07 01987
(220) 2006.09.11.
The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest

(554)

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

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

(111)
(210)
(732)
(740)
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193.912
(151) 2008.04.29.
M 07 00733
(220) 2007.03.09.
Szuna Gépjármûértékesítõ Kft., Székesfehérvár (HU)
dr. Pozsonyi András ügyvéd, Székesfehérvár

Fehérvár Autóház
12

Gépkocsik.

193.913
(151) 2008.04.29.
M 06 03022
(220) 2006.09.11.
The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
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(546)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
39 Szállítás.
43 Vendéglátás.
(111) 193.919
(151) 2008.04.29.
(210) M 07 00537
(220) 2007.02.16.
(732) PRO-MOT HUNGÁRIA Ingatlanfejlesztõ Kft.,
Budapest (HU)
(740) Szécsényi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

193.915
(151) 2008.04.29.
M 07 02961
(220) 2007.08.29.
Stühmer Kft., Eger (HU)
dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

Stühmer Rózsa
30

Cukorka, csokoládé, csokiszelet, fagylalt.

(111) 193.916
(151) 2008.04.29.
(210) M 07 00536
(220) 2007.02.16.
(732) PRO-MOT HUNGÁRIA Ingatlanfejlesztõ Kft.,
Budapest (HU)
(740) Szécsényi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)

193.917
(151) 2008.04.29.
M 07 02274
(220) 2007.06.21.
J.J. Darboven GmbH & Co. KG, Hamburg (DE)
Réti, Antall és Madl Ügyvédi Iroda, Budapest

J.J.Darboven
30

Kávé.

193.918
(151) 2008.04.29.
M 07 03351
(220) 2007.10.02.
Audentes Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
dr. Németh Zsolt, Németh-Szalay-Török Társas Ügyvédi Iroda,
Budapest

(111) 193.920
(151) 2008.04.29.
(210) M 07 03531
(220) 2007.10.18.
(732) Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,
Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Pintérné dr. Miglécz Erzsébet, Zalaegerszeg
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; reklámozás; kereskedelmi ügyletek;
hálózati szervezõdés formájában vállalkozásfejlesztés, elismerõ
díjak adományozása a fa- és bútoripar ágazatában; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, adatkutatás számítógépfájlokban (mások
számára), eladási propaganda (mások számára), információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú
vásárok szervezése, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel
kapcsolatban, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, piackutatás, reklámanyagok naprakész
állapotba hozása, reklámanyag (röplapok, prospektusok, nyom-
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tatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése,
reklámozás, reklámszövegek publikálása, sajtófigyelés, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szakmai
konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági
ügyekben, árubemutatás, áruminták terjesztése, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

193.921
(151) 2008.04.29.
M 07 01842
(220) 2007.05.17.
Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)
dr. Király Ildikó, Alsónémedi
Kakaókrém, kávé, tea, kakaó, cukor.

193.922
(151) 2008.04.29.
M 07 03722
(220) 2007.11.07.
Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

MR4
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) 193.923
(151) 2008.04.29.
(210) M 07 03749
(220) 2007.11.07.
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington,
Delaware (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) KENT HD
(511) 34 Cigaretták, dohány, dohánytermékek, cigarettafüstszûrõk,
dohányzók részére készült áruk, öngyújtók, gyufák.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 12 Jármûvek, gépkocsik, mopedek, motorkerékpárok.
35 Reklámozás, eladási propaganda, üzletszervezési tanácsadás.
36 Ügynöki tevékenység, hitelközvetítés, finanszírozási szolgáltatások, pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi tanácsadás.
(111) 193.927
(151) 2008.04.29.
(210) M 07 03350
(220) 2007.10.02.
(732) N-Vogue Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Veresegyház (HU)
(740) dr. Földvári László, Földvári Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

MANDY
30

(546)

193.924
(151) 2008.04.29.
M 07 03339
(220) 2007.10.02.
Hoxy Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
Prezecsán Gábor, Budapest

HOXY
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

193.925
M 07 03537
Molnár László, Edelény (HU)

(151) 2008.04.29.
(220) 2007.10.18.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; sportedzõtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése (a jármûvek kivételével); sportlétesítmények
üzemeltetése; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidõs szolgáltatások nyújtása.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

193.928
(151) 2008.04.29.
M 07 03723
(220) 2007.11.07.
Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

MR5
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) 193.929
(151) 2008.04.29.
(210) M 07 03145
(220) 2007.09.14.
(732) Gestim Ingatlanhasznosító és Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Havasi Dezsõ, Havasi Ügyvédi Iroda, Gyõr
(546)

MOKU
30

Péksütemények (kürtõskalács).

193.926
(151) 2008.04.29.
M 07 03742
(220) 2007.11.07.
HAC Használtautó Centrum Kft., Biatorbágy (HU)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(511) 36
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(111)
(210)
(732)
(740)
(591)

193.930
(151) 2008.04.29.
M 07 02700
(220) 2007.07.24.
Jacobs Global Kft., Budapest (HU)
Nyerges Viktória, Budapest

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

(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)
(541)
(511)

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

193.931
(151) 2008.04.29.
M 07 03144
(220) 2007.09.14.
Pharmacenter Hungary Kft., Budapest (HU)
dr. Machács Barna, Machács és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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).
193.932
(151) 2008.04.29.
M 07 03143
(220) 2007.09.14.
Családért és Munkáért Keresztény Alapítvány, Szeged (HU)
Nagy Henriett, Szeged

193.933
(151) 2008.04.29.
M 07 03354
(220) 2007.10.02.
Chen Ta, Budapest (HU)
Kissné Meggyesi Zita, Budapest

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

Százszorszép
30

Cukorka, csokoládé, csokiszelet, fagylalt.

(111) 193.936
(151) 2008.04.29.
(210) M 07 03533
(220) 2007.10.18.
(732) Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,
Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Pintérné dr. Miglécz Erzsébet, Zalaegerszeg
(546)

PHACE

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

193.935
(151) 2008.04.29.
M 07 02960
(220) 2007.08.29.
STÜHMER Kft., Eger (HU)
dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

Ruha, lábbeli.

193.934
(151) 2008.04.29.
M 07 02968
(220) 2007.08.29.
Raáb Márta, Budapest (HU)
dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; kereskedelmi vagy reklámcélú szolgáltatás (bútor- és lakberendezési szakkiállítás és vásár szervezése); beszerzõi szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése mások számára), eladási propaganda (mások számára), hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, információk számítógépes adatbázisokba
való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, közönségszolgálat, közvélemény-kutatás, piaci tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása,
reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok
terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása, szabadtéri
hirdetés, televíziós reklámozás, árubemutatás, áruminták terjesztése.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

193.937
(151) 2008.04.29.
M 07 03141
(220) 2007.09.14.
Dendrite Hungary Szoftver Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
dr. Várnai Rupert, Várnai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 35 Üzleti, marketing- és reklámpiaci szolgáltatás, konzultáció
orvosi, egészségügyi és gyógyszeripari termékeket gyártó/forgalmazó ügyfelek számára.
(111) 193.938
(151) 2008.04.29.
(210) M 07 03353
(220) 2007.10.02.
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Danubius. Az én rádióm
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
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nyok és okmányleszorítók bankjegy- és okmányvizsgálathoz; berendezések és készülékek biometrikus adatok vizsgálatára
és/vagy megjelenítésére; személyazonosító berendezések és készülékek; a felsorolt berendezések és készülékek alkatrészei és
tartozékai; banktechnikai szoftverek; szoftverek bankjegyek, értékpapírok és okmányok valódiságát vizsgáló berendezésekhez és
készülékekhez.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111) 193.939
(151) 2008.04.30.
(210) M 07 01189
(220) 2007.04.06.
(732) Makkai Lilla, Kisoroszi (HU);
Illés Dávid, Budapest (HU);
Illés Bence, Budapest (HU);
Illés Áron, Mezõkövesd (HU)
(541) ILLÉS LAJOS
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, üzleti menedzselés elõadómûvészek
részére; árverés.
41 Bálok szervezése; diszkók (szolgáltatásai); elõadómûvészek szolgáltatásai; fogadások tervezése (szórakoztatás); hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók (szolgáltatásai); karaokeszolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, rádió- és
televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai); szabadidõs szolgáltatások nyújtása; színházi produkciók; szórakoztatás; videofilmgyártás; video(szalagra) filmezés; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék; varieték; éjszakai
klubok; élõ elõadások bemutatása; alkotómûhelyek szervezése és
lebonyolítása (gyakorlat).
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

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

193.944
(151) 2008.04.30.
M 07 02001
(220) 2007.05.29.
ORION Corporation, Seoul (KR)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) GLORION
(511) 30 Csokoládé, keksz, aprósütemény; sós keksz, ostya, cukrászsütemény, kukoricachips, kenyér, édestészta, kalács, vajastészta,
puding, szörbet, jégkrém, cukorka, karamel, rágógumi (nem orvosi célokra).
(111)
(210)
(732)
(740)

193.945
(151) 2008.04.30.
M 07 02223
(220) 2007.06.14.
Romanson Co., Ltd., Seoul (KR)
dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

(546)

(511) 14 Karórák, zsebórák, ébresztõórák, asztali órák, elektromos és
elektronikus idõjelzõ eszközök, kronométerek, faliórák, idõzítõ-,
idõbeállító és vezérlõórák; óraláncok; mérõórák.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

193.946
(151) 2008.04.30.
M 07 02344
(220) 2007.06.28.
MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

193.941
(151) 2008.04.29.
M 04 01118
(220) 2004.03.11.
N.C.A.C. Kft., Budapest 5. (HU)
Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

CAF 01
19 Különösen aszfalt, aszfalt útburkolatok, beton, bitumen, bitumen építési anyagok, cement, cementlapok; habarcs, malter
építési célokra, salak (építõanyag), salaktörmelék, kohóhabsalak
cement, kötõanyagok utak karbantartásához, útburkolatok (nem
fémbõl) útépítési és útburkoló anyagok, válaszfalak (nem fémbõl), világító útburkolatok.
193.943
(151) 2008.04.30.
M 07 02391
(220) 2007.07.02.
ENTAS Mûszaki-Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) UVEC
(511) 9
Bank- és okmánytechnikai berendezések, készülékek és
eszközök; pénzkezelõ és pénzvizsgáló készülékek és berendezések; bankjegyszámlálók; érmeszámlálók; érmeosztályozók;
bankjegyvizsgáló készülékek; értékpapír-vizsgáló készülékek;
okmányvizsgáló készülékek; személyazonosító okmányokat
vizsgáló készülékek; zárjegyvizsgáló készülékek; videokamerák
bankjegy- és okmányvizsgáló készülékekhez; reprodukciós állvá-

(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.
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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) 193.947
(151) 2008.04.30.
(210) M 07 01755
(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) JODIOLUX
(511) 11 Világítókészülékek és -berendezések; jármûvek világítóeszközei; lámpák; biztonsági lámpák; elektromos lámpák; világítóeszközök.
(111) 193.948
(151) 2008.04.30.
(210) M 07 03201
(220) 2007.09.21.
(732) Debreceni Klára, Piliscsaba (HU);
Hórász Zoltán, Budapest (HU);
Sajben Mihály, Õrbottyán (HU)
(546)

(511) 43 Bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak; vendéglátóipar; szállodai szolgáltatások; étterem.
(111) 193.949
(151) 2008.04.30.
(210) M 07 03200
(220) 2007.09.21.
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(546)

38 Távközlés; rádió- vagy televíziómûsorok sugárzását biztosító szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 193.950
(151) 2008.04.30.
(210) M 07 03601
(220) 2007.10.26.
(732) Mona Hungary Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 29

Tej, tejtermékek.

