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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I.
Védjegybejelentések meghirdetése I.

tillacsipszek; fõzött és fagyasztott, szárnyashúst tartalmazó készítmények; csirkeszendvicsek; csirkével töltött tészták.
43 Éttermek, snackbárok, kávéházak, gyorséttermek, gyorsétel-kiszolgáló üzletek; ételek és üdítõ készítmények elosztásával
kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátóipari szolgáltatások.

210) M 08 00670
(220) 2008.02.29.
(731) ALPHASONIC KFT., Budapest (HU)
(546)

(511) 9
Akkumulátorok, elektromos; akkumulátortöltõk; antennák;
audiovizuális tanítási eszközök; csatlakozók, konnektorok; egér
(informatikai); egéralátétek; elemek, elektromos; elektronikus
hirdetõtáblák; elektronikus jeladók; erõsítõk; fejhallgatók; felügyeleti mûszerek, elektromos; hangfelvevõ készülékek; hangszóródobozok; háromlábú állványok fényképezõgépekhez; hordozható telefonok; interfészek (informatika); inverterek, áramirányítók (elektromosság); kábelek, elektromos; kézi adó-vevõk;
koaxiális kábelek; konverterek, elektromos; lemezjátszók; lemezmeghajtók (számítógépekhez); megfigyelõ rendszerek; mérõberendezések, mérõmûszerek; modemek; monitorok (számítógéphardver); navigációs berendezések jármûvekbe (fedélzeti
számítógépek); navigációs eszközök; noteszgépek, notebookok;
nyomtatók számítógépekhez; rádiótelefon-készülékek; számítógép-billentyûzetek; számítógép-memóriák; számítógépek; számítógép-perifériák; szünetmentes áramforrások; telefonkészülékek; vonalkódleolvasók; zajszûrõ készülékek (villamosság).
(210) M 08 01464
(220) 2008.04.22.
(731) AMAL Kft., Budapest (HU)
(541) MANDULA
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210) M 08 01466
(220) 2008.04.22.
(731) AMAL Kft., Budapest (HU)
(541) FREZIA
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210) M 08 01467
(220) 2008.04.22.
(731) AMAL Kft., Budapest (HU)
(541) KuDeTa
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210) M 08 01222
(220) 2008.04.09.
(731) AMERICAN RESTAURANTS Vendéglátó Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) Kovátsné dr. Rech Erika, Budapesti 62.sz. Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) KFC. Life tastes great!
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, abból készített termékek;
tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségfélék; zselék,
lekvárok, gyümölcslevek; saláták; tojások, tej és tejtermékek;
savanyúságok; hús készítmények; szárnyaskészítmények; burgonyaalapú snackételek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó; kávépótló
szerek, lisztek és más gabonakészítmények, gabonafélébõl elõállított készítmények, kenyér, péksütemények; cukrászsütemények, kétszersültek, kekszek; gyümölcsös sütemények, édességek; fagylaltok, jégkrém; méz, élesztõ és sütõpor; só, mustár és
ecet; fûszeres mártások, ételízesítõk, öntetek, salátaöntetek; burgonyacsipszek, kukoricacsipszek, pattogatott kukorica és tor-

(210) M 08 00851
(220) 2008.03.11.
(731) ANTA (China) Co., Ltd., Jinjiang City, Fujian Province (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)
(511) 18 Állatbõr, nyers és félig kikészített bõr; mûbõr; tárcák; iskolatáskák; hátizsákok; zsebtárcák; aktatáskák; kézitáskák; utazótáskák; bõrtárcák (levél- és zsebtárcák) csomagoláshoz; levéltárcák; bõrbõl készült utazószettek; piperetáskák; bõröndök; utazótáskák; sporttáskák; gyermek szállítására szolgáló ún.
„kenguruk”; bõrrel bevont dobozok; vászonból készült dobozok;
bõrbõl vagy mûbõrbõl készült csekktartó füzetek; bõrbõl vagy
mûbõrbõl készült útlevéltartók; bõrbõl készült bútordíszítések;
bõrszíjak; bõröndfogantyúk; bõrbõl vagy bõrlemezbõl készült
dobozok; vulkanizált szálból készült dobozok; kulcstartók (bõrbõl); bevásárlótáskák; nyersbõr; szõrme; esernyõk vagy napernyõk; sétapálcák; lószerszámok; kolbász készítésére szolgáló
belek.
25 Ruházati cikkek; sporttrikók; papírruházat; pólók; horgászmellények; fehérnemûk; mellények; trikók; harisnyanadrágok;
pizsamák; alsónadrágok; alsószoknyák; ruhabélések; válltömések; gallérvédõk; ingmellek (plasztronok); elõre gyártott bélések
(a ruha részeként); ing-szatlik; mandzsetták (kézelõk); ruhazsebek; alsónemû (az izzadság felszívására); strandruhák; babakelengyék; biciklisruházat; fürdõsapkák; úszónadrágok; úszódresszek; tornaruhák; judoruházat; birkózódresszek; esõkabátok;
esõköpenyek; táncruhák; futballcipõk; tornacipõk; futballcipõn
lévõ fényvisszaverõ foltok; sícipõk; ugrócipõk; szöges futócipõk;
hegymászócipõk; lábbelik; csizmák; sportcipõk; sportcsizmák;
lábbelisarokvasak; cipõtalpbélések; cipõ- és csizma fémrátétek;
lábbelifelsõk; lábbelifelsõrészek; kamásnik; cipõ- és csizmasarokrészek; varrótalpkeretek cipõkhöz és csizmákhoz; lábbelitalpak; talpbélések; fejfedõk; sapkaellenzõk; fülvédõk; fejpántok; papírból készült kalapok; gyermeksisakok; kötöttáruk;
lábszárvédõk; (nem elektromosan fûtött) lábmelegítõk; harisnyanadrágok; kesztyûk; kézmelegítõk; nyakkendõk; sálak; övek;
pénztartó övek; gumiövek; övek; selyemövek; esküvõi talárok.
28 Asztalifutball-asztal; játékok; játékszerek; repülõ korong
(játék); lombfûrésszel készült puzzle összerakós játék; asztali
játékok; játéklabda-belsõk; játék labdák; bélhúr teniszütõkhöz;
golfütõk; húrok teniszütõkhöz; krikettzsákok; kerekes vagy kerék
nélküli golfzsákok; sporthálók; teniszütõk; asztalitenisz-asztalok;
zsákok a teniszütõk és labdák tárolására és szállítására, testépítõ-felszerelések és eszközök; kézi markolóeszközök; gimnasztikai labdák; íj felszerelések; fizikai sportgyakorlatokhoz alkalmas felszerelések és eszközök; szörfdeszkák; vívófegyverek; mászókötél; gördeszkák; elsõsorban sílécek és szörfdeszkák tárolására és szállítására szolgáló zsákok; homokzsákok; sportkötelek
(ugrókötelek, húzó-nyomó kötelek); sport dart (célbadobó játék);
sport frisbee (korongdobó játék); sport homokzsákok; sípok;
úszómedencék (játék medencék), mûanyag pályák; baseballkesztyûk (a játékhoz szükséges felszerelés); lábszárvédõk (sportcikkek); kesztyûk a játékhoz; könyökvédõk (sportcikkek); térd-
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védõk (sportfelszerelés); védõtömés (a sportruházat része); golfkesztyûk; válltömések; tenyérvédõk; lábszárvédõk; karvédõk;
has- és mellkasvédõk; sportövek; csuklószorítók; hódeszkák; karácsonyi díszek (kivéve a világítást és az édességeket); horgászbot; fejpánt teniszhez (a játék közben lecsorgó izzadság felszívására).

(210) M 08 00852
(220) 2008.03.11.
(731) ANTA (China) Co., Ltd., Jinjiang City, Fujian Province (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 18 Állatbõr, nyers és félig kikészített bõr; mûbõr; tárcák; iskolatáskák; hátizsákok; zsebtárcák; aktatáskák; kézitáskák; utazótáskák; bõrtárcák (levél- és zsebtárcák) csomagoláshoz; levéltárcák; bõrbõl készült utazószettek; piperetáskák; bõröndök;
utazótáskák; sporttáskák; gyermek szállítására szolgáló ún.
„kenguruk”; bõrrel bevont dobozok; vászonból készült dobozok;
bõrbõl vagy mûbõrbõl készült csekktartó füzetek; bõrbõl vagy
mûbõrbõl készült útlevéltartók; bõrbõl készült bútordíszítések;
bõrszíjak; bõröndfogantyúk; bõrbõl vagy bõrlemezbõl készült
dobozok; vulkanizált szálból készült dobozok; kulcstartók (bõrbõl); bevásárlótáskák; nyersbõr; szõrme; esernyõk vagy napernyõk; sétapálcák; lószerszámok; kolbász készítésére szolgáló belek.

geket); horgászbot; fejpánt teniszhez (a játék közben lecsorgó
izzadság felszívására).

(210) M 08 00853
(220) 2008.03.11.
(731) ANTA (China) Co., Ltd., Jinjiang City, Fujian Province (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 18 Állatbõr, nyers és félig kikészített bõr; mûbõr; tárcák; iskolatáskák; hátizsákok; zsebtárcák; aktatáskák; kézitáskák; utazótáskák; bõrtárcák (levél- és zsebtárcák) csomagoláshoz; levéltárcák; bõrbõl készült utazószettek; piperetáskák; bõröndök; utazótáskák; sporttáskák; gyermek szállítására szolgáló ún.
„kenguruk”; bõrrel bevont dobozok; vászonból készült dobozok;
bõrbõl vagy mûbõrbõl készült csekktartó füzetek; bõrbõl vagy
mûbõrbõl készült útlevéltartók; bõrbõl készült bútordíszítések;
bõrszíjak; bõröndfogantyúk; bõrbõl vagy bõrlemezbõl készült
dobozok; vulkanizált szálból készült dobozok; kulcstartók (bõrbõl); bevásárlótáskák; nyersbõr; szõrme; esernyõk vagy napernyõk; sétapálcák; lószerszámok; kolbász készítésére szolgáló belek.