(111) 193.951
(151) 2008.04.30.
(210) M 07 00968
(220) 2007.03.23.
(732) OLVEX Olajipari és Vegyipari Kereskedelmi Szolgáltató
Kft., Százhalombatta (HU)
(546)

(511) 6
Csõhálózat- és csõhálózatot képezõ elemek fémbõl, beleértve az acélt is, kémiailag semleges és veszélyes folyadékok szállítására, elvezetésére; ezen csõhálózatokhoz kapcsolódó tartályok,
fémpalackok melyeken sûrített semleges, vagy veszélyes gáz, illetve veszélyes folyadék és ezek kombinációjából álló töltet van.
7
A gõz-víz körfolyamatban részt vevõ kazánok elválaszthatatlan részét képezõ forrcsövek, kazáncsövek; gõz- és olajleválasztók, szeparátorok, kondenzátorok és kondenzálóberendezések, légkondenzátorok, gáztalanítók, beleértve a légtelenítõket.
11 Finomító-, gázmosó tornyok és desztillációs berendezések
és oszlopok, gáztisztító berendezések; kazánok szilárd, folyékony
vagy gáznemû fûtõanyaggal üzemelõ fûtõkészülékek, illetve gõzfejlesztõk, ezek elválaszthatatlan részét képezõ csövei és tûzcsövei, valamint gõztárolók, gõzakkumulátorok; ezen berendezések
mûködési biztonságát elõsegítõ szûrõk, tápvíz-elõmelegítõk, vízlágyító készülékek és berendezések; hõvisszanyerõ és hûtõberendezések.
21 Ipari célokra használt edények, autoklávok, hõszigetelt tartályok a töltet jellegétõl és felhasználás módjától függetlenül.
(111) 193.952
(151) 2008.04.30.
(210) M 07 03022
(220) 2007.09.05.
(732) 2 Face Marketing és Promóciós Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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sított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.
30 Lisztbõl és egyéb gabonakészítményekbõl készült termékek; különösen kenyerek, szendvics-, toast-, rozsos, barna-, korpás-, magvas-, graham-, tönkölybúzakenyér, baguette; kétszersültek; kekszek; péksütemények, különösen kifli, zsemle, kalács,
pogácsa, bukta, kakaós/fahéjas csiga, croissant, kuglóf; cukrászsütemények, különösen aprósütemények, teasütemények, briós,
mézeskalács, torta- és piskótalapok; különféle félkész tészták,
pizzatészták, lisztek és más gabonakészítmények; élesztõ, sütõporok, zsemlemorzsa.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 193.953
(210) M 07 01973
(732) Kovács Béla, Szolnok (HU)
(546)

(151) 2008.04.30.
(220) 2007.05.24.

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)
(511) 30
(111)
(210)
(732)
(740)
(591)

Kürtõskalács.

193.954
(151) 2008.04.30.
M 07 03609
(220) 2007.10.26.
Inter-Európa Bank Zrt., Budapest (HU)
dr. Gyollai János, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 33

Szekszárdi eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 193.958
(151) 2008.04.30.
(210) M 07 03422
(220) 2007.10.09.
(732) Dendrite Hungary Szoftver Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Várnai Rupert, Várnai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

193.955
(151) 2008.04.30.
M 07 03608
(220) 2007.10.26.
Inter-Európa Bank Zrt., Budapest (HU)
dr. Gyollai János, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

193.957
(151) 2008.04.30.
M 07 02547
(220) 2007.07.16.
Faluhelyi Borház Bt., Szekszárd (HU)
dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

193.956
(151) 2008.04.30.
M 07 03425
(220) 2007.10.09.
Rábaköz MM Zrt., Csorna (HU)
Török Antal, Gyõr

(511) 35 Üzleti, marketing- és reklámpiaci szolgáltatás; konzultáció
orvosi, egészségügyi és gyógyszeripari termékeket gyártó/forgalmazó ügyfelek számára.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 29 Állati eredetû élelmiszerek, fogyasztásra kész vagy tartósított formában; hús és húskészítmények, karaj, tarja, császár, szalonna; füstölt, fõtt hentesáruk, különféle felvágottak, sonka, kolbász, párizsi, virsli; hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartó-

193.959
(151) 2008.04.30.
M 07 03424
(220) 2007.10.09.
Rábaköz MM Zrt., Csorna (HU)
Török Antal, Gyõr

(511) 29 Állati eredetû élelmiszerek, fogyasztásra kész vagy tartósított formában; hús és húskészítmények, karaj, tarja, császár, szalonna; füstölt, fõtt hentesáruk, különféle felvágottak, sonka, kolbász, párizsi, virsli; hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.
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mények, drogériai termékek, csecsemõápolási és egészségügyi
termékek.
28 Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek.
35 Interneten és más telekommunikációs rendszereken történõ
reklámozás és kereskedelem.
42 Interneten, és más telekommunikációs rendszereken történõ
tartalom- és információszolgáltatás; interaktív szolgáltatások; orvosi, higiéniai, életvezetési tanácsadás.

(111) 193.960
(151) 2008.04.30.
(210) M 07 03600
(220) 2007.10.26.
(732) Mona Hungary Kft., Budapest (HU)
(546)

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

(511) 29

Tej, tejtermékek.

(111) 193.961
(151) 2008.04.30.
(210) M 07 02875
(220) 2007.08.17.
(732) Wm. Wrigley Jr. Company (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ cég), Chicago, Illinois (US)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(541) ORBIT LIQUID
(511) 30 Cukorkaáruk, nevezetesen rágógumi, felfújható rágógumi,
cukorka és mentolos cukorkák.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.965
(151) 2008.04.30.
M 07 02546
(220) 2007.07.16.
Faluhelyi Borház Bt., Szekszárd (HU)
dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

193.962
(151) 2008.04.30.
M 07 03432
(220) 2007.10.09.
Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

(541) KICK UP A GEAR
(511) 30 Cukorkaáruk, nevezetesen rágógumi, felfújható rágógumi,
cukorka és mentolos cukorkák.
(111) 193.963
(151) 2008.04.30.
(210) M 07 03613
(220) 2007.10.26.
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington,
Delaware (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

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

Szekszárdi eredetmegjelölés területérõl származó borok.

194.023
M 05 03043
Hajdú Péter, Budapest (HU)

(151) 2008.05.08.
(220) 2005.09.20.

NÉVSHOWR
35 Reklámozás.
41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenység; színházi, televíziós, rádiós show-mûsor, szórakoztató esemény.

(111) 194.024
(151) 2008.05.08.
(210) M 07 02936
(220) 2007.08.27.
(732) Interiora House Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Pallag Péter, Törõ és Pallag Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 34 Cigaretták, dohány, dohánytermékek, cigarettafüstszûrõk,
dohányzók részére készült áruk, öngyújtók, gyufák.
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(111) 193.964
(151) 2008.04.30.
(210) M 07 03602
(220) 2007.10.26.
(732) HáziPatika.com Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(546)

(511) 3
Kozmetikai cikkek, illatszerek, csecsemõápolási cikkek.
5
Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; gyógyászati segédeszközök, bébiételek; bioélelmiszerek, gyógyhatású készít-

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
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194.025
(151) 2008.05.08.
M 07 02937
(220) 2007.08.27.
Corvus Design Kft., Budapest (HU)

SÓDER A Hufbau kommunikációs lapja
35

Reklámozás.
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(111) 194.026
(151) 2008.05.08.
(210) M 07 00668
(220) 2007.02.27.
(732) EMPÓRIUM Ruha és Kötöttáru Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szánthó Pál ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 25

(111) 194.031
(151) 2008.05.08.
(210) M 07 03111
(220) 2007.09.12.
(732) Innotransz Mérnöki Iroda Kft., Budapest (HU)
(546)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 194.027
(151) 2008.05.08.
(210) M 07 03015
(220) 2007.09.04.
(732) Arts And Sun Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 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)
(210)
(732)
(740)

(511) 44

(511) 33

(541) MAVIT
(511) 33 Szeszes italok, fõleg aquavit.

Kozmetikai szolgáltatások.

(111) 194.028
(210) M 07 03013
(732) Békési és Fia Bt., Békés (HU)
(554)

194.032
(151) 2008.05.08.
M 07 03112
(220) 2003.10.22.
REWE-Zentral AG, Köln (DE)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(111) 194.033
(151) 2008.05.08.
(210) M 07 03113
(220) 2007.09.12.
(732) GABI Pékáru-készítõ Kkt., Budapest (HU)
(546)

(151) 2008.05.08.
(220) 2007.09.04.

(511) 30 Kenyérfélék, péksütemények, kétszersültek és cukrászsütemények.

Pálinkák (sörök kivételével).

(111) 194.029
(151) 2008.05.08.
(210) M 07 03108
(220) 2007.09.12.
(732) Ragoncsa Zoltán, Szigetvár (HU);
Koncz Csaba, Szigetvár (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(541) ZRÍNYI ÍJÁSZA
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 194.034
(151) 2008.05.08.
(210) M 07 03114
(220) 2007.09.12.
(732) GABI Pékáru-készítõ Kkt., Budapest (HU)
(546)

(111) 194.030
(151) 2008.05.08.
(210) M 07 03110
(220) 2007.09.12.
(732) Innotransz Mérnöki Iroda Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(511) 30 Kenyérfélék, péksütemények, kétszersültek és cukrászsütemények.
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(111) 194.035
(151) 2008.05.08.
(210) M 07 03284
(220) 2007.09.28.
(732) PENTA PHARMA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi és Szabadalmi
Iroda, Gyõr
(546)

(111) 194.038
(151) 2008.05.08.
(210) M 07 03289
(220) 2007.09.28.
(732) Hintalan László János 60%, Keszthely (HU);
Pap Gábor 40%, Budapest (HU)
(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;
fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek), kivéve: fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 194.036
(151) 2008.05.08.
(210) M 07 03285
(220) 2007.09.28.
(732) PENTA PHARMA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi és Szabadalmi
Iroda, Gyõr
(541) Penta Pharma
(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;
fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek), kivéve: fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 194.037
(151) 2008.05.08.
(210) M 07 03286
(220) 2007.09.28.
(732) PENTA PHARMA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi és Szabadalmi
Iroda, Gyõr
(541) ULA
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

(511) 28

Társasjáték.

(111) 194.039
(151) 2008.05.08.
(210) M 07 03311
(220) 2007.09.28.
(732) Kiwi Fúzió Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Márkusfalvi-Tóth Ádám, Márkusfalvi és Simon Ügyvédi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás; bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; vendéglátóipar; étkezdék; éttermek; önkiszolgáló éttermek.
(111)
(210)
(732)
(740)

194.040
(151) 2008.05.08.
M 07 03312
(220) 2007.09.28.
vintoCON Kft., Budapest (HU)
dr. Böszörményi-Nagy Krisztina, Böszörményi-Nagy Ügyvédi
Iroda, Budapest

(541) ProFM
(511) 9
Számítógépprogramok.
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.
(111)
(210)
(732)
(740)

194.041
(151) 2008.05.08.
M 07 03399
(220) 2007.10.08.
CSZ Destilation Kft., Nagycenk (HU)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) Gróf Széchenyi Pálinka
(511) 33 Égetett szeszes italok, pálinka.
(111) 194.042
(151) 2008.05.08.
(210) M 07 03396
(220) 2007.10.08.
(732) Andrássy Gazdasági Majorságok Vagyonkezelõ Zrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Csiha Judit, Dr. Csiha Judit és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest

M699

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 6. szám II. kötet, 2008.06.30.
Nemzeti lajstromozott védjegyek II.
(541) ZeoNatur-A,B,C,D,E
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(111)
(210)
(732)
(740)

194.043
(151) 2008.05.08.
M 07 03877
(220) 2007.11.21.
Kraft Foods Schweiz Holding AG, Zurich (CH)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) MILKA SILVER
(511) 30 Kakaó, csokoládé, kakaós italok, csokoládés italok és az
ezek elkészítéséhez szükséges anyagok; péksütemények, kekszek, tészták és cukrászsütemények, különösen cukros és csokoládés cukrászsütemények, tésztakészítmények, gabonapelyhekbõl
és ehetõ jégbõl készült termékek.
(111)
(210)
(732)
(740)

194.044
(151) 2008.05.08.
M 07 03875
(220) 2007.11.21.
Kraft Foods Schweiz Holding AG, Zurich (CH)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) MILKA GOLD
(511) 30 Kakaó, csokoládé, kakaós italok, csokoládés italok és az
ezek elkészítéséhez szükséges anyagok; péksütemények, kekszek, tészták és cukrászsütemények, különösen cukros és csokoládés cukrászsütemények, tésztakészítmények, gabonapelyhekbõl
és ehetõ jégbõl készült termékek.
(111) 194.045
(151) 2008.05.08.
(210) M 07 03696
(220) 2007.11.05.
(732) Delta Elit Collection Agency Követelésbehajtó Kft.,
Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 36
(111)
(210)
(732)
(740)

Követelésbehajtási ügynökségek.

194.046
(151) 2008.05.08.
M 07 03695
(220) 2007.11.05.
Martin Invest Hungary 2001 Kft., Békéscsaba (HU)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(511) 35

Kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.

(740) dr. Limbek Andrea, Dr. Limbek Andrea Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, piaci tanulmányok, piackutatás, reklámanyagok naprakész állapotba hozása, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; bankügyletek, finanszírozási szolgáltatások, hitelirodák,
ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, irodák [ingatlanok] bérlete, jelzálog-hitelezés,
kölcsön (finanszírozás), követelésbehajtási ügynökségek, lakásbérlet, lakásügynökségek, lakbérbehajtás, óvadék, kezesség,
pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan), pénzügyi szponzorálás, támogatás, pénzügyi tanácsadás, részletfizetéses hitelnyújtás, tulajdonfenntartásos részletvétel hitelezése, vagyonkezelés.
(111) 194.048
(151) 2008.05.08.
(210) M 07 03693
(220) 2007.11.05.
(732) PRO-SETTE Ingatlanfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(541) SBC
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

194.049
(151) 2008.05.08.
M 07 03516
(220) 2007.10.16.
FILAPLAST Kft., Hajdúböszörmény (HU)

COMING SOON MAGAZIN
16 Magazin (idõszaki lap), album, brosúra, vékony fûzött
könyv, képregény, kártya, katalógus, könyvek, naptár, poszter.
194.050
(151) 2008.05.08.
M 07 03514
(220) 2007.10.16.
Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)
Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Tanácsadás, Menedzser
és Szolgáltató Kft., Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás és marketingtevékenység; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; árubemutatók; üzleti információk.
(111) 194.051
(151) 2008.05.08.
(210) M 07 03598
(220) 2007.10.25.
(732) VASCO-BÚTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(111) 194.047
(151) 2008.05.08.
(210) M 07 03692
(220) 2007.11.05.
(732) Sinterra Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft.,
Budapest (HU)
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(511) 20 Bútorok és bútorgarnitúrák; konyhai bútorok és bútorgarnitúrák; irodabútorok; iskolabútorok; kórházi bútorok; kerti bútorok; mindezek részegységei és tartozékai; tükrök; keretek; ablakés ajtószerelvények nem fémbõl; fa- vagy mûanyag létrák; fahordók; 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; szobrok és mûvészeti tárgyak fából, elefántcsontból,
viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból.
35 Kereskedelmi ügyletek; hirdetés; reklámozás; árubemutatás; kiskereskedelmi szolgáltatások, különösen bútorok, bútorgarnitúrák, ezek részegységei és tartozékai tekintetében; franchise
szolgáltatások bútorok, bútorgarnitúrák, ezek részegységei és tartozékai kereskedelmével kapcsolatban; elektronikus kereskedelmi szolgáltatások áruk, különösen bútorok, bútorgarnitúrák, ezek
részegységei és tartozékai tekintetében; üzleti tanácsadás franchise
rendszerek létrehozásához és/vagy mûködtetéséhez; üzletszervezési és üzletvezetési segítségnyújtás és tanácsadás, különösen bútorüzletekkel kapcsolatban.

(111) 194.052
(151) 2008.05.08.
(210) M 07 03508
(220) 2007.10.16.
(732) VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató
Intézet Kht., Budapest (HU)
(546)

(546)

(511) 36

Finanszírozási szolgáltatások.

(111) 194.055
(151) 2008.05.08.
(210) M 07 03500
(220) 2007.10.16.
(732) EXI International Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(541) KONAD
(511) 3
Körömápolási cikkek, körömlakkok.
(111) 194.056
(151) 2008.05.08.
(210) M 07 03411
(220) 2007.10.08.
(732) ACG HEY Reklámügynökség Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Török Zoltán György, Németh, Szalay, Török Társas
Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111)
(210)
(732)
(740)
(511) 41 Szakmai ismeretterjesztés, képzés, konferenciák szervezése
és lebonyolítása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, kutatás, fejlesztés,
szaktanácsadás, jelentések, szakértõi vélemények, tanulmányok
készítése, technológiai tervezés, vízügyi adatszolgáltatás és elõrejelzés, környezetvédelmi tanácsadás, minõsítés, minõség-ellenõrzés, hitelesítés, akkreditálás.

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

194.053
(151) 2008.05.08.
M 07 03505
(220) 2007.10.16.
OptiSun Kft., Miskolc (HU)
Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

194.057
(151) 2008.05.08.
M 07 03400
(220) 2007.10.08.
Alveola Kft., Budapest (HU)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(511) 3
Kozmetikai bõrápoló szerek, kozmetikai ceruzák, kozmetikai festékek, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai készítmények fürdõkhöz, kozmetikai készletdobozok, kozmetikai krémek,
kozmetikai pakolások, kozmetikai szerek, kozmetikai szerek
szempillákhoz.
(111)
(210)
(732)
(740)

194.058
(151) 2008.05.08.
M 07 03403
(220) 2007.10.08.
Alveola Kft., Budapest (HU)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(511) 9
Napszemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok, szemüvegzsinórok, szemüvegek (optikai), optikai cikkek, optikai lencsék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások, szemvizsgálat, optikusok szolgáltatásai, szemüvegkészítés.

(546)

(111) 194.054
(151) 2008.05.08.
(210) M 07 03502
(220) 2007.10.16.
(732) Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Papcsák Ferenc, Dr. Papcsák Ferenc Ügyvéd Irodája,
Solymár

(511) 5
Diétás élelmiszer gyógyászati használatra, gyógyhatású
adalékanyagok, gyógynövények.
(111) 194.059
(151) 2008.05.08.
(210) M 07 03405
(220) 2007.10.08.
(732) Csillag Show-Tánc Egyesület, Paks (HU)
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(541) MAGYARORSZÁG CSILLAGA
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

38 Televíziós mûsorszóró szolgáltatás kábelen, szatelliten és
más forráson keresztül; kábelrádió-mûsorszórás, kábelrádió-közvetítés; mobilrádió-kommunikáció; rádiós mûszorszórás; rádiós
kommunikáció; vezeték nélküli mobiltelefon telekommunikációs
szolgáltatás és minden típusú mobiltelefon-szolgáltatás; letölthetõ csengõhang ellátás, zene, MP3-as lejátszók, grafikák, videokép
vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközökre, vezeték nélküli továbbítás csengõhangok fel- és letöltése, hang-, zene-,
MP3-as lejátszók, grafika, videoképek, információ és hírek a globális számítógépes hálózatról vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközre; vezetékes telefonok közötti hang- és szöveges üzenetek küldése és fogadása; internetszolgáltatás, amibe beletartozik a kommunikációs szolgáltatás, nevezetesen hang- és audiovizuális felvételek közvetítése az interneten keresztül.
41 Oktatás, tanítás és képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
szolgáltatás, beleértve a rádió- és televízióprogramokat; film- és
élõ adások bemutatása; animációs filmek és televíziós bemutatók;
mozi- és tv-stúdiós szolgáltatások; mozgóképes szórakoztatószolgáltatások; tévés szórakoztatás és élõ adás elõadások és
show-mûsorok, könyvkiadással kapcsolatos szolgáltatások, magazinok és folyóiratok; információszolgáltatás a bejelentõ televíziós programszolgáltatásától a többszörös felhasználókig a világhálón vagy az interneten vagy más online adatbázisokon keresztül; táncmûsoros produkciók, zenei mûsorok és videó díjkiosztó
mûsorok; vígjátékmûsorok, játékprogramok és sportmûsorok élõ
mûsor elõtt, amik élõ adást sugároznak vagy felvételek késõbbi
sugárzásra; élõ zenei koncertek; tv-hírmûsorok; tehetségkutató
versenyek szervezése és zenei és televíziós díjkiosztó mûsorok;
stílus- és divatbemutató szervezése és bemutatása; információszolgáltatás a szórakoztatás területén a világméretû számítógépes
hálózaton keresztül.