25 Ruházati cikkek; sporttrikók; papírruházat; pólók; horgászmellények; fehérnemûk; mellények; trikók; harisnyanadrágok;
pizsamák; alsónadrágok; alsószoknyák; ruhabélések; válltömések; gallérvédõk; ingmellek (plasztronok); elõre gyártott
bélések (a ruha részeként); ing-szatlik; mandzsetták (kézelõk);
ruhazsebek; alsónemû (az izzadság felszívására); strandruhák;
babakelengyék; biciklisruházat; fürdõsapkák; úszónadrágok;
úszódresszek; tornaruhák; judoruházat; birkózódresszek; esõkabátok; esõköpenyek; táncruhák; futballcipõk; tornacipõk; futballcipõn lévõ fényvisszaverõ foltok; sícipõk; ugrócipõk; szöges
futócipõk; hegymászócipõk; lábbelik; csizmák; sportcipõk;
sportcsizmák; lábbelisarokvasak; cipõtalpbélések; cipõ- és csizma fémrátétek; lábbelifelsõk; lábbelifelsõrészek; kamásnik; cipõés csizmasarokrészek; varrótalpkeretek cipõkhöz és csizmákhoz;
lábbelitalpak; talpbélések; fejfedõk; sapkaellenzõk; fülvédõk;
fejpántok; papírból készült kalapok; gyermeksisakok; kötöttáruk;
lábszárvédõk; (nem elektromosan fûtött) lábmelegítõk; harisnyanadrágok; kesztyûk; kézmelegítõk; nyakkendõk; sálak; övek;
pénztartó övek; gumiövek; övek; selyemövek; esküvõi talárok.
28 Asztalifutball-asztal; játékok; játékszerek; repülõ korong
(játék); lombfûrésszel készült puzzle összerakós játék; asztali
játékok; játéklabda-belsõk; játék labdák; bélhúr teniszütõkhöz;
golfütõk; húrok teniszütõkhöz; krikettzsákok; kerekes vagy kerék
nélküli golfzsákok; sporthálók; teniszütõk; asztalitenisz-asztalok;
zsákok a teniszütõk és labdák tárolására és szállítására, testépítõ-felszerelések és eszközök; kézi markolóeszközök; gimnasztikai labdák; íj felszerelések; fizikai sportgyakorlatokhoz
alkalmas felszerelések és eszközök; szörfdeszkák; vívófegyverek; mászókötél; gördeszkák; elsõsorban sílécek és szörfdeszkák
tárolására és szállítására szolgáló zsákok; homokzsákok; sportkötelek (ugrókötelek, húzó-nyomó kötelek); sport dart (célbadobó játék); sport frisbee (korongdobó játék); sport homokzsákok; sípok; úszómedencék (játék medencék), mûanyag pályák;
baseballkesztyûk (a játékhoz szükséges felszerelés); lábszárvédõk (sportcikkek); kesztyûk a játékhoz; könyökvédõk (sportcikkek); térdvédõk (sportfelszerelés); védõtömés (a sportruházat
része); golfkesztyûk; válltömések; tenyérvédõk; lábszárvédõk;
karvédõk; has- és mellkasvédõk; sportövek; csuklószorítók; hódeszkák; karácsonyi díszek (kivéve a világítást és az édessé-
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25 Ruházati cikkek; sporttrikók; papírruházat; pólók; horgászmellények; fehérnemûk; mellények; trikók; harisnyanadrágok;
pizsamák; alsónadrágok; alsószoknyák; ruhabélések; válltömések; gallérvédõk; ingmellek (plasztronok); elõre gyártott
bélések (a ruha részeként); ing-szatlik; mandzsetták (kézelõk);
ruhazsebek; alsónemû (az izzadság felszívására); strandruhák;
babakelengyék; biciklisruházat; fürdõsapkák; úszónadrágok;
úszódresszek; tornaruhák; judoruházat; birkózódresszek; esõkabátok; esõköpenyek; táncruhák; futballcipõk; tornacipõk; futballcipõn lévõ fényvisszaverõ foltok; sícipõk; ugrócipõk; szöges
futócipõk; hegymászócipõk; lábbelik; csizmák; sportcipõk;
sportcsizmák; lábbelisarokvasak; cipõtalpbélések; cipõ- és csizma fémrátétek; lábbelifelsõk; lábbelifelsõrészek; kamásnik; cipõés csizmasarokrészek; varrótalpkeretek cipõkhöz és csizmákhoz;
lábbelitalpak; talpbélések; fejfedõk; sapkaellenzõk; fülvédõk;
fejpántok; papírból készült kalapok; gyermeksisakok; kötöttáruk;
lábszárvédõk; (nem elektromosan fûtött) lábmelegítõk; harisnyanadrágok; kesztyûk; kézmelegítõk; nyakkendõk; sálak; övek;
pénztartó övek; gumiövek; övek; selyemövek; esküvõi talárok.
28 Asztalifutball-asztal; játékok; játékszerek; repülõ korong
(játék); lombfûrésszel készült puzzle összerakós játék; asztali
játékok; játéklabda-belsõk; játék labdák; bélhúr teniszütõkhöz;
golfütõk; húrok teniszütõkhöz; krikettzsákok; kerekes vagy kerék
nélküli golfzsákok; sporthálók; teniszütõk; asztalitenisz-asztalok;
zsákok a teniszütõk és labdák tárolására és szállítására, testépítõ-felszerelések és eszközök; kézi markolóeszközök; gimnasztikai labdák; íj felszerelések; fizikai sportgyakorlatokhoz
alkalmas felszerelések és eszközök; szörfdeszkák; vívófegyverek; mászókötél; gördeszkák; elsõsorban sílécek és szörfdeszkák
tárolására és szállítására szolgáló zsákok; homokzsákok;
sportkötelek (ugrókötelek, húzó-nyomó kötelek); sport dart (célbadobó játék); sport frisbee (korongdobó játék); sport homokzsákok; sípok; úszómedencék (játék medencék), mûanyag
pályák; baseballkesztyûk (a játékhoz szükséges felszerelés);
lábszárvédõk (sportcikkek); kesztyûk a játékhoz; könyökvédõk
(sportcikkek); térdvédõk (sportfelszerelés); védõtömés (a sportruházat része); golfkesztyûk; válltömések; tenyérvédõk; lábszárvédõk; karvédõk; has- és mellkasvédõk; sportövek; csuklószorítók; hódeszkák; karácsonyi díszek (kivéve a világítást és az
édességeket); horgászbot; fejpánt teniszhez (a játék közben lecsorgó izzadság felszívására).
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(210) M 08 01019
(731) Antal István, Pusztaszer (HU)
(546)

(511) 19
37

Hõszigetelõ falazat, elem.
Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(210) M 08 01020
(731) Antal István, Pusztaszer (HU)
(546)

(511) 19
37

mények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup;
élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek;
jég.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(220) 2008.03.21.

(210) M 08 00802
(220) 2008.03.26.
(731) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(220) 2008.03.21.

Hõszigetelõ falazat, elem.
Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(511) 33

Pezsgõk és borok.

(210) M 08 00856
(220) 2008.03.11.
(731) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 08 00268
(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).
41 Nevelés; szakmai képzés.
(210) M 08 01560
(220) 2008.04.22.
(731) Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest
(546)

(511) 34

(210) M 08 00857
(220) 2008.03.11.
(731) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 34

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek;
könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari
vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére;
ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított,
szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok
(dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok
és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló
szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksüte-

Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

(210) M 08 00858
(220) 2008.03.11.
(731) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 34
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(210) M 08 00859
(220) 2008.03.11.
(731) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 34

Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

(210) M 08 00860
(220) 2008.03.11.
(731) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 34

Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

(210) M 08 00861
(220) 2008.03.11.
(731) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 34

Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

(210) M 08 00862
(220) 2008.03.11.
(731) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 08 00863
(220) 2008.03.11.
(731) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 34

Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

(210) M 08 00864
(220) 2008.03.11.
(731) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 34

Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

(210) M 08 00865
(220) 2008.03.11.
(731) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 34

Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

(210) M 08 01540
(220) 2008.04.30.
(731) BC Ablakprofil Gyártó és Forgalmazó Kft.,
Kazincbarcika (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 19 PVC alapanyagból készült profilok, ajtók és ablakok, valamint ablakkeretek, ablaktokok, ajtókeretek, ajtótokok, ajtótáblák,
továbbá burkolólapok és burkolólemezek.
(511) 34

35

Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.
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(546)

(210) M 08 01541
(220) 2008.04.30.
(731) BC Ablakprofil Gyártó és Forgalmazó Kft.,
Kazincbarcika (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 19 PVC alapanyagból készült profilok, ajtók és ablakok, valamint ablakkeretek, ablaktokok, ajtókeretek, ajtótokok, ajtótáblák,
továbbá burkolólapok és burkolólemezek.
35 Reklámozás: kereskedelmi ügyletek.
37 Építkezés: javítás; szerelési szolgáltatások.
(210) M 08 00741
(220) 2008.03.05.
(731) BEDLAM Records Lemezkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Léber Zsuzsanna, Budapest
(546)

(210) M 08 01326
(220) 2008.04.15.
(731) Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft., Nyíregyháza (HU)
(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk; pamutkelmék, pamutanyagok;
zsebkendõk textilanyagokból; ágynemû; ágynemûk; ágytakarók;
ágyterítõk, ágyterítõk papírból; állatbõrutánzat szövetek; rugalmas (elasztikus) szövetek; selyemszövet; poháralátétek (asztalnemûk); szövetek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; fejfedõk (kalapáruk);
felsõruházat; fürdõnadrágok, úszónadrágok; alsónadrágok, rövid
alsónemûk; bélések készruhákhoz (ruhanemûk részei); bodyk
(alsóruházat); bõrruházat; cipõk; cipõsarkak; cipõtalpbetétek;
csuklyák, kapucnik (ruházat); ingek, ingelõk, ingblúzok, ing-szatlik; díszzsebkendõk; készruhák; kabátok; pizsamák; pólók; pulóverek; szoknyák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; hangstúdiók (szolgáltatásai); hangfelvételek kölcsönzése; bálok szervezése; digitális képfelvételezés; diszkók
(szolgáltatásai); elõadómûvészek szolgáltatásai; fényképészet;
fogadások tervezése (szórakoztatás); szórakoztatás; éjszakai klubok; élõ elõadások bemutatása; zene összeállítása; zenekarok
szolgáltatásai; fogadások tervezése (szórakoztatás); online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk); rádiós szórakoztatás; show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai); szövegek kiadása (nem reklámcélú); televíziós szórakoztatás; videoszalagok vágása; video(szalagra) filmezés.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás; rendezvényhez termek kölcsönzése; székek, asztalok,
asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar; étkezdék,
éttermek; önkiszolgáló éttermek; bár (szolgáltatások).
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 08 01144
(220) 2008.04.02.
BELOTTI Produkciós Iroda Betéti Társaság, Budapest (HU)
dr. Géczi Imre, Géczi Imre Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(210) M 08 01027
(220) 2008.03.21.
(731) Bennovum Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth. dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(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).

(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
(210) M 08 00646
(220) 2008.02.27.
(731) Biokontroll Hungária Ellenõrzõ és Tanusító Nonprofit Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Mudra Judit ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 3
Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek.
5
Diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
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.
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; egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 08 00292
(220) 2008.01.30.
(731) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Csabai Marianna, Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 30 Bonbonok, csokoládék, pralinék, csokoládés áruk, csokoládéáruk, csokoládé és csokoládés szeletek, csokoládés drazsé.

(210) M 07 04039
(220) 2007.12.06.
(731) Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fõiskola, Budapest (HU)
(740) dr. Csete Lívia, Budapest
(541) ELSÕ A KOMMUNIKÁCIÓBAN, ELSÕ AZ

(210) M 08 01181
(220) 2008.04.07.
(731) BRIDGE-HUNGARY Biztosításközvetítõ és Tanácsadó Zrt.,
Szolnok (HU)
(740) dr. Szentmiklósi Szaniszló ügyvéd, Szolnok
(546)

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

(511) 35 Konzultációk üzletvezetéshez, piackutatások, reklámanyagok terjesztése, szakértõivélemény-nyújtás ügyletekben, üzletvezetéshez tanácsadó szolgáltatás, vezetésben nyújtott támogatás kereskedelmi vagy iparvállalatoknál.
36 Bankügyletek, biztosítási ügynökségek, biztosítások, értékpapírok letétbe helyezése, ingatlanok kezelése, pénzügyi elemzések, pénzügyletek, tranzakciók (pénzügyi ügyletek), ügynöki
munkák.
41 Tanítás, oktatás.

(210) M 08 01357
(220) 2008.04.16.
(731) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Kisfalvi János, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) VEGIOL
(511) 29 Étkezési olajok és zsírok, beleértve a margarinokat, vajat is.
30 Fûszeres mártások.
(210) M 08 01470
(220) 2008.04.25.
(731) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Kisfalvi János, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 01452
(220) 2008.04.22.
(731) Buda West Airport Holding Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Levente ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása, raktározása; utazásszervezés.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(511) 29

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

(210) M 08 00808
(220) 2008.03.10.
(731) Békési Pálinka Zrt., Békés (HU)
(546)

(210) M 08 01037
(220) 2008.03.25.
(731) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)
(546)

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

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 01507
(220) 2008.04.28.
(731) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)
(541) Arabelle
(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 04 04597
(220) 2004.11.15.
(731) Conopco, Inc., New York, New York (US)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 08 00545
(220) 2008.02.21.
(731) Cheng Fan Fang, Budapest (HU)
(546)
(511) 30

(511) 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.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból,
halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
(210) M 08 01315
(220) 2008.04.15.
(731) Colcon Anstalt, Vaduz (LI)
(740) dr. Fekete Csaba, Fekete Ügyvédi Iroda, Kecskemét
(546)

Salátaöntetek, ízesítõ mártások, mustár.

(210) M 08 00294
(220) 2008.01.30.
(731) Cseh és Társa Kft., Kaposvár (HU)
(546)

(511) 29 Disznóhús; hentesáruk; hús; hús, tartósított; húskivonatok;
húskocsonya; húskonzervek; kolbász; sózott hús; szalonna; vadhús; véreshurka (hentesáru); zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok érkezési zsírok elõállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.
(210) M 07 04186
(220) 2007.12.17.
(731) CSÍRA Élelmiszeripari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Szentes (HU)
(546)

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

M 08 01316
(220) 2008.04.15.
Colcon Anstalt, Vaduz (LI)
dr. Fekete Csaba, Fekete Ügyvédi Iroda, Kecskemét

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

(511) 30
31
40

Gabonakészítmények.
Magok, amelyek nem tartoznak más osztályba.
Lisztõrlés, malomipar.

(210) M 08 01693
(220) 2008.05.19.
(731) Competitor Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 08 01108
(220) 2008.03.31.
(731) Debreceni Hús Zrt., Debrecen (HU)
(740) dr. Aryné dr. Uhri Anna ügyvéd, Debrecen
(546)

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

(511) 16 Csomagolóanyagok, papír, karton, csomagolásra szolgáló
mûanyagok.
29 Húsipari termékek, vörösáruk, kolbászfélék, szárazáruk,
töltelékáruk, sonka, sertéshús termékek.
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(546)

(210) M 08 01061
(220) 2008.03.26.
(731) Duna House Brokerage Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 36

(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.

Biztosítás, pénzügyi ügyletek, ingatlanügyletek.

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

(210) M 08 01495
(220) 2008.04.28.
(731) Fang Zheng Europe Kft., Budapest (HU)
(546)
(511) 25

Ruházat, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 01062
(220) 2008.03.26.
(731) Fitorex Fejlesztõ és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(541) YASO
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított,
szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok,
kompótok; étkezési olajok és zsírok.

(210) M 08 01439
(220) 2008.04.21.
(731) Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)
(541) KYRA
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (bor).

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

31 Mezõgazdasági, kertészeti termékek és magok, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; friss gyümölcsök és zöldségek;
tápanyagok állatok számára.

(210) M 08 01077
(220) 2008.03.27.
(731) Forelle Catering Kft., Budapest (HU)
(541) PÖTYI MAMA KONYHÁJA
(511) 43 Vendéglátás, étel-házhozszállítás.

Kolevit
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, cukoráruk, lisztek, liszttartalmú ételek, fagylalt, jégkrém.

(210) M 08 01555
(220) 2008.04.28.
(731) Gésa Szépségszalon Kft., Budapest (HU)
(541) Gésa Szépségszalon
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 08 01440
(220) 2008.04.21.
(731) FORTUNATE Kereskedelmi Kft., Lajosmizse (HU)
(740) dr. Császár Mátyás, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,
Szeged
(546)

(210) M 08 01556
(220) 2008.04.28.
(731) Gésa Szépségszalon Kft., Budapest (HU)
(541) Swarovski hajékszer
(511) 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.

(511) 30 Gabonakészítmény, kukorica (darált), kukorica (sült), kukoricaliszt, kukoricapehely, lisztek, étkezési, liszttartalmú ételek,
rizs, szójaliszt, szójaszósz, zabalapú ételek, zabdara, zabliszt,
zabpehely, árpa (hántolt), árpa (porrátört), búzadara, búzaliszt.

(210) M 08 01478
(220) 2008.04.25.
(731) Grant Reklám Üzletviteli Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gremsperger Gábor ügyvéd, Budapest

M 08 00390
(220) 2008.02.08.
Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
dr. Szöllõsi Adél, Gyõri Keksz Kft., Gyõr

(210) M 08 00961
(220) 2008.03.18.
(731) Hansborg Electronics Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató
Zrt., Budapest (HU)
(541) HANSBORG
(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.
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.
(210) M 08 00962
(220) 2008.03.18.
(731) Hansborg Electronics Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató
Zrt., Budapest (HU)
(541) TILBORG
(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.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(210) M 08 00963
(220) 2008.03.18.
(731) Hansborg Electronics Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató
Zrt., Budapest (HU)
(541) HANSMARK
(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.

(210) M 08 00964
(220) 2008.03.18.
(731) Hansborg Electronics Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató
Zrt., Budapest (HU)
(541) ENERGOMAT
(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.

(210) M 08 01251
(731) HC Lineár Kft., Pécs (HU)
(546)

(210) M 07 03085
(220) 2007.09.11.
(731) dr. Hevesi Tibor Ákos, Kaposvár (HU)
(541) Pannon Lógyógyászati és Rehabilitációs Szolgálat
(511) 10 Elektródák gyógyászati használatra, fizikoterápiás készülékek, medencék gyógyászati használatra, állatgyógyászati készülékek és eszközök.
42 Bakteriológiai kutatás, biológiai kutatás, fizikai kutatások,
kutatás és fejlesztés (mások részére), mechanikai kutatás, 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, számítógépprogramozás, számítógépszoftver fenntartása, weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.
44 Aromaterápiás szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások,
egészségügyi berendezések kölcsönzése, egészségügyi szolgáltatások, fizikoterápia, gyógyszerészeti tanácsadás, hátgerincmasszázzsal gyógyítás, laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások, masszázs, mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások, orvosi szolgáltatások, szépségszalonok, állatgyógyászati
szolgáltatások, állatkozmetika, állatok ápolása, állattenyésztés.
(210) M 08 00933
(220) 2008.03.14.
(731) HLT Conrad IP LLC, Beverly Hills, Kalifornia (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) CONRAD
(511) 43 Ideiglenes szállásfoglalás, foglalások (ideiglenes szállás),
szálloda, motel, bár, kávéház, étterem, bankett és élelmezési
szolgáltatások, fenntartott szobarendelés, konferenciák, egyezmények, kiállítások, szemináriumok és találkozók bérlése.
(210) M 08 01067
(220) 2008.03.26.
(731) Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(220) 2008.04.10.

(511) 30
(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.

(210) M 08 01050
(220) 2008.03.26.
(731) Hegedûs Tibor, Gyõr-Ménfõcsanak (HU)
(541) HEIS
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

Kenyér, sütemények.

(210) M 08 01068
(220) 2008.03.26.
(731) Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 30

M735

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

(210) M 08 01118
(220) 2008.03.31.
(731) HOTEL PIROSKA Korlátolt Felelõsségû Társaság, Bük (HU)
(740) dr. Fendrik Zsolt, Fendrik Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás; 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, állatpanziók, átmeneti
szállások bérlete, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek,
üdülõtáborok szolgáltatásai (szállásadás).

(210) M 07 02009
(220) 2007.05.29.
(731) HSBC Holdings plc, London (GB)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) HSBC PREMIER
(511) 36 Banki szolgáltatások; takarékbetét-szolgáltatások; elektronikus bank szolgáltatások; mobiltelefon banki szolgáltatások;
csekkrendezési szolgáltatások; fizetési adminisztráció; bankkártya; befizetési kártya és elektronikus fizetési kártya szolgáltatások; adósságbegyûjtési és fizetõ irodák, konzultációs és
brókerszolgáltatások; kölcsön szolgáltatása és elrendezése; jelzálog és garancia; jelzálogkölcsön; kölcsönök finanszírozása;
kölcsönszolgáltatások; pénzváltási és átutalási szolgáltatások;
pénzrendelési szolgáltatások; pénztovábbítási szolgáltatások; valutaszolgáltatások; utazásicsekk-ellátó szolgáltatások; nyugdíjszolgáltatások; nyugdíjalap-adminisztrációs szolgáltatások; személyes nyugdíjszolgáltatások; tõkeellátási szolgáltatások; tõkeátutalási szolgáltatások; bizalmi szolgáltatások; gyámsági szolgáltatások; befektetési szolgáltatások; pénzügyi befektetések;
alaptõke-befektetési szolgáltatások; alaptõke-növelés; befektetési és védelmi tanács; befektetési intézõ szolgáltatások; tõzsdei
ügynök szolgáltatások; részvények és kötvények alkuszdíja; kereskedelme és elosztás; részesedés jegyzésgarantálás; részesedés
értékelés; biztosítási szolgáltatások; biztosítási alkuszdíj szolgáltatások; elveszett jövedelem védelmi szolgáltatások; pénzügyi
tanácsadó szolgáltatások; életjáradék-tulajdonosi szolgáltatások;
pénzügyi ellátás; pénzügyi szolgáltatások biztonsági alapokra;
ingatlanügynökségek; irányító és értékesítõ szolgáltatások az
összes fent felsorolt szolgáltatás, beleértve az internetszolgáltatásokat, online és interaktív számítógépes szolgáltatások.

(210) M 08 01476
(220) 2008.04.25.
(731) Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

(210) M 08 01023
(220) 2008.03.21.
(731) Hunyad-Gálos Bt., Dunaharaszti (HU)
(541) PANNONIUM
(511) 29 Hús, hal, tenger gyümölcsei, vadhús, baromfi, különösen
víziszárnyasok, friss, fagyasztott, elõhûtött és továbbfeldolgozott
termékek, egészben és darabolva, csontozott készítmények, pácolt-füstölt készítmények, liba- és kacsamáj, illetve azok készítményei; zöldségfélék, gyümölcsök, kivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, hús- és halkészítmények, kolbászfélék; kész- és gyorsételek; zselék, lekvárok;
gyümölcs- és zöldségkonzervek; szószok, desszertek; tojások; tej
és tejtermékek, joghurtok, szójababból kivont étkezési fehérjék,
étkezési olajok és zsírok, diók és dióvajak; savanyúságok, fûszernövények, zöldségdarabokból vagy zöldségsûrítménybõl álló
kenhetõ ételek.
30 Kávé, kávésûrítmények, kávékivonatok, cikória, kávékeverékek, mint kávépótlók, tea, teakivonatok, kakaó, fõleg kakaót
tartalmazó készítmények; csokoládé, csokoládékészítmények,
cukor és cukorkaáruk, rizs, tápióka, szágó, kuszkusz, liszt, rizs,
gabonafélék és tészták, lisztbõl vagy rizsbõl vagy más gabonából
készült termékek, tésztafélék, kenyér és péksütemények; pizzák,
tészta és tésztajellegû készítmények, fõzött fagylaltok, fagyasztott édességek, fagyasztott joghurtok és egyéb készítmények,
jégkrémek, fagylaltok; fagyasztott édességek elõállításához; méz,
készítmények, melyek egészben vagy részben cukrot tartalmaznak, méz-, szörp- és melaszszirup-pótlók; ketchup és szószok; mustárporok, készételek; desszertek, krémek, pudingok, só,
paprika, mustár, ecet, indiai fûszer, fûszerek és ételízesítõk; húspástétomok, majonéz, háztartási húspuhítók; természetes és mesterséges édesítõk.
33 Borok, szeszes italok, likõrök, alkoholtartalmú italok (sörök
kivételével).
(210) M 08 01386
(220) 2008.04.17.
(731) Házmester ’98 Kft., Pécs (HU)
(740) dr. Katzirz Béla, Katzirz Ügyvédi Iroda, Pécs
(546)

(511) 41

Könyvkiadás.

(210) M 07 04176
(731) Ilka Gábor, Hosszúhetény (HU)
(541) ILKA
(511) 29 Tejtermékek.

(220) 2007.12.17.

(210) M 07 04024
(731) Jurányi Patrick, Budapest (HU)
(546)

(220) 2007.12.04.

(511) 25

M736

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; szellemi alkotások, színházi produkciók, darabok
létrehozása, koreográfiája és rendezése, díszlet, jelmez, látvány és
fény tervezése; zenei mûvek létrehozása és kiadása; filmgyártás;
digitális képfelvételezés; elõadómûvészek szolgáltatásai.

(210) M 08 00854
(220) 2008.03.11.
(731) M-Sector Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(210) M 08 01454
(220) 2008.04.23.
(731) Kis Kézmûves Kft., Gyula (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.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(511) 20

Díszfüggöny, díszpárna, párna.

24 Textil mobiltartó, textil MP3-tok, textiltáskák, textil divattáskák.

(210) M 08 00116
(220) 2008.01.16.
(731) Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 08 01441
(220) 2008.04.21.
(731) Kiss és Társai Kereskedelmi, Termelõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Tabdi (HU)
(740) dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,
Szeged
(541) Szignó
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(210) M 07 02581
(220) 2007.07.18.
(731) Koko Flex Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Révész Ilona ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.
45

(511) 20 Légmatracok nem gyógyászati használatra; matracok; párnák, fejpárnák; ruganyos matracok ágyba.
22 Kókuszrostok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 05 01564
(220) 2005.05.03.
Komár Balázsné, Budapest (HU)
dr. György Péter, György Ügyvédi Iroda, Budapest

Rajzfilmek Világa
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályba; karácsonyfadíszek.

(210) M 07 02020
(220) 2007.05.30.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(541) Zöldövezet
(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.

(210) M 08 00704
(220) 2008.03.03.
(731) LESIEUR, Asnieres Sur Seine (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(554)

(511) 29

Étolajok.

Jogi szolgáltatások.

38

Távközlés.

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

(210) M 08 00441
(220) 2008.02.13.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(541) Testi mesék
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(546)

(210) M 08 01570
(220) 2008.04.15.
(731) Magyar Zeelandia Kft., Kecskemét (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(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 01111
(220) 2008.03.31.
(731) MEDIC-POLIKLINIKA Egészségügyi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen
(546)

(210) M 08 01047
(220) 2008.03.25.
(731) Otthon Centrum Ingatlan-tanácsadó Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Fekete T. László, Fekete T. Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

(210) M 08 00583
(220) 2008.02.25.
(731) MI Fundation Limited, George Town (KY)
(740) dr. Bacsek György, Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) BORS, szórakoztató napilap
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

(210) M 08 01225
(220) 2008.04.09.
(731) P.J. Carroll & Company Limited, Louth (IE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) CARROLLS
(511) 34 Cigaretták; dohány, dohánytermékek; öngyújtók; gyufák;
dohányosok kiegészítõi.
(210) M 08 01150
(220) 2008.04.03.
(731) dr. Palkó Zsolt, Pécs (HU)
(740) dr. Sulán Brigitta, Dr. Sulán Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 41
(210) M 07 00527
(220) 2007.02.15.
(731) Neways, Inc., Springville, Utah (US)
(740) Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(541) SILKEN
(511) 3
Testápoló termékek és készítmények; hajápoló készítmények és termékek; samponok, hajkondicionálók, gélek, folyadékok és hajspray-k; hajdetanglerek; nem gyógyászati hajkezelõ
készítmények és termékek; valamint az ebbe az osztályba tartozó
minden más termék.

(210) M 08 01046
(220) 2008.03.25.
(731) Otthon Centrum Ingatlan-tanácsadó Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Fekete T. László, Fekete T. Ügyvédi Iroda, Budapest

Sport- és szórakoztató események, versenyek rendezése.

(210) M 08 01152
(220) 2008.04.03.
(731) dr. Palkó Zsolt, Pécs (HU)
(740) dr. Sulán Brigitta, Dr. Sulán Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 41

Sport- és szórakoztató események, versenyek rendezése.

(210) M 08 01231
(220) 2008.04.09.
(731) Penomit Zrt., Vác (HU)
(541) HARMATCSEPP
(511) 32 Ásványvizek; szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.
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(210) M 07 03247
(220) 2007.09.25.
(731) POD International Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (IS)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) abaqoos
(511) 36 Pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, pénzügyi tranzakciók
elszámolása és kiegyenlítése globális elektronikus és virtuális
hálózaton keresztül, széles körû fizetési szolgáltatások nyújtása,
globális és virtuális hálózaton keresztül.
(210) M 07 02903
(220) 2007.08.22.
(731) Prima 2006 Kft., Diósjenõ (HU)
(554)

(511) 30

Péksütemények és cukrászsütemények.