194.060
(151) 2008.05.08.
M 07 03406
(220) 2007.10.08.
Csillag Show-Tánc Egyesület, Paks (HU)

CSILLAGFÉNY PARÁDÉ
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
194.061
(151) 2008.05.08.
M 07 03412
(220) 2007.10.08.
Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)
Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) REXONA TEENS DANCE ENERGY
(511) 3
Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok; kölnivizek, toalettvizek, illatosított testspray-k; olajok, krémek és testápolók; borotvahabok, borotvazselék, borotválkozás elõtti és utáni ápolószerek; hintõpor; készítmények fürdéshez és tusoláshoz;
hajápolók; fogápolók; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó szájvizek; dezodorok; izzadásgátlók személyi használatra; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalettkészítmények.
(111) 194.062
(151) 2008.05.08.
(210) M 07 03414
(220) 2007.10.08.
(732) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) CSACSKA MACSKÁK
(511) 9
Színházi vagy zenei hangfelvételek vagy videofelvételek;
napszemüvegek; mágnesek; minden típusú vezeték nélküli mobiltelefon-készülékek és alkatrészek, mobiltelefon-fedõlapok; letölthetõ csengõhangok, zene, MP3-lejátszók, grafikák, videomegjelenési képek vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközökre, vezeték nélküli továbbítás csengõhang-feltöltésre és -letöltésre, hang-, zene-, MP3-lejátszók, grafikák, videó megjelenési
képek, információ és hírek az egész világra kiterjedõ számítógépes hálózatról a vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközre;
szavazás és hang- és üzenetfogadás vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközök között; videójáték-programok, amik kazettákon, lemezeken, CD-ROM-okon, szalagokon vannak rögzítve,
és minidiszken; lemezre rögzített számítógépes játékszoftver,
CD-ROM-ok és minidiszkek.
16 Nyomtatott anyagok, nevezetesen jegyzetpapír és gyûrûskönyvbetét papírok, fantasztikus könyvek sorozatai, képregények, nevezetesen képregénykönyvek, matricák, kiragasztani való matricák, cserekártyák, jegyzetkártyák, poszterek, dossziék,
ceruzák, tollak, naptárak.
18 Esernyõk, bõröndcédulák, sporttáskák, hátizsákok, övtáskák, küldönctáskák, kézitáskák, aprópénzes pénztárcák, iskolatáskák, strandtáskák.
25 Fürdõruhák, fürdõköpenyek, strandruhák, övek, sortok,
dzsekik, kabátok, zoknik, lábbelik, selyemkendõk, szvetterek,
halloweenjelmezek, ruhák, kesztyûk, edzõsortok, fülvédõk,
nyakvédõk, pizsamák, nadrágok, ingek, melegítõfelsõk, síruhák,
hosszúnadrágok, napvédõk, nadrágtartók, garbók, alsóruházat,
mellények, melegítõruhák, fejvédõk.
28 Játékok és játékszerek, nevezetesen kártyajátékok, dobójátékok; plüssjátékok; akciófigurák és ehhez tartozékok; CDROM-okat hasznosító egyedülálló videojátékgépek, egyedülálló
videojátékgépek, egyedülálló hangkimenetgépek, táblajátékok;
sportcikkek, nevezetesen golfütõk, baseball-labdák, futball-labdák, vízilabdák, játék labdák, baseballütõk; karácsonyfadíszek.

(111) 194.063
(151) 2008.05.13.
(210) M 07 03507
(220) 2007.10.16.
(732) DINAX Vízkezelési és Szervezetfejlesztési Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Simon Éva, Dr. Simon Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) DINAX
(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.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
(111) 194.064
(151) 2008.05.13.
(210) M 07 03489
(220) 2007.10.15.
(732) V-TRADE Vállalkozói Kereskedelmi, Ügynöki Betéti
Társaság, Debrecen (HU)
(740) dr. Nagy Zsolt, Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 35 Reklámozás és ügyletek, kereskedelmi ügyletek intézése,
kereskedelmi ügyletek adminisztrációja, irodai munkák.
(111) 194.065
(151) 2008.05.13.
(210) M 07 03089
(220) 2007.09.11.
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
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(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(554)

(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)

194.066
(151) 2008.05.13.
M 07 03098
(220) 2007.09.11.
Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 33
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

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

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

194.071
(151) 2008.05.13.
M 07 01661
(220) 2007.05.03.
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) THE ART OF FLAVOR
(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.

194.067
(151) 2008.05.13.
M 07 02928
(220) 2007.08.24.
Auto Kelly Hungary Kft., Budapest (HU)
dr. Váradi Gábor, Váradi Ügyvédi Iroda, Pécs

(511) 12

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

Bodzapálinka.

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

Szárazföldi jármûvek.

194.068
(151) 2008.05.13.
M 07 03493
(220) 2007.10.15.
ETS Európai Teherautó Szerviz Kft., Biatorbágy (HU)
dr. Szabó Réka ügyvéd, Budakeszi

194.073
(151) 2008.05.13.
M 07 00750
(220) 2007.03.07.
VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

CEFIN
12

Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(111) 194.069
(151) 2008.05.13.
(210) M 07 03278
(220) 2007.09.27.
(732) Celsius Plussz Termékelõállító, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Nagykõrös (HU)
(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

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

194.070
(151) 2008.05.13.
M 07 00752
(220) 2007.03.07.
VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(511) 33
(111)
(210)
(732)
(740)
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194.074
(151) 2008.05.13.
M 07 01669
(220) 2007.05.03.
MADETA a.s., Èeské Budìjovice (CZ)
dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
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36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, vámügyletek, ingatlanügyletek, finanszírozási szolgáltatások, pénzügyi elemzések, pénzügyi
információk nyújtása, pénzügyi szponzorálás, támogatás, pénzügyi tanácsadás.

(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(511) 29
(111)
(210)
(732)
(740)
(554)

Tej és tejtermékek.

194.075
(151) 2008.05.13.
M 07 00751
(220) 2007.03.07.
VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

194.078
(151) 2008.05.13.
M 07 00328
(220) 2007.02.01.
Magyar Sí Szövetség, Budapest (HU)
INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

SKI HUNGARY
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 áruosztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
194.079
(151) 2008.05.13.
M 07 02929
(220) 2007.08.24.
Auto Kelly Hungary Kft., Budapest (HU)
dr. Váradi Gábor, Váradi Ügyvédi Iroda, Pécs

(511) 12
(511) 33
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Vilmoskörte-pálinka.

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

194.076
(151) 2008.05.13.
M 07 03104
(220) 2007.09.11.
Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

Szárazföldi jármûvek.

194.080
(151) 2008.05.13.
M 07 01672
(220) 2007.05.03.
STRAGEN PHARMA SA, Geneva (CH)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) GESTOMIX
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen hormonális
gyógyászati készítmények.

(511) 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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 194.077
(151) 2008.05.13.
(210) M 07 03107
(220) 2007.09.11.
(732) InnoConsult Group Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., Budapest (HU)
(541) INNOCONSULT GROUP
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, piackutatás, piaci tanulmányok, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, önköltségelemzés, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

(111) 194.081
(210) M 07 01872
(732) Újvári Erzsébet, Dabas (HU)
(546)

(511) 18

(151) 2008.05.13.
(220) 2007.05.21.

Bõrtáska, bõrutánzat (mûbõr) táska.

(111) 194.082
(151) 2008.05.13.
(210) M 07 03087
(220) 2007.09.11.
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111) 194.083
(151) 2008.05.13.
(210) M 07 01670
(220) 2007.05.03.
(732) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA,
Frankfurt am Main (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) BURGIT HYDROMED
(511) 3
Test- és szépségápolási termékek, lábápolási termékek, lábfürdõk, lábfej és lábszár ápolására szolgáló tejek és krémek, pedikürnél alkalmazott felszerelések, bõrkeményedés kezelésére
használt készítmények, szõrtelenítéshez használt fürdõk, samponok és testápoló tejek, hideggyanta szõrtelenítéshez, fürdõsók.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; tapaszok, kötszeranyagok.
35 Mindenféle reklámtevékenység.

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

194.087
M 07 00747
Play 7 Kft., Csehbánya (HU)

(151) 2008.05.13.
(220) 2007.03.06.

FORTUNA DOME BUDAPEST
9
Elektrotechnikai és elektronikus berendezések, felszerelések, eszközök és gépek, melyek pénzfizetés ellenében mûködnek;
gépek és játékgépek, melyek érme-, bankjegy-, chipkártya-, kártya- vagy jegybedobás alapján mûködnek, érmebedobással mûködõ játék- és szórakoztatógépek, -berendezések; mechanikai eszközök pénzzel mûködõ felszerelésekhez, beleértve az érmével
mûködõ felszereléseket; számlázófelszerelések készpénzzel mûködõ gépekhez, adatrögzítõ gépek; nyomtatott áramkörök, váltóberendezések és játékkártyaeladó/kiadó gépek; videojáték-berendezések és más hasonló felszerelések.
41 Játéktermi szolgáltatások nyújtása.

(111) 194.088
(210) M 07 01780
(732) SIÓ-Eckes Kft., Siófok (HU)
(554)

(151) 2008.05.13.
(220) 2007.05.14.

(111) 194.084
(151) 2008.05.13.
(210) M 07 03274
(220) 2007.09.27.
(732) MPC 2005 Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Loványi Róbert ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(111) 194.085
(151) 2008.05.13.
(210) M 07 02932
(220) 2007.08.17.
(732) Cseke Kerékpárértékesítõ Zrt., Budapest (HU)
(546)

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

(511) 32
(111)
(210)
(732)
(740)
(554)

Gyümölcslevek.

194.089
(151) 2008.05.13.
M 07 00753
(220) 2007.03.07.
VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

Kerékpárok.

194.086
(151) 2008.05.13.
M 07 02630
(220) 2007.07.20.
Hegedûs László, Nyergesújfalu (HU)
Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest

(511) 33

(511) 30

Cukrászati készítmények, gesztenyepüré.

(111)
(210)
(732)
(740)
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194.090
(151) 2008.05.13.
M 07 01673
(220) 2007.05.03.
MADETA a.s., Èeské Budìjovice (CZ)
dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
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(511) 11 Világítókészülékek és -berendezések; jármûvek világítóeszközei; lámpák; biztonsági lámpák; elektromos lámpák; világítóeszközök.

(546)

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

194.095
(151) 2008.05.13.
M 07 02378
(220) 2007.07.02.
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Érd (HU)
dr. Szalay Péter, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

Tej és tejtermékek.

(111) 194.091
(210) M 06 03987
(732) Kiss Csaba, Maklár (HU);
Kranczl Gyula, Maklár (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
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) 2008.05.13.
(220) 2006.12.07.

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

(111) 194.092
(151) 2008.05.13.
(210) M 07 03279
(220) 2007.09.27.
(732) Celsius Plussz Termékelõállító, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Nagykõrös (HU)
(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(111) 194.093
(151) 2008.05.13.
(210) M 07 01758
(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) LUXA
(511) 11 Világítókészülékek és -berendezések; jármûvek világítóeszközei; lámpák; biztonsági lámpák; elektromos lámpák; világítóeszközök.