(210) M 08 01694
(220) 2008.05.19.
(731) Pro Reformer Egészségmegörzõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Abonyi Rita, Dr. Abonyi Rita Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 01451
(220) 2008.04.23.
(731) ProCam Mûszaki és Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Manger Marcell ügyvéd, Budapest
(546)

(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; acetiléntisztító készülékek, adagolóberendezések mozdonykazánokhoz,
adagolók (géprészek), aerátorok, aggregátorok, ajtónyitó és -záró
szerkezetek, hidraulikus [géprészek], ajtónyitó és -záró szerkezetek, pneumatikus [géprészek], anyagmozgató gépek (berakodáshoz és kirakodáshoz), aprítógépek háztartási használatra
(elektromos), arató-cséplõ gépek, kombájnok, aratógépek, kaszálógépek, aratógépek kései, arató-kévekötõ gépek, aszfaltkészítõ
gépek, automatikus kutatóhorgonyok (tengerészet), bányamûvelõ gépek, befecskendezõk motorokhoz, befogókészülékek szerszámgépekhez, betétek szûrõgépekhez, betonkeverõ gépek,
betûöntõ gépek (nyomdaipari), betûszedõ gépek (nyomdászat),
bélyegzõgépek, biztonsági áramfejlesztõ generátorok, bolyhozógépek, boronák, borsdarálók, nem kézi mûködtetésû, bõrmegmunkáló gépek, bõrvágó gépek, buldózerek, talajgyaluk, burkológépek, centrifugák (gépek), centrifugák (háztartási), centrifugálmalmok, centrifugálszivattyúk, cigarettagyártó gépek (ipari
használatra), címkézõgépek, cipõfényesítõ gépek (elektromos),
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cipõsarok-építõ gépek, cukoripari gépek, csapágyak (géprészek)
csapágyak, csapágyak tengelyekhez, csapágykarok, csapágybakok, csapágykonzolok (gépekhez), csapok (gépek vagy motorok részei), csapószelepek, szelepcsappantyúk (géprészek),
csatlakozások (géprészek), csavarmenetfúró gépek, cséplõgépek,
csigasor, emelõcsigák, csigák (géprészek), csipkeverõ gépek,
csomagológépek, csomagológépek (szállításhoz), csomagzáró
gépek ipari használatra, csónakmotorok, csõposták, csörlõk
[emelésre], csörlõk [húzásra], csövek porszívókhoz, csúszószerkezetek kötõgépekhez, dagasztógépek, gyúrógépek, darálók
háztartási használatra (nem kézi), daruk (emelõgépek), dezintegrátorok, aprítógépek, dinamók, dinamókefék, dinamószalagok, dobok (géprészek), dobozok (nyomdaipar) matricáknak,
dohányfeldolgozó gépek, dombornyomó gépek, döngölõgépek,
dróthúzó készülékek, dugattyúgyûrûk, dugattyúk (gépek vagy
motorok részei), dugattyúk hengerekhez, dugattyúk motorokhoz,
ekevasak, ekék, elektromotorok, villamos motorok, nem földi
jármûvek részére, emelõkészülékek, emelõberendezések, emelõgépek, emelõszerkezetek (gépek), enyvezõgépek, esztergák
(szerszámgépek), etetõgépek haszonállatoknak, exkavátorok, facsarógépek (mosodai), faipari gépek, fazekaskorongok, fejõgépek, (fel)töltõkompresszorok, felvonók, liftek (a sífelvonók
kivételével), felvonóláncok (géprészek), festékezõkészülékek
(nyomdászat), festékszóró pisztolyok, festékszóró pisztolyok [levegõvel mûködtetett], festõgépek, fékbetétek, nem jármûvekhez,
fékfogasívek, nem jármûvekhez, fékpofák, féksaruk, nem jármûvekhez, fémmegmunkáló gépek, fényesítõ/szatináló gépek,
fényezõgépek és készülékek, elektromos, fényszedõ gépek, fogasléces emelõk, fonógépek, fonókeretek, fordulatszám-csökkentõ áttételek, nem szárazföldi jármûvekhez, forgattyúházak,
karterek gépekhez és motorokhoz, forgattyúk (géprészek),
forgattyús tengelyek, fõtengelyek, forrasztókészülékek, gázzal
mûködõ, forrasztólámpák, gázzal mûködõ, forrasztópákák, gázzal mûködõ, forrcsövek, kazáncsövek (géprészek), földmunkagépek, fúrófejek (géprészek), fúrógépek, fúrógépek, kézi (elektromos), fúrókoronák (géprészek), fúrótokmányok (géprészek),
fúvógépek, fúvógépek gabona kompressziójára, kiszívására és
szállítására, fúvógépek gázok kompressziójára, elszívására és
szállítására, függõ csapágytartók (géprészek), függönyhúzó készülékek (elektromos), fûnyírók (gépek), fûrészek (géprészek),
fûrészgépek, fûrészlapok (géprészek), gabonahántoló gépek, gabonarostáló (gép), gabonarosta, garatok mechanikus kiöntésre,
gereblyék gereblyézõgépekhez, gereblyézõgépek, gépállványok,
gépekhez lend(ítõ)kerék, gépkalapácsok, gõzkalapácsok, golyóscsapágyak, golyóscsapágygyûrûk, gördülõcsapágyak gépekhez,
gördülõhidak görgõscsapágyak, gõzcsapdák, kondenzedények,
gõzgépek, gõzgépek kazánjai, gõz-olaj szeparátorok, gravírozógépek, gyalugépek, gyomláló/saraboló gépek, gyújtóberendezések belsõ égésû motorokhoz, gyújtógyertyák belsõ égésû
motorokhoz, gyújtómágnesek, gyújtómágnesek motorokhoz,
gyümölcsprések (elektromos) háztartási használatra, habverõk
háztartási használatra (elektromos), hajlítógépek, hajómotorok,
hajtóláncok, erõátviteli láncok nem földi jármûvek részére, hajtóláncok, nem földi jármûvek számára, hajtómû nem szárazföldi
jármûvekhez, hajtó(mû)motorok, nem szárazföldi jármûvekhez,
hajtómûvek szövõgépekhez, hajtószíjak motorokhoz, hamuszitálók (gépek), hangtompítók motorokhoz, hálóhúzó gépek
(halászat), hámozógépek, háztartási robotgépek (elektromos),
hegesztõgépek (elektromos), hengerek motorokhoz, hengerfejek
motorokba, hengermûvek, hengersorok, hengersorok hengerei,
hevederek szállítószalagokhoz, hidraulikus forgatónyomaték-átalakítók, nem szárazföldi jármûvekhez, hidraulikus motorok, hidraulikus vezérlések gépekhez és motorokhoz, hóekék,
horonymaró gépek, horonyvágó gyaluk (szerszámgépek), hõcserélõk (géprészek), hulladéktömörítõ gépek, húsdarálók (gépek), húsológépek (bõripar), hûtõk motorokhoz, indítóberendezések, starterek motorokhoz, ipari manipulátorok (gépek),
iszapgyûjtõk (gépek), italok készítésére szolgáló berendezések
(elektronikus), izzítógyertyák dízelmotorokhoz, jármûemelõk,
kalapácsok (elektromos), kalapácsok (géprészek), kaptafák cipõkhöz (géprészek), kardáncsuklós tengelykapcsolók, kar-
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dántengelyek (nem szárazföldi jármûvek részére), kaszálógépek,
katalizátorok, kavarógépek (kohászat), kazánkõgyûjtõk gépek
kazánjaiba, kábelfonó gépek, kártgarnitúra (kártológépekhez),
kártológépek, kátrányozógépek, kávédarálók, nem kézzel mûködtetett, kefék (elektromos), kefék (géprészek), kenõszivattyúk,
kenyérvágó gépek, kerekek gépekhez, keretek hímzõgépekhez,
kerékpár-összeszerelõ gépek, kerékpárdinamók, kerékrendszerek, futószerkezetek gépekhez, keverõgépek keverõgépek háztartási használatra (elektromos), kések (elektromos), kések
(géprészek), késtartók (géprészek), kévekötõ gépek, kézisajtók
nyomókeretei [nyomdászat], kidobószerkezetek, kilökõszerkezetek, kipufogódobok, hangtompítók motorokhoz, kipufogó-gyûjtõcsövek motorokhoz, kitermelõgépek [bányászat], kolbásztöltõ gépek, kompresszorok (gépek), kompresszorok hûtõgépekhez, kondenzáló berendezések, kondenzátorok, gõzleválasztók (géprészek), konvejorok [gépek], konverterek acélmûvekbe, konzervnyitók (elektromos), konyhai gépek, (elektromos), kotrógépek, kovácsfújtatók, kovácsprések, kõmegmunkáló gépek, könyvkötõ készülékek és gépek ipari használatra,
köpülõgépek, környezetkímélõ berendezések motorokhoz, köszörûgépek, köszörûkövek (géprészek), kötélgyártó gépek, kötõgépek, központi porszívó berendezések, kultivátorok (gépek),
kuplungok, nem szárazföldi jármûvekhez, kürtõk mozdonykazánokhoz, lapátos/kanalas kotrók, lábhajtások varrógépekhez,
láncfûrészek, lángfúrók (gépek), lángvágók, gázzal mûködõ, leeresztõcsapok, víztelenítõcsapok, lengéscsillapítók dugattyúi
(géprészek), lengõkalapácsok, levegõelszívó gépek, légkalapácsok, légkondenzátorok, légpárnás készülékek anyagmozgatásra,
légpumpák akváriumokba, légsûrítõk, légszivattyúk (garázsfelszerelések), légtelenítõk (gáztalanítók) tápvízhez, liftszalagok,
lifthevederek, lyukasztógépek, perforálógépek, magasnyomású
tisztítóberendezések, malmok, malomipari gépek, malomkövek,
marógépek, mángorlók, mechanikus kábeldobok flexibilis csövekhez, mechanikus tekerõberendezések, mechanikusan mûködtetett, kézben tartható szerszámok, lengõkalapácsok, levegõelszívó gépek, légkalapácsok, légkondenzátorok, légpárnás készülékek anyagmozgatásra, légpumpák akáriumokba, légsûrítõk,
légszivattyúk (garázsfelszerelések), légtelenítõk (gáztalanítók)
tápvízhez, liftszalagok, lifthevederek, lyukasztógépek, perforálógépek, magasnyomású tisztítóberendezések, malmok, malomipari gépek, malomkövek, marógépek, mángorlók, mechanikus
kábeldobok flexibilis csövekhez, mechanikus tekerõberendezések, mechanikusan mûködtetett, kézben tartható szerszámok,
meghajtószerkezetek, nem szárazföldi jármûvekhez, menetvágó
gépek, meszelõgépek, mezõgazdasági eszközök, nem kézzel mûködtetett, mezõgazdasági gabonatárolók (felvonóberendezéssel),
mezõgazdasági gépek, mélyfúró berendezések (úszó vagy nem
úszó), mintanyomó gépek, mixerek, morzsológépek, mosóberendezések, mosóberendezések jármûvekhez, mosogatógépek,
mosógépek, mosógépek (érmebedobós), mosógépek (mosodai),
motorházfedelek (géprészek), motorhengerek, motorok légpárnás
jármûvekhez, motorok, nem szárazföldi jármûvekhez, motorok
repüléshez, motoros kultivátorok, mozgó járdák, mozgólépcsõk,
munkaasztalok, gépasztalok, nyírógépek, nyírógépek állatokhoz,
nyíróollók (elektromos), nyomáscsökkentõk (géprészek), nyomásszabályozók (géprészek), nyomdagépek, nyomdagépek fémlemez nyomására, nyomdai hengerek, nyomdai matricák, nyomdatechnikai gépek, nyomógépek, nyomóhengerek (gépekhez),
nyomólemezek, nyomószelepek (géprészek), nyüstök szövõszékekhez, olajfinomító gépek, olajozók, zsírzók (géprészek),
ollók (elektromos), orsók, csévék (géprészek), orsók szövéshez,
osztályozógépek ipari használatra, palackdugaszoló gépek, palackkupakoló gépek, palackmosó gépek, palackozógépek, palackzáró gépek, papírgyártó gépek, papíripari gépek, papírtovábbítók (nyomdászat), parkettafényesítõ gépek (elektromos),
pedálos indítók motorkerékpárokhoz, pengeélesítõ gépek, pengetartók [géprészek], pengék (géprészek), pisztolyok (robbanókartácsot tartalmazó szerszámok), pneumatikus szállítóberendezések, pneumatikus vezérlések gépekhez és motorokhoz, porelszívó készülékek tisztítási célra, porlasztóadagolók, porlasztók,
porlasztók (gépek), porszívóhoz csatlakoztatható illatszer- és fer-