(111) 194.094
(151) 2008.05.13.
(210) M 07 01754
(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) TOPLUX

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

194.096
(151) 2008.05.13.
M 07 02388
(220) 2007.07.02.
Vágta G.T. Kft., Budapest (HU)
dr. Zombori Zoltán, Zombori Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 18 Abrakostarisznyák, aktatáskák, aranyverõ hártyák, belek
hurkafélék készítéséhez, bevásárlóhálók, bevásárlótáskák, bordák esernyõkhöz vagy napernyõkhöz, botszékek, bõr, nyers vagy
félig megmunkált állapotban, bõrdarabok bútorhuzatokhoz, bõrfonalak, bõrhevederek, bõrlemezek, bõröndök, kézitáskák, bõröndök, utazóládák (poggyász), bõrpórázok, bõrszelepek, bõrszíjak, bõrszíjak katonai felszerelésekhez, bõrszíjak (nyergesáru).
25 Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid, alsónemûk, alsószoknyák, bélések készruhákhoz (ruhanemûk részei), boák (nyakbavalók), bodyk (alsóruházat), bõrruházat, bõrszegek, stoplik futballcipõkhöz, cilinderek, kürtõkalapok, cipõfelsõrészek, cipõk,
cipõsarkak, cipõtalpbetétek, cipõvasalások, csecsemõkelengyék,
babakelengyék, csecsemõnadrágok, csuklyák, kapucnik (ruházat), csúszásgátlók lábbelikhez, díszzsebkendõk [ruházat].
28 Agyaggalambok (céllövéshez), agyaggalambok (céltárgyak), asztaliteniszhez asztalok, asztalok asztalifocihoz, babaágyak, babaházak, babaruhák, babaszobák, backgammon, trictrac
(játékok), baseballkesztyûk, baseballkesztyûk (játékfelszerelések), bábuk, marionettek, bélhúrok teniszütõkhöz, biliárdasztalok, biliárddákók, biliárdgolyók, biliárdmandinerek, biliárdmarkerek, bingókártyák, bobok.
32 Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok,
alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, almabor, alkoholmentes, eszenciák italok
elõállításához, földimogyorótej (alkoholszegény ital), gyömbérsör, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok (alkoholmentes), izotóniás italok, készítmények italok elõállításához, készítmények likõrök elõállításához, limonádék, lítiumos vizek, malátacefre, malátasör, mandulatej, mandulatej (ital).
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41 Akadémiák (oktatás), alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat), audioberendezések kölcsönzése, bálok
szervezése, cirkuszok, digitális képfelvételezés, diszkók (szolgáltatásai), egészség(védõ) klubok (kondicionálás), elektronikus
desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása, elõadások díszleteinek kölcsönzése, elõadómûvészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, feliratozás (filmeké), fényképészet, filmgyártás,
filmstúdiók, filmszínházak üzemeltetése, filmvetítõk és tartozékaik kölcsönzése, fogadások tervezése (szórakoztatás).
43 Bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, hordozható épületek bérlete, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, nyugdíjasotthonok,
óvodák, panziók, rendezvényhez termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek
(szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások, székek, asztalok,
asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése, táborhelyek hasznosítása,
turistaházak, vendéglátóipar.
(111) 194.097
(151) 2008.05.13.
(210) M 07 01946
(220) 2007.05.23.
(732) Móraprizma Termeltetõ, Kereskedelmi és Szolgáltató
Szövetkezet, Mórahalom (HU)
(740) Kazi Péter, Mórahalom
(546)

(511) 29
31
39

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

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

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

Tartósított, szárított és fõzött zöldségek.
Friss zöldségek.
Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

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

194.119
(151) 2008.05.14.
M 07 03871
(220) 2007.11.21.
EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

EGIZEPIN
5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

194.120
(151) 2008.05.14.
M 07 01004
(220) 2007.03.27.
Szent Gaál Borászati Zrt., Szekszárd (HU)
dr. Lengl Gyula ügyvéd, Szekszárd

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

194.121
(151) 2008.05.14.
M 07 02583
(220) 2007.07.18.
Koko Flex Kft., Budapest (HU)
dr. Révész Ilona ügyvéd, Budapest

KOKO FLEX
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
194.122
(151) 2008.05.14.
M 07 02894
(220) 2007.08.22.
City Food Catering Bt., Dunakeszi (HU)
dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

194.100
(151) 2008.05.13.
M 07 03813
(220) 2007.11.13.
Hormel Foods Corporation, Austin, Minnesota (US)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) SPAM
(511) 29 Húskonzervek, melyek fõleg sertéshúsból és baromfihúsból
állnak, vagdalt húsfélék.
(111)
(210)
(732)
(740)

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

(511) 33

(111) 194.099
(151) 2008.05.13.
(210) M 07 03187
(220) 2007.09.20.
(732) JIA JIA 2003 Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

zókészítmények; hajvizek; fogápoló szerek; gyógyhatású anyagot
nem tartalmazó szájvizek; dezodorok; izzadásgátló szerek személyes használatra; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó toalettkészítmények.

194.116
(151) 2008.05.13.
M 04 02864
(220) 2004.06.28.
UNILEVER N. V., Rotterdam (NL)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) CLEAR AQUA
(511) 3
Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok; kölnivizek, toalettvizek, testillatosító permetek; olajok, bõrápoló krémek
és oldatok; borotvahab, borotvazselék, borotválkozás elõtti és borotválkozás utáni készítmények; hintõporok; fürdõ- és zuhanyo-

(511) 43 Étel házhoz szállítása, partiszerviz, vendéglátó-ipari szolgáltatások, hideg-meleg konyhai szolgáltatások, étkeztetés.
(111) 194.123
(151) 2008.05.14.
(210) M 07 02219
(220) 2007.06.14.
(732) Montone-Pelli Bõrruházat Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Mihály Tamás, Fülöp és Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) MONTONELLI
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák; utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és
sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(111) 194.124
(151) 2008.05.14.
(210) M 07 03358
(220) 2007.10.03.
(732) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

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

194.125
(151) 2008.05.14.
M 07 01576
(220) 2007.04.24.
Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

194.127
(151) 2008.05.14.
M 07 02390
(220) 2007.07.02.
ENTAS Mûszaki-Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) ENTAS
(511) 7
Bankjegycsomagoló berendezések és gépek; berendezések
mûanyag fóliás vákuumos csomagolásra, különösen vákuumos
bankjegycsomagoló gépek; pénzérmetekercset csomagoló gépek;
a felsorolt berendezések és gépek alkatrészei és tartozékai.
9
Bank- és okmánytechnikai berendezések, készülékek és
eszközök; pénzkezelõ és pénzvizsgáló készülékek és berendezések; bankjegyszámlálók; érmeszámlálók; érmeosztályozók;
bankjegyvizsgáló készülékek; értékpapír-vizsgáló készülékek;
okmányvizsgáló készülékek; személyazonosító okmányokat
vizsgáló készülékek; zárjegyvizsgáló készülékek; videokamerák
bankjegy- és okmányvizsgáló készülékekhez; reprodukciós állványok és okmányleszorítók bankjegy- és okmányvizsgálathoz; berendezések és készülékek biometrikus adatok vizsgálatára
és/vagy megjelenítésére; személyazonosító berendezések és készülékek; a felsorolt berendezések és készülékek alkatrészei és
tartozékai; banktechnikai szoftverek; szoftverek bankjegyek, értékpapírok és okmányok valódiságát vizsgáló berendezésekhez és
készülékekhez.
(111) 194.128
(151) 2008.05.14.
(210) M 07 03151
(220) 2007.09.17.
(732) TELIFA Fatelítõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Bócz Andrea, Novák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) TELIFA
(511) 19 Fûrészáruk, kerítések, kertépítõ elemek, faburkolatok.
20 Kerti bútorok fából.
28 Kerti játékok, játékszerek fából.
40 Faanyag-megmunkálás (fatelítés).
(111) 194.136
(151) 2008.05.14.
(210) M 07 02983
(220) 2007.08.28.
(732) Adányi Tamás, Szeged (HU);
Segesváry Klára, Szeged (HU)
(546)

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

Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

194.126
(151) 2008.05.14.
M 07 01577
(220) 2007.04.24.
Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 33

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 194.139
(151) 2008.05.14.
(210) M 07 02975
(220) 2007.08.30.
(732) Szentkirályi Ásványvíz Termelõ és Forgalmazó Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
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(111)
(210)
(732)
(740)

194.151
(151) 2008.05.15.
M 07 02586
(220) 2007.07.18.
BEL LEERDAMMER B.V., Schoonrewoerd (NL)
dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(546)

(511) 29

Sajtok, sajtspecialitások.
(511) 2

(111) 194.154
(151) 2008.05.15.
(210) M 07 01743
(220) 2007.05.10.
(732) dr. Kiss Marietta, Gödöllõ (HU)
(546)

(511) 25

(111) 194.168
(151) 2008.05.20.
(210) M 03 04455
(220) 2003.10.22.
(732) Éminence Organic Skin Care Inc., Vancouver,
British Columbia (CA)
(740) dr. Szõnyi Viktor ügyvéd, Dr. Szõnyi Viktor Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 194.157
(151) 2008.05.15.
(210) M 07 01588
(220) 2007.04.24.
(732) PANNONHALMI BORHÁZ Termelõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Pannonhalma (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi és Szabadalmi
Iroda, Gyõr
(541) INFUSIO
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

Festékek festékszóró alkalmazásra.

194.162
(151) 2008.05.15.
M 08 00651
(220) 1997.10.06.
MONTANA AIR S.L., Sant Vicen de Castellet (ES)
dr. Sóvári Miklós szabadalmi ügyvivõ, Danubia Szabadalmi
és Jogi Iroda Kft., Budapest

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
A rovat 199 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 170.767, 188.338,
193.376, 193.488, 193.761, 193.762, 193.851–193.858, 193.868–
193.876, 193.878–193.885, 193.887, 193.889–193.904, 193.906–
193.913, 193.915–193.939, 193.941, 193.943–193.965, 194.023–
194.071, 194.073–194.097, 194.099, 194.100, 194.116, 194.119–
194.128, 194.136, 194.139, 194.151, 194.154, 194.157, 194.162,
194.168
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Védjegyoltalom megszûnése II.

Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt
(111) 119.063
(210) M 77 00496
(180) 2007.09.27.
(111) 119.682
(210) M 77 01525
(180) 2007.09.27.
(111) 119.926
(210) M 77 01513
(180) 2007.09.05.
(111) 119.927
(210) M 77 01514
(180) 2007.09.05.

(111) 121.097
(210) M 77 01515
(180) 2007.09.05.
(111) 121.372
(210) M 78 00114
(180) 2007.09.27.
(111) 126.725
(210) M 87 01806
(180) 2007.09.18.
(111) 126.726
(210) M 87 01845
(180) 2007.09.23.
(111) 126.843
(210) M 87 01779
(180) 2007.09.11.

(111) 119.933
(210) M 77 01537
(180) 2007.09.09.

(111) 126.849
(210) M 87 01842
(180) 2007.09.23.

(111) 119.934
(210) M 77 01538
(180) 2007.09.09.

(111) 126.876
(210) M 87 01731
(180) 2007.09.02.

(111) 119.938
(210) M 77 01543
(180) 2007.09.09.

(111) 126.879
(210) M 87 01750
(180) 2007.09.07.

(111) 119.939
(210) M 77 01545
(180) 2007.09.09.

(111) 126.880
(210) M 87 01751
(180) 2007.09.07.

(111) 120.090
(210) M 77 01551
(180) 2007.09.12.

(111) 126.888
(210) M 87 01774
(180) 2007.09.11.

(111) 120.131
(210) M 77 01506
(180) 2007.09.02.

(111) 126.890
(210) M 87 01775
(180) 2007.09.11.

(111) 120.133
(210) M 77 01531
(180) 2007.09.07.

(111) 126.893
(210) M 87 01784
(180) 2007.09.14.

(111) 120.134
(210) M 77 01533
(180) 2007.09.07.

(111) 126.897
(210) M 87 01808
(180) 2007.09.21.

(111) 120.291
(210) M 77 01532
(180) 2007.09.07.

(111) 126.898
(210) M 87 01809
(180) 2007.09.21.
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(111) 126.900
(210) M 87 01811
(180) 2007.09.21.

(111) 152.083
(210) M 97 03511
(180) 2007.09.26.

(111) 126.901
(210) M 87 01825
(180) 2007.09.22.

(111) 152.084
(210) M 97 03508
(180) 2007.09.26.

(111) 126.907
(210) M 87 01853
(180) 2007.09.24

(111) 152.086
(210) M 97 03502
(180) 2007.09.25.