M740

tõtlenítõszerszóró berendezések, porszívók, portalanítókészülékek tisztítási célra, présléggépek, préslégmotorok, sûrített levegõs motorok, préslégszivattyúk, pumpák (gépek vagy motorok
részei), ragasztópisztolyok (elektromos), ragasztószalag-adagolók (gépek), rakodórámpák, repülõgépmotorok, répavágók (gépek), réselõgépek (bányászat), réthántó ekék, robotok (gépek),
rokkák, rostálóberendezések, rostálógépek, szitálógépek, rotációs gõzvasaló gépek ruhákhoz (hordozhatók), rugók (géprészek), sajtók (gépek ipari használatra), sajtoló-, formázógépek,
sebességszabályozók, fordulatszám-szabályozók gépekhez és
motorokhoz, sebességváltók, nem szárazföldi jármûvekhez, simító megmunkálógépek, simítóprések, bevezetõprések, sínaláverõk
(villamos), sínfektetõ gépek, sör nyomás alatti lefejtésére szolgáló gépek, sörfõzõ gépek, sörszivattyúk, stoppológépek, sugárhajtómûvek nem szárazföldi jármûvekhez, sûrített levegõs
pisztolyok masztix kilövésére, szabadonfutók, nem szárazföldi
jármûvekhez, szabályozók (géprészek), szalmakötözõ gépek,
szalmavágók, szállítószalagok, száraztésztagyártó gépek,
szárítógépek (háztartási), szárválogatók (gépek), szecskavágó kések, szegecselõgépek, szegélyezõgépek, szelepek (géprészek),
szeletelõk [gépek], szemétaprító (hulladékaprító) gépek, szennyvízporlasztók, szeparátorok, szeparátorok, osztógépek, szerelvények mozdonykazánokhoz, szerszámgépek, szerszámok (géprészek), szénaforgató gépek, szénkefék (villamosság), szénsavas
üdítõital gyártásához készülékek, szénsavval telített víz gyártásához készülékek, szíjak gépekhez, színezõgépek, szinkrongenerátorok, sziták, rosták (gépek vagy géprészek), szivattyúk
fûtõberendezésekhez, szivattyúk (gépek), szivattyúmembránok,
szívóedények fejõgépekhez, szívógépek ipari használatra,
szõlõprések, szõnyegtisztító gépek és készülékek (elektromos),
szövõgépek, szövõgépek harisnyagyártáshoz, szövõszékek, sztereotípiai gépek, szûrõgépek, szûrõk (gépek vagy motorok részei),
szûrõk hûtõlevegõ tisztítására (gépek), szûrõprések, takarmányprések, talajfúrók (bányászat), tapadószalagok csigasorokhoz, tágulási tartályok (géprészek), tápvízszabályozók, teherfelvonók, tejipari gépek, tejlefölözõ gépek, tekercsnyomó gépek [nyomdászat] tengelycsapok (géprészek), tengelyek gépekhez, tengelykapcsolók, nem szárazföldi jármûvekhez, tengelykapcsolók, tengelykötések (gépek), teniszütõ-húrozó gépek,
textilipari gépek, tipográfiai gépek, tisztítógépek és berendezések
(elektromos), tisztítókészülékek, gõzzel mûködõ, tojáskeltetõ gépek, tokmányok (géprészek), tokok, vázak (géprészek), töltõgépek, tömszelencék (géprészek), túlhevítõk, turbinák, nem szárazföldi jármûvekhez, turbókompresszorok, tüskék, nyomófejek
lyukasztógépekhez, tûzõgépek, útépítõ gépek, úthengerek, úttisztító gépek, önjáró, vajköpülõ gépek, varrógépek, vasalógépek,
vasútépítõ gépek, vágó-, sorjázógépek, vágógépek, vákuumszivattyúk (gépek), vegyipari gépek (elektromechanikus), ventilátorok motorokhoz, verõgépek, mángorlógépek, vetélõk, hajók
(géprészek), vetõgépek, vezérlések gépekhez, vezérlõkábelek gépekhez vagy motorokhoz, vezérlõszerkezetek gépekhez vagy motorokhoz, védõlapok, védõpajzsok (géprészek), vésõk gépekhez,
viaszpolitúrozó gépek és készülékek (elektromos), vibrátorok
(gépek) ipari használatra, vízmelegítõk (géprészek), víztelenítõgépek, vízturbinák, vulkanizálókészülékek, zöldségreszelõ
gépek, zúzógépek, aprítógépek ipari használatra, zúzógépek,
aprítógépek, törõgépek, zsákok porszívókhoz, zsírtalanító gépek,
zsírzógyûrûk (géprészek), zsírzószelencék, kenõszelencék (géprészek), ágytokok, tengelyágyak, állórészek, sztátorok, áramfejlesztõ generátorok, áramfejlesztõk, árbocdaruk, oszlopdaruk,
ároknyitók (ekék), ásványvíz gyártásához készülékek, áttételek
gépekhez, áttételek, nem szárazföldi jármûvekhez, ékszíjak motorok ventilátoraihoz, élelmiszergyártó gépek (elektromechanikus), élezõgépek, szerszámköszörûk, érckezelõ gépek, öblítõgépek, öntödei gépek, öntõformák (géprészek), õrlõgépek,
összekötõ rudak, hajtórudak gépekhez vagy motorokhoz, üvegmegmunkáló gépek, üvegvágó gyémántok (géprészek), üzemanyag-átalakítók belsõ égésû motorokhoz, üzemanyag-takarékberendezések motorokhoz.
40 Anyagmegmunkálás: ablaküveg színezése felületbevonással, anyagok összeállítása mások megrendelése szerint, aranyfüst-
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bevonás, aranyozás, bõr(áru)festés, bõrmegmunkálás, cipõfestés,
cserzés, csiszolás, energiatermelés, ezüstözés (ezüstréteggel való
bevonás), fakitermelés, fafeldolgozás, famegmunkálás, festés(i
szolgáltatások), fémbevonat készítése elektromos úton, fémbevonás, fémek hõkezelése, fémmegmunkálás, fémöntés, fényképnyomás, fénynyomat, fotogravûr, fényszedési szolgáltatások, filmek elõhívása fényképezésnél, finomítás, raffinálás, fogtechnikusi szolgáltatások, forrasztás fazonigazítása, szõrmefestés,
szûcsmunkák, textilanyagok fehérítése, textilanyagok kezelése,
textilanyagok kikészítése, appretúrája, textilanyagok molymentesítése, textilfestés, textília impregnálása, vízhatlanná tétele, veszélyes anyagok ártalmatlanítása, vízkezelés, vulkanizálás
(anyagkezelés), állatkitömés, taxidermia, állatok levágása (vágóhídon), élelmiszerek és italok tartósítása, élelmiszerek füstölése,
üvegfúvás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés; jogi szolgáltatások, 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, iparjogvédelmi figyelõszolgálat, 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), várostervezés, vegyelemzés,
kémiai analízis, vegyészeti kutatás, vegyészeti szolgáltatások,
weboldalak alkotása és fenntartása mások számára, építési tervkészítés, építészet, építészeti konzultáció.
(210) M 08 01487
(220) 2008.04.25.
(731) PROFESIA spol. s.r.o., Bratislava (SK)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) WORKANIA
(511) 9
Számítógépprogramok rögzített formában; mágneses
lemezek; kompaktlemezek; optikai kompaktlemezek; operációs
rendszer programok rögzített formában; számítógép-operációs
rendszer programok rögzített formában; számítógép zoftver, ide
értve felvételt tartalmazó és nem tartalmazó audio és audio-video
információhordozókat, valamint adathordozó médián rögzített
idõszakos és alkalmi kiadványokat.
16 Idõszakos és alkalmi kiadványok és nyomtatott anyagok;
grafikai reprodukciók; grafikai prezentációk; kéziratok.
35 Mindenfajta hirdetési tevékenység, ide értve hirdetési hely
biztosítását interneten; publikálás; szövegfeldolgozás; publikált
szövegek terjesztése; hirdetési anyagok kiadása és frissítése; konzultáció és tanácsadási szolgáltatások az elõzõekkel kapcsolatban; publikációs szövegek közzététele; publikációs szövegek kiadása; számítógépes fájlkezelés; üzleti információkérés; hirdetési
anyagok kiadása és frissítése telekommunikációs információs
világháló (internet) útján; munkaerõ-bróker tevékenység; konzul-

táció személyzeti kérdésekben; pszichológiai pályaalkalmassági
tanácsadás; állásbrókeri tevékenység; információs szolgáltatás
internet segítségével munkaerõ-brókeri témában.
38 Számítógépes kommunikáció; kommunikáció számítógép-terminálok útján; számítógéppel segített üzene- és képátvitel;
elektronikus levelezés; hozzáférés biztosítása internetszerverekhez; adatbázisokhoz hozzáférés biztosítása interneten; számítógépidõ bérbeadása számítógépes adatbázisokhoz, hozzáférési idõ
bérbeadása számítógépes adatbázisokhoz.
39 Információ tárolása.
41 Könyvkiadás; szövegek kiadása (nem reklámszövegek);
szerkesztõi és kiadói tevékenység (nem hirdetési szövegek); megjelentetés interneten; oktatási és nevelési tevékenység.
42 Számítógépes adatbázisok karbantartása; számítógép-programozás; szoftver tervezés; tanácsadási tevékenység számítógéphardver szakterületen; grafikai tervezés; számítógépszoftverek
bérbeadása; honlapok készítése és frissítése.
(210) M 07 00141
(220) 2007.01.18.
(731) Ramiris Holdings Ltd., Nicosia, Ciprus (CY)
(740) dr. Seszták Miklós ügyvéd, Kisvárda
(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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés.
(210) M 08 01521
(220) 2008.04.29.
(731) Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros &
Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok;
mosószerek és tisztítószerek; szappanok; keményítõk mosáshoz;
kékítõk; mosásra szolgáló készítmények; mosodai szerek és készítmények; száraztisztításhoz használható szerek és készítmé-
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nyek; szõnyegtisztító készítmények; samponok; készítmények és
szerek mész- és vízkõ eltávolítására háztartási használatra;
kelmelágyítók, mosószer-adalékok; folttisztító készítmények és
szerek.
(210) M 08 00166
(220) 2005.01.28.
(731) Roger Aoun, London (GB)
(740) dr. Kemenes László, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) BEAUTYLAB
(511) 3
Kozmetikai szerek, piperecikkek és kozmetikai bõrápoló
szerek, gyógyszappannak nem minõsülõ készítmények, illatszerkészítmények, aromaterápia, eszenciaolajok és eszenciaolaj-keverékek, kozmetikumok, izzadásgátlók és dezodorok, talkumpor,
hajápolási készítmények – nemcsak samponok, kondicionálók,
waxok-viaszok, hajformázó zselék, festékek, színezõk, körömápoló szerek, kozmetikumok, piperecikkek és bõrápoló kiegészítõk és cikkek – nemcsak szemceruzák, kozmetikai párnák,
arcpirosítók, potpourri; fürdõsók; pezsgõfürdõ és egyéb fürdõszoba-készítmények; fogtisztító szerek.
5
Diéták, táplálék, gyógynövénykészítmények, táplálkozási
és egészségügyi kiegészítõk – nemcsak vitaminok, ásványok és
gyógyitalok; gyógyszerészeti készítmények.
42 Design és belsõépítészeti szolgáltatások kiskereskedelmi
áruházak, drogériák, szépség-, haj- és szoláriumszalonok, gyógyfürdõk és egészségügyi fürdõhelyek részére.
44 Szépség-tanácsadási szolgáltatás kozmetikumok, piperecikkek, illatszerkészítmények és szépészeti gyógykezelések
használatához; tanácsadói szolgáltatás szépészeti illatszer, smink,
bõr- és hajápolási szolgáltatásokkal kapcsolatban; egészségügyi
és szépségszalonok.
(210) M 08 01131
(220) 2008.04.01.
(731) Rotam Limited (Hong Kong-i cég), Chaiwan, Hong Kong (CN)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) NARVAL
(511) 5
Rovarirtó szerek, gyomirtó szerek, gombaölõ szerek, parazitaölõ szerek, kártékony állatok és férgek irtására szolgáló szerek.
(210) M 08 01583
(220) 2008.05.07.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) FIGYELÕ - Az év CEO-ja díj
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
(210) M 08 01194
(220) 2008.04.07.
(731) Syngenta Participations AG, Basel (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) CHEROKEE
(511) 5
Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(210) M 08 00579
(731) Szabó Tamás, Perbál (HU)
(546)

(511) 19

(220) 2008.02.22.

Ajtó, ablak.

(210) M 08 00960
(220) 2008.03.18.
(731) SZETMÁR Ingatlanfejlesztõ Kft., Sopron (HU)
(740) dr. Simon Zoltán, Dr. Simon Ügyvédi Iroda, Sopron
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 08 00499
(220) 2008.02.19.
(731) Szuperinfó Magyarország Korlátolt Felelõsségû Társaság,
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.

(210) M 08 01264
(220) 2008.04.11.
(731) Sapiro-Transz Faipari Kft., Nyíregyháza (HU)
(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és

(210) M 08 01415
(731) Székely Tamás, Pákozd (HU)
(740) Marczin Ágota, Budapest
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(546)

(511) 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 (ital); pasztillák szénsavas italokhoz;
porok szénsavas italokhoz; sörbetek (italokhoz); sörcefre; sörök;
szasszaparilla (alkoholszegény ital); szénsavas italok; szódavíz;
szódavizek; szõlõmust; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek ásványvizek elõállításához;
termékek szénsavas vizek elõállításához; vizek (italok); zöldséglevek (italok); árpakivonatok sör elõállításához; ásványvizek;
ásványvizek (italok).
(210) M 08 01321
(731) Sütõ Péter Pál, Gyõr (HU)
(546)

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

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

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

(220) 2008.04.15.

(511) 39 Gépkocsival történõ szállítás; szállítási szolgáltatások, taxiszolgáltatások, személyszállítás, teheráru-szállítás, -vontatás, kamionos szállítás, gépkocsikölcsönzés, jármûvek mentése /vontatás/, költöztetés, mentési szolgáltatások, szállítási ügynökség,
szállítmányozás.

M 08 01635
(220) 2008.05.13.
TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

Letromataz
5
Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, humán gyógyszerek.
M 08 01636
(220) 2008.05.13.
TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt, Debrecen

CARVOLTEVA
5
Gyógyszerészeti készítmények, humán gyógyszerek, humán orális gyógyszerészeti készítmények, alfa és béta adrenerg
receptor blokkolók, orális tabletták.
M 08 01515
(220) 2008.04.29.
Teva Magyarországi Zrt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

GLAMZOLID
5
Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, humán gyógyszerek.

(210) M 08 01596
(220) 2008.05.08.
(731) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Hódi Zsolt, Hódi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 2

(210) M 08 01042
(220) 2008.03.25.
(731) Területfejlesztési Tudományos Egyesület, Gödöllõ (HU)
(546)

Festékek.

(210) M 08 01081
(731) Tuba Péter, Lovászpatona (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
(546)

(511) 20 Fából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, halcsontból készült termékek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba, faragott fa, csont, szaru; fûzfavesszõbõl, gyékénybõl, csuhéból, nádból fonott és szõtt használati tárgyak.
26 Csipkék, hímzések, szalagok és zsinórok.
27 Szõnyegek, lábtörlõk, rongyszõnyegek, gyékények és nádfonatok.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított,
szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; lekvárok, dzsemek,
kompótok, tojások, tej és tejtermékek, zsírok, étkezési olajok.
30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; méz, fûszerek.
31 Friss gyümölcsök és zöldségek, vetõmagok, tápanyagok
állatok számára.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, szakvezetés, túravezetés.
43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

(220) 2008.03.27.

(511) 44 Mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; faiskolai szolgáltatások; növénytermesztési szolgáltatások; kertészet,
kertmûvelés, kerttervezés; virágmûvészettel kapcsolatos szolgáltatások.
(210) M 07 01775
(220) 2007.05.11.
(731) Túravitorlás Sportklub, Budapest (HU)
(740) Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) PÜNKÖSDI REGATTA
(511) 41 Sport- és kulturális tevékenységek, sport- és kulturális események szervezése és lebonyolítása.
(210) M 08 01187
(220) 2008.04.07.
(731) Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
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(541) RECEPTBARÁTNÕ
(511) 41 Oktatás, oktatási szolgáltatások receptek és ételkészítés vonatkozásában; receptek készítése; fejlesztési tevékenység, beleértve receptek és ételkészítményekkel kapcsolatos fejlesztési tevékenységeket; publikációk; gyakorlati kiképzés nyújtása, beleértve receptek és ételkészítmények készítésével kapcsolatban;
fórumok és lehetõségek biztosítása receptekkel és ételekkel kapcsolat információkra; kulturális tevékenység.

(210) M 08 01041
(220) 2008.03.25.
(731) Vino 2001 Bt., Kunhegyes (HU)
(546)

43 Tanácsadás és tanácsadási szolgáltatások ételekkel és ételkészítményekkel kapcsolatban; tanácsadás és tanácsadási szolgáltatások ételreceptek vonatkozásában; táplálkozási tanácsadó
szolgáltatások; ételek, diétás és táplálkozási tanácsadás; fórumok
és alkalmas helyiségek biztosítása, receptekkel és ételekkel kapcsolatos információ megvitatására és cserélésére.
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 08 01380
(220) 2008.04.16.
(731) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Ügyvédi és Szabadalmi
Iroda, Budapest
(546)

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

(511) 3
Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok; kölnivizek, toalettvizek, illatszert tartalmazó testápoló spray; olajok,
krémek, és oldatok testápoláshoz; borotvahabok, borotválkozó
gélek, borotválkozás elõtti és utáni oldatok; hintõpor; fürdõhöz és
zuhanyzáshoz használandó készítmények, hajoldatok; fogkrémek; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó szájvizek; dezodorok,
izzadásgátló szerek személyi használatra, gyógyhatású anyagot
nem tartalmazó toalettkészítmények.
25

Ruházat, fejfedõk, lábbelik.

(210) M 08 00934
(220) 2008.03.14.
(731) United Brands, s.r.o., Pruhonice (CZ)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

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

M 08 00928
(220) 2008.03.14.
Várda-Drink Zrt., Kisvárda (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

ORIGINAL VÁRDA HERBIT
33

Égetett szeszes italok.

M 08 00929
(220) 2008.03.14.
Várda-Drink Zrt., Kisvárda (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

ORANGINE VÁRDA HERBIT
33

Égetett szeszes italok.

(210) M 08 01747
(220) 2008.05.26.
(731) Wagner-Phama Gyógyszerfejlesztõ, Gyártó és Forgalmazó Kft.,
Budapest (HU)
(546)

(511) 5
Humán gyógyszerek, állatgyógyászati készítmények: étrend-kiegészítõk: egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
(210) M 08 00840
(220) 2008.03.11.
(731) Walter Group Kft., Szigethalom (HU)
(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), bor, boros
italok.

(511) 4
Ipari olajok és zsírok, motorolaj, hidraulikaolaj, kompresszorolaj, hajtómûolaj, szintetikus kenõzsír.
A rovat 125 db közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és védjegy lajstromozása
különleges gyorsított eljárásban I.
(111)
(210)
(732)
(740)

194.570
(151) 2008.07.14.
M 08 01901
(220) 2008.06.06.
POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok.
A rovat 1 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 194.570
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Lajstromozott védjegyek I.

(111) 184.311
(151) 2008.02.29.
(210) M 04 00452
(220) 2004.02.03.
(732) HOREXKO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(546)

(111) 193.702
(151) 2008.04.10.
(210) M 04 04946
(220) 2004.12.10.
(732) Országos Gyógyintézeti Központ, Budapest (HU)
(546)

(511) 28 Sportcikkek, játékok, játékszerek, horgászcikkek, és horgászfelszerelések.
35 Sport- és horgászcikkek, játékok, játékszerek, és horgászfelszerelések kis- és nagykereskedelmi tevékenysége, export-import ügyletek.
37 Sportcikkek és -felszerelések, horgászcikkek és -felszerelések, játékok és játékszerek szervize és javítása.

(511) 38 A megjelölésnek számítógépes világhálón (honlap), elektronikus levelezés (e-mail) és más, az osztályhoz tartozó elektronikus úton történõ megjelentetése.
44 Orvosi szolgáltatások, kórházi szolgáltatások, egészségügyi
szolgáltatások, egészségügyi donor adatbanki tevékenység.

(111) 184.312
(151) 2008.02.29.
(210) M 04 00453
(220) 2004.02.03.
(732) HOREXKO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(541) Royal
(511) 28 Sportcikkek, játékok, játékszerek; horgászcikkek és horgászfelszerelések.
35 Sport- és horgászcikkek, játékok, játékszerek és horgászfelszerelések kis- és nagykereskedelmi tevékenysége, export-import ügyletek.
37 Sportcikkek és -felszerelések, horgászcikkek és -felszerelések, játékok és játékszerek szervize és javítása.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

190.257
(151) 2007.07.03.
M 05 02158
(220) 2005.06.27.
IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Opava - Komárov (CZ)

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

193.763
(151) 2008.04.15.
M 06 02926
(220) 2006.08.31.
Habitat Continental Kft., Budapest (HU)
dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

(541) Habitat Millennium
(511) 35 Segítségnyújtás üzletvezetéshez, üzletvezetési konzultáció,
kivéve a szállodák, szolgáltatásokkal járó apartmanok és ideiglenes szálláshelyek üzletvezetésére vonatkozó szolgáltatásokat.
36 Bérházak kezelése, ingatlankezelés, lakásbérlet, irodák (ingatlanok) bérlete.
37 Építés.
(111) 193.967
(151) 2008.05.06.
(210) M 07 02004
(220) 2007.05.29.
(732) Gastrosilver Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(546)

LAMEPIL
5

Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 191.722
(210) M 05 03144
(732) Czene József, Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(511) 43 Bárszolgáltatások; gyorséttermek; étkezdék; éttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; önkiszolgáló éttermek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; szállásügynökségek; szállodai szolgáltatások; vendéglátóipar.

(151) 2007.10.09
(220) 2005.09.29.

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

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 193.701
(151) 2008.04.09.
(210) M 06 01599
(220) 2006.05.09.
(732) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU);
Drink Hungária Kft., Akasztó (HU)
(541) KÁRPÁTIA
(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök
kivételével), almaborok, borok, égetett szeszes italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok,
vodka, whisky.

193.968
(151) 2008.05.06.
M 07 01762
(220) 2007.05.10.
Galamb Andor, Budapest (HU)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenység, különösen
önálló repülõnap önálló városi majálissal, egyéb bemutatókkal és
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tömegmozgató programokkal összekötött rendezvénysorozatként
mûködõ egy- vagy többnapos regionális fesztivál.

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

193.969
(151) 2008.05.06.
M 07 02230
(220) 2007.06.14.
Lakó Csaba, Gyõr (HU)
dr. Gócza Béla, Dr. Gócza & Társai Ügyvédi és Szabadalmi
Iroda, Gyõr

(546)

(511) 43

Vendéglátási (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 193.970
(151) 2008.05.06.
(210) M 07 01011
(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 7 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;
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)

193.973
(151) 2008.05.06.
M 05 04193
(220) 2005.12.30.
Bongrain S.A. (a French Société Anonyme), Viroflay (FR)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) BAKONY, FITT ÉS FINOM
(511) 29 Tej, sajt, tejtermékek, étkezési olajok és zsírok kizárólag
Magyarországon elõállítva.

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

193.974
(151) 2008.05.06.
M 05 04192
(220) 2005.12.30.
Bongrain S.A. (a French Société Anonyme), Viroflay (FR)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) TIHANY, KRÉMES ÉS AROMÁS
(511) 29 Tej, sajt és tejtermékek kizárólag Magyarországon elõállítva.

(111) 193.975
(151) 2008.05.06.
(210) M 06 00109
(220) 2006.01.12.
(732) Balaton Húsipari Húsfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,
Veszprém (HU)
(740) dr. Tamási Bertold, Pozsonyi & Tamási Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 29 Albumin étkezésre; algakivonatok étkezésre; alginátok táplálkozási célra; alkoholban tartósított gyümölcsök; almapüré;
amerikaimogyoró-vaj; amerikaimogyoró, feldolgozott; angolszalonna; aszalt kókuszdió; bab, tartósított; baromfi (nem élõ); borsó,
tartósított; bundás burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonyaszirom; csemegeuborka; csigatojások (táplálkozási célra); csontolaj, étkezési; datolya; dió (feldolgozott); disznóhús; dzsemek;
faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; fehérje emberi fogyasztásra; fésûkagyló (nem élõ); garnélarákok (nem élõ); gomba, tartósított; gyömbérdzsem; gyümölcshéj; gyümölcskocsonya
(zselé); gyümölcskonzervek; gyümölcsök, fõtt; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták; gyümölcsszeletkék
(apró); hagyma, tartósított; hal (nem élõ); hal, tartósított; halból
készített ételek; halenyv, zselatin táplálkozáshoz; halfilé; halhús
emberi fogyasztásra; halkonzervek; hentesáruk; heringek; homár
(nem élõ); hummusz (csicseriborsókrém); hús; hús, tartósított;
húskivonatok; húskocsonya; húskonzervek; húsleves, erõleves;
húsleves-koncentrátumok; húsleveshez (táptalajhoz) készítmények; joghurt; kagylók, ehetõ (nem élõ); kagylók (nem élõ);
kakaóvaj; kandírozott (cukrozott) gyümölcsök; kaviár; kazein
táplálkozási használatra; kefír; kókuszolaj; kókuszvaj; kókuszzsír; kolbász; konyha(kerti) növények, konzervált; krokett; kukoricaolaj; kumisz (tejes ital); languszták (nem élõ); lazac; lekvár;
lencse, tartósított; leveskészítmények; levesek; madárfészkek,
ehetõ; mandula, darált; margarin; mazsola; máj; májpástétom;
napraforgóolaj, étkezési; olajbogyó, tartósított; olajok, étkezési;
olívaolaj, étkezési; osztriga (nem élõ); pacal; paradicsomlé fõzéshez; paradicsompüré; pálmamagolaj (élelmezésre); pálmaolaj
(táplálkozásra); pektin táplálkozásra; pikkalilli; rákfélék, kemény
testû (nem élõ); rákok, folyami (nem élõ); repceolaj, étkezési;
sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok; selyemhernyógubó,
emberi fogyasztásra; sonka; sózott hal; sózott hús; sült burgonya,
chips; szalonna; szardella, ajóka; szardínia; szarvasgomba, tartósított; szárított zöldségek; szezámolaj; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; tahini (szezámmagkrém); tej; tejes italok
(fõként tejet tartalmazó); tejoltó; tejsavó; tejszín (tejtermék);
tejszínhab; tejtermékek; tengeri rákok, apró (nem élõ); tengeri
uborkák (nem élõ); tofu; tojásfehérje; tojások; tojáspor; tojássárgája; tonhal; tõzegáfonyaszósz (befõtt); vadhús; vaj; vajkrém;
véreshurka (hentesáru); virágporkészítmények (élelmiszer);
zöldségek, fõtt; zöldségek, tartósított; zöldségkonzervek; zöldséglevesek fõzéshez; zöldségleves-készítmények; zöldségsaláták; zselatin étkezésre; zselék, étkezési; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok elõállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre; állati velõ táplálkozási célra.
(111) 193.976
(151) 2008.05.06.
(210) M 06 02271
(220) 2006.06.30.
(732) AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Debrecen (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen
(546)