(111) 128.297
(210) M 87 01781
(180) 2007.09.11.

(111) 152.087
(210) M 97 03503
(180) 2007.09.26.

(111) 148.727
(210) M 97 03358
(180) 2007.09.17.

(111) 152.094
(210) M 97 03494
(180) 2007.09.25.

(111) 148.733
(210) M 97 03443
(180) 2007.09.23.

(111) 152.097
(210) M 97 03481
(180) 2007.09.25.

(111) 148.870
(210) M 97 03155
(180) 2007.09.01.

(111) 152.241
(210) M 97 03540
(180) 2007.09.30.

(111) 148.871
(210) M 97 03156
(180) 2007.09.01.

(111) 152.243
(210) M 97 03533
(180) 2007.09.29.

(111) 149.042
(210) M 97 03254
(180) 2007.09.09.

(111) 152.246
(210) M 97 03530
(180) 2007.09.29.

(111) 150.334
(210) M 97 03514
(180) 2007.09.26.

(111) 152.248
(210) M 97 03486
(180) 2007.09.25.

(111) 150.593
(210) M 97 03341
(180) 2007.09.16.

(111) 152.251
(210) M 97 03531
(180) 2007.09.29.

(111) 150.594
(210) M 97 03342
(180) 2007.09.16.

(111) 152.252
(210) M 97 03520
(180) 2007.09.26.

(111) 150.595
(210) M 97 03343
(180) 2007.09.16.

(111) 152.254
(210) M 97 03529
(180) 2007.09.29.

(111) 150.596
(210) M 97 03344
(180) 2007.09.16.

(111) 152.256
(210) M 97 03476
(180) 2007.09.25.

(111) 152.082
(210) M 97 03509
(180) 2007.09.26.

(111) 152.258
(210) M 97 03521
(180) 2007.09.26.
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(111) 152.261
(210) M 97 03513
(180) 2007.09.26.

(111) 152.940
(210) M 97 03218
(180) 2007.09.08.

(111) 152.262
(210) M 97 03484
(180) 2007.09.25.

(111) 152.941
(210) M 97 03219
(180) 2007.09.08.

(111) 152.263
(210) M 97 03488
(180) 2007.09.25.

(111) 153.041
(210) M 97 03447
(180) 2007.09.23.

(111) 152.264
(210) M 97 03485
(180) 2007.09.25.

(111) 153.086
(210) M 97 03192
(180) 2007.09.04.

(111) 152.265
(210) M 97 03487
(180) 2007.09.25.

(111) 153.300
(210) M 97 03559
(180) 2007.09.30.

(111) 152.266
(210) M 97 03479
(180) 2007.09.25.

(111) 153.314
(210) M 97 03556
(180) 2007.09.30.

(111) 152.268
(210) M 97 03489
(180) 2007.09.25.

(111) 153.319
(210) M 97 03555
(180) 2007.09.30.

(111) 152.269
(210) M 97 03492
(180) 2007.09.25.

(111) 153.327
(210) M 97 03525
(180) 2007.09.29.

(111) 152.272
(210) M 97 03532
(180) 2007.09.29.

(111) 153.362
(210) M 97 03504
(180) 2007.09.26.

(111) 152.479
(210) M 97 03495
(180) 2007.09.25.

(111) 153.416
(210) M 97 03558
(180) 2007.09.30.

(111) 152.489
(210) M 97 03528
(180) 2007.09.29.

(111) 153.710
(210) M 97 03238
(180) 2007.09.08.

(111) 152.490
(210) M 97 03527
(180) 2007.09.29.

(111) 153.852
(210) M 97 03560
(180) 2007.09.30.

(111) 152.491
(210) M 97 03526
(180) 2007.09.29.

(111) 153.952
(210) M 97 03230
(180) 2007.09.08.

(111) 152.819
(210) M 97 03516
(180) 2007.09.26.

(111) 153.958
(210) M 97 03286
(180) 2007.09.11.

(111) 152.905
(210) M 97 03191
(180) 2007.09.04.

(111) 153.962
(210) M 97 03214
(180) 2007.09.08.
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(111) 153.968
(210) M 97 03213
(180) 2007.09.08.

(111) 154.035
(210) M 97 03204
(180) 2007.09.05.

(111) 153.969
(210) M 97 03212
(180) 2007.09.08.

(111) 154.036
(210) M 97 03203
(180) 2007.09.05.

(111) 153.971
(210) M 97 03278
(180) 2007.09.10.

(111) 154.037
(210) M 97 03200
(180) 2007.09.05.

(111) 153.998
(210) M 97 03322
(180) 2007.09.15.

(111) 154.038
(210) M 97 03223
(180) 2007.09.08.

(111) 154.000
(210) M 97 03326
(180) 2007.09.16.

(111) 154.039
(210) M 97 03220
(180) 2007.09.08.

(111) 154.003
(210) M 97 03451
(180) 2007.09.24.

(111) 154.040
(210) M 97 03206
(180) 2007.09.05.

(111) 154.004
(210) M 97 03459
(180) 2007.09.24.

(111) 154.041
(210) M 97 03205
(180) 2007.09.05.

(111) 154.005
(210) M 97 03462
(180) 2007.09.24.

(111) 154.074
(210) M 97 03237
(180) 2007.09.08.

(111) 154.006
(210) M 97 03463
(180) 2007.09.24.

(111) 154.075
(210) M 97 03228
(180) 2007.09.08.

(111) 154.008
(210) M 97 03466
(180) 2007.09.24.

(111) 154.081
(210) M 97 03260
(180) 2007.09.09.

(111) 154.028
(210) M 97 03184
(180) 2007.09.03.

(111) 154.084
(210) M 97 03239
(180) 2007.09.08.

(111) 154.029
(210) M 97 03167
(180) 2007.09.02.

(111) 154.119
(210) M 97 03387
(180) 2007.09.17.

(111) 154.031
(210) M 97 03163
(180) 2007.09.01.

(111) 154.125
(210) M 97 03417
(180) 2007.09.22.

(111) 154.033
(210) M 97 03197
(180) 2007.09.04.

(111) 154.126
(210) M 97 03412
(180) 2007.09.19.

(111) 154.034
(210) M 97 03196
(180) 2007.09.04.

(111) 154.134
(210) M 97 03240
(180) 2007.09.08.
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(111) 154.135
(210) M 97 03241
(180) 2007.09.08.

(111) 154.255
(210) M 97 03242
(180) 2007.09.08.

(111) 154.137
(210) M 97 03248
(180) 2007.09.08.

(111) 154.302
(210) M 97 03251
(180) 2007.09.09.

(111) 154.144
(210) M 97 03247
(180) 2007.09.08.

(111) 154.303
(210) M 97 03250
(180) 2007.09.09.

(111) 154.174
(210) M 97 03243
(180) 2007.09.08.

(111) 154.304
(210) M 97 03267
(180) 2007.09.10.

(111) 154.189
(210) M 97 03294
(180) 2007.09.11.

(111) 154.305
(210) M 97 03264
(180) 2007.09.09.

(111) 154.221
(210) M 97 03292
(180) 2007.09.11.

(111) 154.307
(210) M 97 03273
(180) 2007.09.10.

(111) 154.222
(210) M 97 03288
(180) 2007.09.11.

(111) 154.309
(210) M 97 03298
(180) 2007.09.11.

(111) 154.223
(210) M 97 03229
(180) 2007.09.08.

(111) 154.313
(210) M 97 03297
(180) 2007.09.11.

(111) 154.224
(210) M 97 03295
(180) 2007.09.11.

(111) 154.321
(210) M 97 03296
(180) 2007.09.11.

(111) 154.229
(210) M 97 03303
(180) 2007.09.12.

(111) 154.328
(210) M 97 03277
(180) 2007.09.10.

(111) 154.230
(210) M 97 03304
(180) 2007.09.12.

(111) 154.346
(210) M 97 03162
(180) 2007.09.01.

(111) 154.231
(210) M 97 03453
(180) 2007.09.24.

(111) 154.350
(210) M 97 03169
(180) 2007.09.02.

(111) 154.232
(210) M 97 03457
(180) 2007.09.24.

(111) 154.354
(210) M 97 03176
(180) 2007.09.03.

(111) 154.253
(210) M 97 03246
(180) 2007.09.08.

(111) 154.359
(210) M 97 03198
(180) 2007.09.04.

(111) 154.254
(210) M 97 03244
(180) 2007.09.08.

(111) 154.360
(210) M 97 03199
(180) 2007.09.04.

M714

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 6. szám II. kötet, 2008.06.30.
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése II.
(111) 154.362
(210) M 97 03258
(180) 2007.09.09.

(111) 154.537
(210) M 97 03313
(180) 2007.09.12.

(111) 154.366
(210) M 97 03549
(180) 2007.09.30.

(111) 154.549
(210) M 97 03270
(180) 2007.09.10.

(111) 154.368
(210) M 97 03154
(180) 2007.09.01.

(111) 154.550
(210) M 97 03272
(180) 2007.09.10.

(111) 154.393
(210) M 97 03165
(180) 2007.09.01.

(111) 154.554
(210) M 97 03330
(180) 2007.09.16.

(111) 154.410
(210) M 97 03510
(180) 2007.09.26.

(111) 154.555
(210) M 97 03332
(180) 2007.09.16.

(111) 154.424
(210) M 97 03299
(180) 2007.09.11.

(111) 154.560
(210) M 97 03361
(180) 2007.09.17.

(111) 154.458
(210) M 97 03168
(180) 2007.09.02.

(111) 154.561
(210) M 97 03363
(180) 2007.09.17.

(111) 154.459
(210) M 97 03225
(180) 2007.09.08.

(111) 154.562
(210) M 97 03364
(180) 2007.09.17.

(111) 154.500
(210) M 97 03550
(180) 2007.09.30.

(111) 154.564
(210) M 97 03366
(180) 2007.09.17.

(111) 154.502
(210) M 97 03545
(180) 2007.09.30.

(111) 154.565
(210) M 97 03379
(180) 2007.09.17.

(111) 154.503
(210) M 97 03546
(180) 2007.09.30.

(111) 154.603
(210) M 97 03300
(180) 2007.09.12.

(111) 154.504
(210) M 97 03547
(180) 2007.09.30.

(111) 154.669
(210) M 97 03373
(180) 2007.09.17.

(111) 154.523
(210) M 97 03310
(180) 2007.09.12.

(111) 154.672
(210) M 97 03377
(180) 2007.09.17.

(111) 154.526
(210) M 97 03306
(180) 2007.09.12.

(111) 154.673
(210) M 97 03378
(180) 2007.09.17.

(111) 154.527
(210) M 97 03305
(180) 2007.09.12.

(111) 154.702
(210) M 97 03333
(180) 2007.09.16.

M715

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 6. szám II. kötet, 2008.06.30.
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése II.
(111) 154.703
(210) M 97 03334
(180) 2007.09.16.

(111) 155.130
(210) M 97 03554
(180) 2007.09.30.

(111) 154.705
(210) M 97 03396
(180) 2007.09.18.

(111) 155.131
(210) M 97 03553
(180) 2007.09.30.

(111) 154.887
(210) M 97 03201
(180) 2007.09.05.

(111) 155.167
(210) M 97 02640
(180) 2007.07.18.

(111) 154.888
(210) M 97 03252
(180) 2007.09.09.

(111) 155.305
(210) M 97 03190
(180) 2007.09.03.

(111) 155.041
(210) M 97 03268
(180) 2007.09.10.

(111) 155.306
(210) M 97 03215
(180) 2007.09.08.

(111) 155.042
(210) M 97 03372
(180) 2007.09.17.

(111) 155.307
(210) M 97 03424
(180) 2007.09.23.

(111) 155.044
(210) M 97 03403
(180) 2007.09.19.

(111) 155.316
(210) M 97 03185
(180) 2007.09.03.

(111) 155.045
(210) M 97 03406
(180) 2007.09.19.

(111) 155.317
(210) M 97 03186
(180) 2007.09.03.

(111) 155.046
(210) M 97 03407
(180) 2007.09.19.

(111) 155.394
(210) M 97 03181
(180) 2007.09.03.

(111) 155.053
(210) M 97 03437
(180) 2007.09.23.

(111) 155.522
(210) M 97 03448
(180) 2007.09.23.

(111) 155.054
(210) M 97 03438
(180) 2007.09.23.

(111) 155.690
(210) M 97 03236
(180) 2007.09.08.

(111) 155.055
(210) M 97 03441
(180) 2007.09.23.

(111) 155.709
(210) M 97 03249
(180) 2007.09.09.

(111) 155.058
(210) M 97 03450
(180) 2007.09.24.

(111) 155.802
(210) M 97 03331
(180) 2007.09.16.

(111) 155.128
(210) M 97 03552
(180) 2007.09.30.

(111) 155.804
(210) M 97 03440
(180) 2007.09.23.

(111) 155.129
(210) M 97 03551
(180) 2007.09.30.

(111) 155.938
(210) M 97 03211
(180) 2007.09.08.

M716

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 6. szám II. kötet, 2008.06.30.
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése II.
(111) 155.939
(210) M 97 03276
(180) 2007.09.10.

(111) 156.159
(210) M 97 03449
(180) 2007.09.24.

(111) 155.941
(210) M 97 03357
(180) 2007.09.17.

(111) 156.161
(210) M 97 03469
(180) 2007.09.24.

(111) 155.998
(210) M 97 03346
(180) 2007.09.17.

(111) 156.170
(210) M 97 03461
(180) 2007.09.24.

(111) 156.073
(210) M 97 03320
(180) 2007.09.15.

(111) 156.183
(210) M 97 03460
(180) 2007.09.24.

(111) 156.077
(210) M 97 03452
(180) 2007.09.24.

(111) 156.184
(210) M 97 03477
(180) 2007.09.25.

(111) 156.110
(210) M 97 03345
(180) 2007.09.17.

(111) 156.231
(210) M 97 03475
(180) 2007.09.25.

(111) 156.111
(210) M 97 03347
(180) 2007.09.17.

(111) 156.481
(210) M 97 03339
(180) 2007.09.16.

(111) 156.112
(210) M 97 03348
(180) 2007.09.17.

(111) 157.015
(210) M 97 03405
(180) 2007.09.19.

(111) 156.113
(210) M 97 03349
(180) 2007.09.17.

(111) 157.070
(210) M 97 03367
(180) 2007.09.17.

(111) 156.114
(210) M 97 03350
(180) 2007.09.17.

(111) 157.071
(210) M 97 03386
(180) 2007.09.17.

(111) 156.115
(210) M 97 03351
(180) 2007.09.17.

(111) 157.609
(210) M 97 03355
(180) 2007.09.17.

(111) 156.116
(210) M 97 03352
(180) 2007.09.17.

(111) 159.399
(210) M 97 03323
(180) 2007.09.15.

(111) 156.117
(210) M 97 03353
(180) 2007.09.17.

(111) 159.511
(210) M 97 03149
(180) 2007.09.01.

(111) 156.118
(210) M 97 03404
(180) 2007.09.19.

(111) 159.839
(210) M 97 03518
(180) 2007.09.26.

(111) 156.158
(210) M 97 03426
(180) 2007.09.23.

(111) 159.840
(210) M 97 03519
(180) 2007.09.26.

M717

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 6. szám II. kötet, 2008.06.30.
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése II.
(111) 160.729
(210) M 00 01392
(180) 2007.09.09.

(111) 177.810
(210) M 97 03456
(180) 2007.09.24.

(111) 160.730
(210) M 00 01395
(180) 2007.09.09.

A rovat 242 db közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszûnése
lemondás miatt

(111) 162.838
(210) M 97 03408
(180) 2007.09.19.
(111) 174.164
(210) M 97 03221
(180) 2007.09.08.

(111) 192.619
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Debrecen (HU)
A rovat 1 db közlést tartalmaz.

M718

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 6. szám II. kötet, 2008.06.30.
Nemzeti védjegyoltalom megújítása II.

Védjegyoltalom megújítása II.

(111) 119.544
(732) Caola-Alfa Kozmetikai Zrt., Budapest (HU)

(111) 127.630
(732) Jervis B. Webb International Company, Farmington Hills (US)

(111) 120.029
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 127.631
(732) Jervis B. Webb International Company, Farmington Hills (US)

(111) 120.410
(732) MITSUBISHI SHOJI KAISHA, LIMITED, Tokyo (JP)
(111) 120.411
(732) Mitsubishi Shoji Kaisha Limited, Tokyo (JP)

(111) 127.633
(732) Jervis B. Webb International Company, Farmington Hills (US)
(111) 127.635
(732) Jervis B. Webb International Company, Farmington Hills (US)

(111) 120.504
(732) MITSUBISHI SHOJI KAISHA, LIMITED, Tokyo (JP)

(111) 127.636
(732) Jervis B. Webb International Company, Farmington Hills (US)

(111) 120.886
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 150.580
(732) I.T. Magyar Cinema Moziüzemeltetõ és Filmforgalmazó Kft.,
Budapest (HU)

(111) 121.022
(732) Bayer CropScience Limited, Cambridge (GB)
(111) 127.133
(732) HENKEL MAGYARORSZÁG Termelési és Kereskedelmi
Kft., Budapest (HU)
(111) 127.173
(732) HENKEL KGaA , Düsseldorf (DE)
(111) 127.247
(732) CERBONA Élelmiszeripari és Kereskedelmi Rt.,
Székesfehérvár (HU)

(111) 151.886
(732) Fõtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(111) 151.887
(732) Fõtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(111) 151.889
(732) Fõtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 127.287
(732) Flex-Coop Kft., Jászberény (HU)

(111) 151.890
(732) Fõtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 127.295
(732) VB Autobatterie GmbH, Hannover (DE)

(111) 151.991
(732) RUSZWURM Cukrász és Vendéglátóipari Kft., Budapest (HU)

(111) 127.413
(732) Baker Hughes Incorporated, Houston, Texas (US)

(111) 151.992
(732) RUSZWURM Cukrász és Vendéglátóipari Kft., Budapest (HU)

(111) 127.461
(732) Grandola Kereskedõház Zártkörû Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 152.404
(732) Tobacco Company of Islamic Republic of Iran, Teherán (IR)

(111) 127.598
(732) Nippon Soda Co. Ltd., Tokyo (JP)

(111) 152.950
(732) Kentaur Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)

(111) 127.615
(732) Visa International Service Association (Delaware állam
törvényei szerint létesült vállalat), Foster City, California (US)

(111) 154.057
(732) SBS Magyarországi Befektetési Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(111) 127.629
(732) Jervis B. Webb International Company, Farmington Hills (US)

(111) 154.794
(732) Agrármarketing Centrum, Budapest (HU)

M719

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 6. szám II. kötet, 2008.06.30.
Nemzeti védjegyoltalom megújítása II.
(111) 154.904
(732) Gardénia Csipkefüggönygyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Gyõr (HU)

(111) 156.687
(732) VYLYAN Szõlõbirtok és Pincészet Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Kisharsány (HU)

(111) 155.247
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 157.127
(732) Productora de Jugos S.A., Tuluá, Valle (CO)

(111) 155.248
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 157.129
(732) Whirlpool Polska Sp. Z.o.o., Warsaw (PL)

(111) 155.249
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 157.206
(732) Bácsi Péter, Budapest (HU)

(111) 155.250
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 157.227
(732) Owens Corning Intellectual Capital, LLC (Delaware állam
törvényei szeirnt mûködõ vállalat), Toledo, OHIO (US)

(111) 155.251
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 157.365
(732) Érdi Rózsa Nyomda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Érd (HU)

(111) 155.252
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 157.433
(732) Henkel KgaA, Düsseldorf-Holthausen (DE)

(111) 155.263
(732) CMPMedica Információs Kft., Budapest (HU)

(111) 157.443
(732) Viacom International Inc. ( Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat ), New York, New York (US)

(111) 155.458
(732) Owens Corning Intellectual Capital, LLC (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), Toledo, OHIO (US)

(111) 157.444
(732) Viacom International Inc. ( Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat ), New York, New York (US)

(111) 155.741
(732) Days Inns Worldwide, Inc., Parsippany, New Jersey (US)

(111) 157.592
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

(111) 155.839
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 157.636
(732) Mohawk Carpet Corporation (Delaware államban bejegyzett
cég), Calhoun, Georgia (US)

(111) 155.892
(732) Taljebbini Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(111) 156.295
(732) MTG Metro Gratis Kft., Budapest (HU)

(111) 157.653
(732) Mohawk Carpet Corporation (Delaware államban bejegyzett
cég), Calhoun, Georgia (US)

(111) 156.303
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

(111) 158.198
(732) CINNABON, INC., Atlanta, Georgia (US)

(111) 156.308
(732) Ford Motor Company (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Dearborn, Michigan (US)
(111) 156.313
(732) Great American Knitting Mills, Inc. (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(111) 156.346
(732) Ford Motor Company (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Dearborn, Michigan (US)
(111) 156.480
(732) Elsõ Magyar Gyorsulási Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(111) 158.190
(732) Daiichi Sankyo Company, Limited, Tokyo (JP)

(111) 158.377
(732) SÖVEGJÁRTÓ Akkumulátor Kereskedelmi
és Gépjármûvillamossági Kft., Szombathely (HU)
(111) 158.506
(732) VITROLIFE AB, Göteborg (SE)
(111) 158.533
(732) Continental Pneus (Portugal) S.A., Lousado (PT)
(111) 159.030
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (DE)

M720

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 6. szám II. kötet, 2008.06.30.
Nemzeti védjegyoltalom megújítása II.
(111) 159.611
(732) Virág Éva Mária, Budapest (HU)

(111) 161.874
(732) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, Port Louis (MU)

(111) 159.677
(732) UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)

(111) 161.875
(732) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, Port Louis (MU)

(111) 159.942
(732) S.C. Rieni Drinks S.A., Nagyvárad (RO)
(111) 159.945
(732) Intel Corporation, Santa Clara, Kalifornia (US)
(111) 161.633
(732) Days Inns Worldwide, Inc., Parsippany, New Jersey (US)
(111) 161.873
(732) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, Port Louis (MU)

(111) 161.876
(732) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, Port Louis (MU)
(111) 168.526
(732) „MASPEX” Sp. z o.o., Wadowice (PL)
(111) 168.527
(732) „MASPEX” Sp. z o.o., Wadowice (PL)
(111) 177.100
(732) KNOWLEDGE UNIVERSE, INC., Los Angeles (US)
A rovat 81 db közlést tartalmaz.