(511) 32
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(111) 193.977
(151) 2008.05.06.
(210) M 06 04048
(220) 2006.12.12.
(732) NATURPRODUKT Kft., Törökbálint (HU)
(546)

(546)

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

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

193.978
(151) 2008.05.06.
M 07 00992
(220) 2005.11.02.
Imperial Chemical Industries PLC, London (GB)
dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

COLOURS OF THE WORLD
2
Festékek, kencék, mázok, lakkok; szárítóanyagok (a kikeményedõ szárítóanyagokat is beleértve), hígítók és színezékek
mint festékek, kencék, mázok és lakkok adalékanyagai; rozsda
elleni védõszerek és fakonzerváló anyagok, készítmények; (festékjellegû) alapozó-, bevonó- és mázolókészítmények; fapácoló
és festõanyagok.
193.979
(151) 2008.05.06.
M 07 01573
(220) 2007.04.23.
BIOFARMA, Neuilly-sur-Seine (FR)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) PRETAREL
(511) 5
Szív- és érrendszeri betegségekhez alkalmazott gyógyszerészeti termékek.
(111) 193.980
(151) 2008.05.06.
(210) M 07 01979
(220) 2007.05.25.
(732) TG Virágdekor Szakképzõ Iskola és Kollégium, Kecel (HU)
(546)

(511) 31 Friss gyümölcsök és zöldségek, különösen fûszerpaprika,
vetõmagok, élõ növények és virágok.
32 Sörök, gyümölcsitalok és gyümölcslevek.
33 Alkoholtartalmú italok, borok, pálinkák.
(111) 193.983
(151) 2008.05.07.
(210) M 07 02198
(220) 2007.06.13.
(732) Kolping Hotel Kft., Alsópáhok (HU)

(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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111) 193.984
(151) 2008.05.07.
(210) M 07 02200
(220) 2007.06.13.
(732) Kolping Hotel Kft., Alsópáhok (HU)
(554)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(554)

193.985
(151) 2008.05.07.
M 07 02373
(220) 2007.06.29.
Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

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

M748

Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

193.986
(151) 2008.05.07.
M 07 02561
(220) 2007.07.17.
Ulpius-Ház Könyvkiadó- és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
dr. Lehner Katalin, Lehner Ügyvédi Iroda, Budapest
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Nemzeti lajstromozott védjegyek I.
(511) 42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés, programszerkesztés, számítástechnikai szolgáltatások.

(546)

(511) 41 Elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; könyvkiadás; oktatási tárgyú információk; online elérhetõ elektronikus
publikációk (nem letölthetõk); szórakoztatás; szórakoz(tat)ási
tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú).
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

193.987
(151) 2008.05.07.
M 07 02562
(220) 2007.07.17.
Ulpius-Ház Könyvkiadó- és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
dr. Lehner Katalin, Lehner Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 41 Elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; könyvkiadás; oktatási tárgyú információk; online elérhetõ elektronikus
publikációk (nem letölthetõk); szórakoztatás; szórakoz(tat)ási
tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú).
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

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

193.988
(151) 2008.05.07.
M 07 02568
(220) 2007.07.17.
Lovkovics Zoltán, Budapest (HU)
dr. Bana Grácia, Bana és Téglásy Ügyvédi Iroda, Budapest

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

MIYABI
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
193.989
(151) 2008.05.07.
M 07 02137
(220) 2007.06.07.
Huníz Hús-Depó Kft., Budapest (HU)
Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

FISHNESS
29 Halból készített ételek, nem élõ hal, sózott hal, halfilé,
halhús emberi fogyasztásra, heringek, szardínia, szardella, ajóka,
tonhal, lazac, halkonzervek, sózott hús, húskonzervek, nem élõ
fésûkagyló, ehetõ nem élõ kagylók, nem élõ osztriga, nem élõ
garnélarák, nem élõ homár, nem élõ kemény testû rákfélék, nem
élõ folyami rákok, nem élõ apró tengeri rákok, nem élõ tengeri
uborka, kaviár, nem élõ languszták, hentesáruk, hús, tartósított
hús, halhúsból és egyéb húsból készült kolbászok, hurkák, véres
hurkák, sonkák, felvágottak, virslik, bundás virslik, máj, húskivonatok, húskocsonyák, húsleves-koncentrátumok, levesek,
haászlevek, erõlevesek, leveskészítmények, húsleveshez (táptalajhoz) készítmények, fehérje emberi fogyasztásra, állati velõ
táplálkozási célra.

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

193.990
(151) 2008.05.07.
M 07 02305
(220) 2007.06.25.
Fritz György, Budapest (HU)
Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest

(541)

HIGHTECH COMPUTING IN YOUR STYLE

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

193.991
(151) 2008.05.07.
M 07 02832
(220) 2007.08.14.
Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

BUD FUTURE
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.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
193.992
(151) 2008.05.07.
M 07 02833
(220) 2007.08.14.
Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

BUD Skycourt
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.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
193.993
(151) 2008.05.07.
M 07 02842
(220) 2007.08.14.
Formatex Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(554)

(511) 28

M749

Játékok, játékszerek.
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(111) 193.994
(151) 2008.05.07.
(210) M 07 01899
(220) 2007.05.21.
(732) Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárvári Tamás, Dr. Sárvári Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) JUVENTUS PLUSZ
(511) 9
Hang és/vagy kép felvételére, továbbítására és lejátszására
szolgáló készülékek; mozgófilmek és videoszalagok; videolemezek, valamint hang- és/vagy képfelvételt tartalmazó mágnesszalagok; hangfelvételek, hanglemezfelvételek; hanglemezek
és egyéb lemezek, mûsoros zenei CD-tartók és kazettatartók,
napszemüvegek, szemüvegek; számítógépes termékek, így játékkazetták számítógépes videojátékokhoz és videokijelzõs játékgépekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, rádiómûsorok sugárzása, rádióadás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység, rádióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás.
42 Mûszaki szolgáltatások, számítógépek programozásával
kapcsolatos szolgáltatások.
(111) 193.995
(151) 2008.05.07.
(210) M 07 01897
(220) 2007.05.21.
(732) Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárvári Tamás, Dr. Sárvári Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) JUVENTUS ONLINE
(511) 9
Hang és/vagy kép felvételére, továbbítására és lejátszására
szolgáló készülékek; mozgófilmek és videoszalagok; videolemezek, valamint hang- és/vagy képfelvételt tartalmazó mágnesszalagok; hangfelvételek, hanglemezfelvételek; hanglemezek
és egyéb lemezek, mûsoros zenei CD-tartók és kazettatartók,
napszemüvegek, szemüvegek; számítógépes termékek, így játékkazetták számítógépes videojátékokhoz és videokijelzõs játékgépekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, rádiómûsorok sugárzása, rádióadás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység, rádióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás.
42 Mûszaki szolgáltatások, számítógépek programozásával
kapcsolatos szolgáltatások, rádiómûsor szervezése.
(111)
(210)
(732)
(740)

szetekkel/csikunggal/keleti orvoslással/fitnesszel vagy képességfejlesztéssel kapcsolatos filmek/videofilmek elkészítése/biztosítása/leforgatása; harcmûvészetekkel, csikunggal, keleti orvoslással, fitnesszel vagy képességfejlesztéssel kapcsolatos mágneses
kártyák/mágneses lapok/mágneses szalagok/mágneses lemezek/optikai lemezek (beleértve a CD-t) optikai mágneses lemezek
és egyéb adathordozók vagy írott anyagok kölcsönzése; harcmûvészetekkel /csikunggal/keleti orvoslással/fitnesszel vagy képességfejlesztéssel kapcsolatos könyvtári kölcsönzés.
(111) 193.997
(151) 2008.05.07.
(210) M 05 02858
(220) 2005.09.01.
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., Louisville,
Kentucky (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 34 Cigaretták, dohány, dohánytermékek, dohányzási cikkek,
öngyújtók, gyufák.
(111) 193.998
(151) 2008.05.07.
(210) M 07 03949
(220) 2007.11.27.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) REDEPO
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(111) 193.999
(151) 2008.05.07.
(210) M 07 03942
(220) 2007.11.27.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) PEGEPO
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(111) 194.000
(151) 2008.05.07.
(210) M 07 03943
(220) 2007.11.27.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) PACEGIN
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

193.996
(151) 2008.05.07.
M 07 01141
(220) 2007.04.03.
Yukio, Nishida, Hiratsuka-shi, Kanagawa (JP)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 41 Karate, harcmûvészetek, kínai harcmûvészetek, dzsiudzsicu (cselgáncs) és egyéb harcmûvészetek oktatása; csikung, keleti
orvoslás, fitnesz, képességfejlesztés oktatása; egyéb mûvészetek
és erõmûvészetek, sportok és tudományok oktatása; harcmûvészeti versenyek megtervezése/megszervezése/megnyitása;
harcmûvészetekkel/harcias sportokkal kapcsolatos rendezvények
megtervezése/megszervezése; csikunggal/keleti orvoslással/fitnesszel és képességfejlesztéssel kapcsolatos szemináriumok
megtervezése/megszervezése/megnyitása; harcmûvészetre/harcias sportokra alkalmas helyiség/stadion biztosítása; harcmûvé-

(111) 194.001
(151) 2008.05.07.
(210) M 07 03944
(220) 2007.11.27.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) HEMEGIS
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(111) 194.002
(151) 2008.05.07.
(210) M 07 03945
(220) 2007.11.27.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) PEGSTIMULIN
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

M750

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 7. szám I. kötet, 2008.07.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek I.
(111) 194.003
(151) 2008.05.07.
(210) M 07 03950
(220) 2007.11.27.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) EGITUMAB
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

38 Távközlés, rádiómûsorok sugárzása, rádióadás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, rádiómûsorok készítése, rádiós szórakoztatás.
42 Mûszaki szolgáltatások, számítógépek programozásával
kapcsolatos szolgáltatások.

(111) 194.004
(151) 2008.05.07.
(210) M 07 03948
(220) 2007.11.27.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) BORTEGIS
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 194.010
(151) 2008.05.07.
(210) M 07 01756
(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) QUICK SIGNAL
(511) 11 Világítókészülékek és -berendezések; jármûvek világítóeszközei; lámpák; biztonsági lámpák; elektromos lámpák; világítóeszközök.

(111) 194.005
(151) 2008.05.07.
(210) M 07 03946
(220) 2007.11.27.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) GRANEGIS
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 194.011
(151) 2008.05.07.
(210) M 07 01590
(220) 2007.04.24.
(732) Immobilia Ingatlanfejlesztõ- és Hasznosító Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás, Ruttkai és Marczel és Ruttkai Ügyvédi
Iroda, Budapest
(546)

(111) 194.006
(151) 2008.05.07.
(210) M 07 03947
(220) 2007.11.27.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) PEGFILEGIS
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(111) 194.007
(151) 2008.05.07.
(210) M 07 03370
(220) 2007.10.04.
(732) InnovAID Innovációs és Gazdasági Tanácsadó Bt.,
Kecskemét (HU)
(541) InnovAID
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés.

(511) 35
36

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

Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
Ingatlanügyletek.

194.012
(151) 2008.05.07.
M 07 01139
(220) 2007.04.03.
Kovács A. Magdolna, Budapest (HU)
dr. Jakab Ildikó ügyvéd, Budapest

(111) 194.008
(151) 2008.05.07.
(210) M 07 02841
(220) 2007.08.14.
(732) E.I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington,
Delaware (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) POINTER
(511) 5
Gyomirtó szerek (herbicidek).
(111) 194.009
(151) 2008.05.07.
(210) M 07 01902
(220) 2007.05.21.
(732) Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárvári Tamás, Dr. Sárvári Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) JUVI
(511) 9
Hang és/vagy kép felvételére, továbbítására és lejátszására
szolgáló készülékek; mozgófilmek és videoszalagok; videolemezek, valamint hang- és/vagy képfelvételt tartalmazó mágnesszalagok; hangfelvételek, hanglemezfelvételek; hanglemezek
és egyéb lemezek, mûsoros zenei CD-tartók és kazettatartók,
napszemüvegek, szemüvegek; számítógépes termékek, így játékkazetták számítógépes videojátékokhoz és videokijelzõs játékgépekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 16 Papír, és papírcikkek, karton és kartoncikkek, nyomtatványok, újságok és folyóiratok, könyvek, könyvkötészeti cikkek,
fényképek; papíripari cikkek, papíripari ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási eszközök (anyagok, készülékek kivételével); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás és kereskedelmi ügyletek.
36 Biztosítás és pénzügyek.
41 Nevelés és szórakoztatás.