M721

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 6. szám II. kötet, 2008.06.30.
Nemzeti vegyes védjegyközlemények II.

Vegyes védjegyközlemények II.

Jogutódlás
(111) 114.155
(732) KISVEGYIMÛVEK Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Sajóbábony (HU)
(111) 118.225
(732) KISVEGYIMÛVEK Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Sajóbábony (HU)
(111) 119.224
(732) Dr Pepper/Seven Up, Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Plano, Texas (US)
(111) 120.859
(732) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA,
Iwata-shi Shizuoka-ken (JP)
(111) 121.048
(732) KISVEGYIMÛVEK Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Sajóbábony (HU)
(111) 121.049
(732) KISVEGYIMÛVEK Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Sajóbábony (HU)
(111) 121.073
(732) MEDA AB, Solna (SE)
(111) 121.074
(732) MEDA AB, Solna (SE)
(111) 121.356
(732) KISVEGYIMÛVEK Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Sajóbábony (HU)
(111) 121.606
(732) Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, Iwata-shi,
Shizuoka-ken (JP)
(111) 121.607
(732) Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, Iwata-shi,
Shizuoka-ken (JP)

(111) 130.795
(732) KISVEGYIMÛVEK Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Sajóbábony (HU)
(111) 132.480
(732) ERPN Real Estate & Investment Corporation, Panama City,
Panama (PA)
(111) 134.926
(732) M és P Borászati és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(111) 134.996
(732) Domino’s IP Holder LLC, Ann Arbor, Michigan (US)
(111) 134.997
(732) Domino’s IP Holder LLC, Ann Arbor, Michigan (US)
(111) 145.605
(732) Virgintrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Derecske (HU)
(111) 145.666
(732) Virgintrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Derecske (HU)
(111) 145.891
(732) Virgintrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Derecske (HU)
(111) 146.211
(732) Virgintrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Derecske (HU)
(111) 146.575
(732) ConocoPhillips Company, Houston, Texas (US)
(111) 146.610
(732) Natumin Pharma AB, Huskvarna (SE)
(111) 151.991
(732) RUSZWURM Cukrász és Vendéglátóipari Kft., Budapest (HU)
(111) 151.992
(732) RUSZWURM Cukrász és Vendéglátóipari Kft., Budapest (HU)

(111) 127.287
(732) Flex-Coop Kft., Jászberény (HU)

(111) 153.585
(732) BIROCHEM Kutatási, Fejlesztési és Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)

(111) 129.710
(732) KISVEGYIMÛVEK Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Sajóbábony (HU)

(111) 154.057
(732) SBS Magyarországi Befektetési Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(111) 130.748
(732) MEDA AB, Solna (SE)

(111) 154.794
(732) Agrármarketing Centrum, Budapest (HU)
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(111) 157.365
(732) Érdi Rózsa Nyomda Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Érd (HU)
(111) 158.034
(732) Ansell Limited , Richmond (AU)
(111) 158.178
(732) MEDA AB, Solna (SE)
(111) 158.190
(732) Daiichi Sankyo Company, Limited, Tokyo (JP)
(111) 158.815
(732) MEDA AB, Solna (SE)
(111) 159.516
(732) Ansell Limited, Richmond (AU)
(111) 161.530
(732) Ramiris Holdings Ltd., Nicosia, Ciprus (CY)
(111) 161.535
(732) Ansell Limited, Richmond (AU)
(111) 164.627
(732) Aolite Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(111) 166.757
(732) ALLIANCE PHARMACEUTICALS LIMITED,
Wiltshire (GB)
(111) 166.758
(732) ALLIANCE PHARMACEUTICALS LIMITED,
Wiltshire (GB)
(111) 166.769
(732) ALLIANCE PHARMACEUTICALS LIMITED,
Wiltshire (GB)
(111) 167.830
(732) M és P Borászati és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(111) 167.866
(732) M és P Borászati és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(111) 167.868
(732) M és P Borászati és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)

(111) 169.086
(732) ConocoPhillips Company, Houston, Texas (US)
(111) 169.157
(732) GRAMEX 2000 Kft., Budapest (HU)
(111) 169.968
(732) MatMar SE, Wien (AT)
(111) 170.241
(732) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(111) 170.353
(732) M és P Borászati és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(111) 170.354
(732) M és P Borászati és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(111) 172.594
(732) Virgintrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Derecske (HU)
(111) 173.121
(732) Ramiris Holdings Ltd., Nicosia, Ciprus (CY)
(111) 173.217
(732) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(111) 173.270
(732) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(111) 173.697
(732) Divényi Márk, Budapest (HU)
(111) 173.794
(732) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(111) 173.795
(732) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(111) 173.796
(732) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(111) 173.797
(732) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(111) 177.909
(732) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(111) 178.077
(732) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

(111) 167.869
(732) M és P Borászati és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)

(111) 178.078
(732) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

(111) 168.414
(732) Divényi Márk, Budapest (HU)

(111) 178.079
(732) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

(111) 169.085
(732) ConocoPhillips Company, Houston, Texas (US)

(111) 178.080
(732) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
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(111) 178.408
(732) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

(111) 192.871
(732) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

(111) 178.773
(732) MatMar SE, Wien (AT)

A rovat 88 db közlést tartalmaz.

(111) 179.230
(732) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

Képviseleti megbízás

(111) 179.498
(732) Valent János, München (DE)

(111) 127.295
(732) VB Autobatterie GmbH, Hannover (DE)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 179.951
(732) SAN DA HUNGARY Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 127.870
(732) Kaulin Manufacturing Co., Ltd., Taipei (TW)
(740) SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi Iroda Kft.,
Mester Tamás szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 182.217
(732) Kafijat Befektetési és Vagyonkezelési Zrt., Budapest (HU)

(111) 131.303
(732) Time Inc., New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 183.963
(732) WALDO & CO. LLC, Washington D.C. (US)
(111) 184.207
(732) M és P Borászati és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)

(111) 152.404
(732) Tobacco Company of Islamic Republic of Iran, Teherán (IR)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

(111) 184.488
(732) WALDO & CO. LLC, Washington D.C. (US)

(111) 155.292
(732) HÓD-93 Gyártóeszközellátó Vállalkozás Bt., Budapest (HU)
(740) Dr. Nedwed Ügyvédi Iroda, dr. Nedwed Mária ügyvéd,
Budapest

(111) 184.519
(732) Ramiris Holdings Ltd., Nicosia, Ciprus (CY)
(111) 185.335
(732) KISVEGYIMÛVEK Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Sajóbábony (HU)

(111) 155.630
(732) Générale Biscuit (registered number B328296587), Rungis (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(111) 185.374
(732) KISVEGYIMÛVEK Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Sajóbábony (HU)

(111) 155.633
(732) Générale Biscuit (registered number B328296587), Rungis (FR)
(740) Bérczes Ügyvédi Iroda, dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(111) 187.432
(732) Spartan Investment Holding Ltd., Agios Andreas, Nicosia (CY)
(111) 188.751
(732) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(111) 189.551
(732) Valent János, München (DE)
(111) 191.841
(732) Autocentrum AAA AUTO Gépjármû – Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, Fót (HU)
(111) 191.842
(732) Autocentrum AAA AUTO Gépjármû – Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, Fót (HU)
(111) 191.913
(732) Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov (SK)
(111) 192.845
(732) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

(111) 155.741
(732) Days Inns Worldwide, Inc., Parsippany, New Jersey (US)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Karácsonyi
Béla szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(111) 158.198
(732) CINNABON, INC., Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(111) 161.633
(732) Days Inns Worldwide, Inc., Parsippany, New Jersey (US)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Karácsonyi
Béla szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(111) 182.976
(732) Vet-Med-Labor Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
A rovat 11 db közlést tartalmaz.
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Képviselet megszûnése

Név-, illetve címváltozás
(111) 119.544
(732) Caola-Alfa Kozmetikai Zrt., Budapest (HU)

(111) 127.295
(732) VB Autobatterie GmbH, Hannover (DE)

(111) 121.022
(732) Bayer CropScience Limited, Cambridge (GB)

(111) 127.461
(732) Grandola Kereskedõház Zártkörû Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 122.558
(732) Ineos Europe Limited, Middlesex (GB)
(111) 127.870
(732) Kaulin Manufacturing Co., Ltd., Taipei (TW)

(111) 127.461
(732) Grandola Kereskedõház Zártkörû Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 131.303
(732) Time Inc., New York, New York (US)

(111) 128.288
(732) The Rockport Company, LLC (Delaware államban bejegyzett
cég), Canton, Massachusetts (US)

(111) 151.886
(732) Fõtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 147.283
(732) Ineos Europe Limited, Middlesex (GB)

(111) 151.887
(732) Fõtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 151.886
(732) Fõtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 151.889
(732) Fõtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 151.887
(732) Fõtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 151.890
(732) Fõtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 151.889
(732) Fõtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 152.404
(732) Tobacco Company of Islamic Republic of Iran, Teherán (IR)

(111) 151.890
(732) Fõtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 155.292
(732) HÓD-93 Gyártóeszközellátó Vállalkozás Bt., Budapest (HU)

(111) 155.292
(732) HÓD-93 Gyártóeszközellátó Vállalkozás Bt., Budapest (HU)

(111) 155.630
(732) Générale Biscuit (registered number B328296587), Rungis (FR)

(111) 155.630
(732) Générale Biscuit (registered number B328296587), Rungis (FR)

(111) 155.633
(732) Générale Biscuit (registered number B328296587), Rungis (FR)
(111) 155.741
(732) Days Inns Worldwide, Inc., Parsippany, New Jersey (US)
(111) 157.206
(732) Bácsi Péter, Budapest (HU)
(111) 158.198
(732) CINNABON, INC., Atlanta, Georgia (US)
(111) 161.633
(732) Days Inns Worldwide, Inc., Parsippany, New Jersey (US)
A rovat 16 db közlést tartalmaz.

(111) 155.633
(732) Générale Biscuit (registered number B328296587), Rungis (FR)
(111) 156.295
(732) MTG Metro Gratis Kft., Budapest (HU)
(111) 156.480
(732) Elsõ Magyar Gyorsulási Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(111) 157.129
(732) Whirlpool Polska Sp. Z.o.o., Warsaw (PL)
(111) 157.206
(732) Bácsi Péter, Budapest (HU)
(111) 158.198
(732) CINNABON, INC., Atlanta, Georgia (US)

M725

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 6. szám II. kötet, 2008.06.30.
Nemzeti vegyes védjegyközlemények II.
(111) 158.377
(732) SÖVEGJÁRTÓ Akkumulátor Kereskedelmi és
Gépjármûvillamossági Kft., Szombathely (HU)
(111) 159.611
(732) Virág Éva Mária, Budapest (HU)
(111) 164.130
(732) Ineos Europe Limited, Middlesex (GB)
(111) 175.407
(732) Ablon Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)

(111) 180.683
(732) TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft.,
Budapest (HU)
(111) 182.620
(732) Ablon Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(111) 183.170
(732) Ablon Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(111) 193.981
(732) ETO PARK Korlátolt Felelõsségû Társaság, Gyõr (HU)
A rovat 26 db közlést tartalmaz.
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