(111) 194.013
(151) 2008.05.07.
(210) M 07 01898
(220) 2007.05.21.
(732) Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárvári Tamás, Dr. Sárvári Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(546)

(511) 9
Hang és/vagy kép felvételére, továbbítására és lejátszására
szolgáló készülékek; mozgófilmek és videoszalagok; videolemezek, valamint hang- és/vagy képfelvételt tartalmazó mágnesszalagok; hangfelvételek, hanglemezfelvételek; hanglemezek
és egyéb lemezek, mûsoros zenei CD-tartók és kazettatartók,
napszemüvegek, szemüvegek; számítógépes termékek, így játékkazetták számítógépes videojátékokhoz és videokijelzõs játékgépekhez.

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38

Távközlés, rádiómûsorok sugárzása, rádióadás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység, rádióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás.

(111) 194.017
(151) 2008.05.07.
(210) M 07 01909
(220) 2007.05.21.
(732) Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárvári Tamás, Dr. Sárvári Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

42 Mûszaki szolgáltatások, számítógépek programozásával
kapcsolatos szolgáltatások.

(111) 194.014
(151) 2008.05.07.
(210) M 07 02839
(220) 2007.08.14.
(732) Üveg-Ásvány Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 1
Ipari rendeltetésû ragasztóanyagok, ragasztók falicsempéhez, szilikátok.
19 Nem fém építõanyagok, akváriumi kavics, homok (öntödei
homok kivételével), kvarc, hegyikristály, szilícium-dioxid
(kvarc), tûzálló cementvakolat, kerámiák alapanyagai, habarcs
építési célokra, kavics, murva, sóder, akváriumi homok.

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

194.015
(151) 2008.05.07.
M 07 02732
(220) 2007.07.27.
Dávid Gábor, Dunakeszi (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 24
44

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

Babafürdetõ háló.
Ultrahang-diagnosztikai szolgáltatások.

194.016
(151) 2008.05.07.
M 07 02306
(220) 2007.06.25.
Ferencz Annamária, Budapest (HU)
Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest

(511) 9
Hang és/vagy kép felvételére, továbbítására és lejátszására
szolgáló készülékek; mozgófilmek és videoszalagok; videolemezek, valamint hang- és/vagy képfelvételt tartalmazó mágnesszalagok; hangfelvételek, hanglemezfelvételek; hanglemezek
és egyéb lemezek, mûsoros zenei CD-tartók és kazettatartók,
napszemüvegek, szemüvegek; számítógépes termékek, így játékkazetták számítógépes videojátékokhoz és videokijelzõs játékgépekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, rádiómûsorok sugárzása, rádióadás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység, rádióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás.
42 Mûszaki szolgáltatások, számítógépek programozásával
kapcsolatos szolgáltatások.

(111) 194.018
(151) 2008.05.07.
(210) M 07 01896
(220) 2007.05.21.
(732) Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárvári Tamás, Dr. Sárvári Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
Hang és/vagy kép felvételére, továbbítására és lejátszására
szolgáló készülékek; mozgófilmek és videoszalagok; videolemezek, valamint hang- és/vagy képfelvételt tartalmazó mágnesszalagok; hangfelvételek, hanglemezfelvételek; hanglemezek
és egyéb lemezek, mûsoros zenei CD-tartók és kazettatartók,
napszemüvegek, szemüvegek; számítógépes termékek, így játékkazetták számítógépes videojátékokhoz és videokijelzõs játékgépekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, rádiómûsorok sugárzása, rádióadás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység, rádióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás.
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42 Mûszaki szolgáltatások, számítógépek programozásával
kapcsolatos szolgáltatások.

(546)

(111) 194.019
(151) 2008.05.07.
(210) M 07 01901
(220) 2007.05.21.
(732) Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárvári Tamás, Dr. Sárvári Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)
(511) 43 Szállodai szállás biztosítása; hotelszolgáltatás; éttermi vendéglátás.

(511) 9
Hang és/vagy kép felvételére, továbbítására és lejátszására
szolgáló készülékek; mozgófilmek és videoszalagok; videolemezek, valamint hang- és/vagy képfelvételt tartalmazó mágnesszalagok; hangfelvételek, hanglemezfelvételek; hanglemezek
és egyéb lemezek, mûsoros zenei CD-tartók és kazettatartók,
napszemüvegek, szemüvegek; számítógépes termékek, így játékkazetták számítógépes videojátékokhoz és videokijelzõs játékgépekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, rádiómûsorok sugárzása, rádióadás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység, rádióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás.
42 Mûszaki szolgáltatások, számítógépek programozásával
kapcsolatos szolgáltatások.

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

194.022
(151) 2008.05.07.
M 07 01578
(220) 2007.04.24.
Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 33
(111) 194.020
(151) 2008.05.07.
(210) M 07 01900
(220) 2007.05.21.
(732) Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárvári Tamás, Dr. Sárvári Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
Hang és/vagy kép felvételére, továbbítására és lejátszására
szolgáló készülékek; mozgófilmek és videoszalagok; videolemezek, valamint hang- és/vagy képfelvételt tartalmazó mágnesszalagok; hangfelvételek, hanglemezfelvételek; hanglemezek
és egyéb lemezek, mûsoros zenei CD-tartók és kazettatartók,
napszemüvegek, szemüvegek; számítógépes termékek, így játékkazetták számítógépes videojátékokhoz és videokijelzõs játékgépekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, rádiómûsorok sugárzása, rádióadás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység, rádiómûsorok készítése, rádiós szórakoztatás.
42 Mûszaki szolgáltatások, számítógépek programozásával
kapcsolatos szolgáltatások.

(111) 194.021
(151) 2008.05.07.
(210) M 07 01741
(220) 2007.05.10.
(732) Béda Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Harkány (HU)

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

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

Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

194.072
(151) 2008.05.13.
M 07 03496
(220) 2007.10.15.
Kulcsár András, Gyöngyös (HU)
dr. Váczy Kristóf szabadalmi ügyvivõ, Budapest

VI-TABAC
34 Dohánytermékek; vitaminozott készítményekkel részlegesen helyettesített illetve kiegészített egységcsomagolású dohánytermék.
194.098
(151) 2008.05.13.
M 06 03037
(220) 2006.09.12.
Jupitermedia Corporation, Darien, Connecticut (US)
dr. Szamosi Katalin ügyvéd, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi
Iroda, Budapest

(541) JUPITERIMAGES
(511) 9
Számítógépes szoftver; számítógépes szoftver és telekommunikációs berendezés, ami lehetõvé teszi a kapcsolatot az adatbázissal és az internettel; számítógépes szoftver, ami lehetõvé
teszi a keresést az adatokban; számítógépes szoftver, ami az
internetrõl letöltött vagy szolgáltatott adatokra vonatkozik; számítógépes programok hozzáférése és egymásra hatása a számítógépes hálózattal, számítógépes online rendszerek, adatbázisok,
internet, extranet, LAN-ok, webszerverek, e-kommersz (e-kereskedelem) kiszolgálók és posta kiszolgálók; géppel olvasható
adatok; elektromos publikációk (letölthetõ), ami az internetrõl
vagy az adatbázisból online elérhetõ; letölthetõ terjedelem; letölthetõ betûkészlet; fizikai elképzelés értelmezése elektronikus
kezelésre tartalékolva, elektronikus átutalás és/vagy elektromos
növelés; hang vagy zene elektronikus kezelésre tartalékolva,
elektronikus átutalás és/vagy elektronikus növelés; csengõhangok; elektronikus figyelmeztetõtáblák; magazinok; hírlevelek,
újságok, brosúrák, heti publikációk és más nyomtatott anyagok
internetrõl letölthetõk, intranet, extranet vagy levélkiszolgálók;
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számítógépes játékprogramok internetrõl letölthetõk; internetjátékok (letölthetõk); elektromos játékok; digitális zene (letölthetõ) elérhetõ az internetrõl és/vagy MP3 internetes weboldalakról; CD ROM-ok; DVD-k; videók, szalagok; kazetták; számítógépes tartozékok; képernyõvédõk; egéralátétek.
38 Telekommunikációs szolgáltatások; információs telekommunikáció (beleértve weboldalak), számítógépes programok és
más adatok; telekommunikációs kapcsolatok és használók hozzáférése az internethez vagy az adatbázishoz; kommunikációs
szolgáltatások; elektromos kommunikációs szolgáltatások; elektronikus adattovábbítás, megjelenések és dokumentumok számítógépes terminálokon és mobilokon keresztül; internetszolgáltatási
ellátás; webböngészõ-szolgáltatási ellátás; keresõgépek mûködtetése; weboldalak elérési lehetõsége; keresõmotorok szolgáltatásai; WAP-szolgáltatások hozzáférése; adat- és hangkommunikációk; elektronikus levél szolgáltatások; hozzáférési
lehetõség a digitális zenei weboldalakhoz az interneten és/vagy
MP3 weboldalakon az interneten; telekommunikációs úton eljuttatott digitális zene; csevegõvonalak ellátása; mûsorszóró szolgáltatások; kábeltévék; televíziós és rádiós mûsorszóró szolgáltatások; operációs csevegõszobák és csevegõvonal-szolgáltatási
elérhetõség; online kommunikáció más számítógépet használókkal a meghatározott érdeklõdési területen; hozzáférésiidõ-bérlés egy meghatározott számítógépes adatbázishoz (más,
mint az internetszolgáltatási lehetõségek); információszolgáltatás
az elõbbiekben felsorolt szolgáltatásokra; az összes fentiekben
felsorolt szolgáltatás online elérési lehetõsége számítógépes adatbázisról vagy az internetrõl.
41 Nevelési és szórakoztató szolgáltatások; elektronikus játékok szolgáltatása az interneten keresztül; internetes játékok (nem
letölthetõk); digitális zene (nem letölthetõk) MP3-as internetes
weboldalról és/vagy az internetrõl; digitális zene szolgáltatás
(nem letölthetõk) MP3-as internetes weboldalról és/vagy az internetrõl; szemináriumok tervezése, elintézése és levezetése; szemináriumokon használt tanfolyamanyagok szolgáltatása; elektronikus megjelentetési szolgáltatás; megjelentetési szolgáltatások;
nyomtatott anyagok és publikációk megjelentetése; online megjelentetési szolgáltatás (nem letölthetõ); elektronikus könyvek és
újságok online megjelentetése; kiállítások és elõadások megrendezése; információellátás, ami vonatkozik nevelésre, sportra, politikára és pillanatnyi eseményekre, kulturális elfoglaltságra és
nevelésre; versenyek rendezése; játékos vetélkedõk; játékok és
szórakozási és kulturális lehetõségek; hírprogram-szolgáltatás
audióra és televízióra; show-mûsorok és rádió- és televízióprogramok; kábeltévék, televízió és rádió szórakoztató szolgáltatások;
karrierinformáció és tanácsadás; hírszolgáltatások, online ellátás
szintén számítógépes adatbázisból vagy az internetrõl; hírriporter-szolgáltatások; információs szolgáltatások, beleértve az
összes fent sorolt szolgáltatást; minden fent említett szolgáltatás,
beleértve a számítógépes online adatbázisos és az internetes ellátás.
42 Tervezés, rajzolás és megbízott írás; mindenféle weboldalas
szerkesztés az interneten; weboldalak létesítése és fenntartása;
weboldalak és más oldalak befogadása; arculat és terjedelemre
bérlés; számítógépes kölcsönzés; szoftverbeüzemelés és -fenntartás; információ és tanácsadás az idõjárással kapcsolatosan; megbízott író szolgáltatás (weboldaltervezés, számítógépes program);
szindikált írószolgáltatás internetre vonatkozó (weboldaltervezés, számítógépes programozás), technikai konzultáció és tanácsadó szolgáltatás online kiskereskedelmi boltok megerõsítése; információs szolgáltatás minden elõzõekben említett szolgáltatásokra; minden elõzõekben említett szolgáltatás szintén.

(111) 194.101
(151) 2008.05.13.
(210) M 07 01532
(220) 2007.04.20.
(732) B & V Hungária Ingatlan Befektetõ és Hasznosító Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kócsó Tünde, Kócsó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
45 Jogi szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

194.102
(151) 2008.05.13.
M 07 03016
(220) 2007.09.04.
Pharma-Trio Gyógyszerészeti Kft., Budapest (HU)
dr. Tóth Balázs Gergely, Dr. Tóth Balázs Gergely Ügyvédi
Iroda, Budapest

(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
44 Orvosi szolgáltatások, gyógyszerészeti tanácsadás, állatgyógyászati szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok számára.
(111)
(210)
(732)
(740)

194.103
(151) 2008.05.13.
M 07 03014
(220) 2007.09.04.
Világ Gyermekei Magyarország Alapítvány, Budapest (HU)
Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Jótékonysági alapítvány képzés hátrányos helyzetû (fogyatékos) gyermekek, azok családjai és közösségei részére jótékonysági szolgáltatással kapcsolatban.
43 Hátrányos helyzetû gyermekek, családjaik és közösségeik
ellátása és menedékhelyen való elhelyezése jótékonysági szolgáltatással kapcsolatban.
44 Hátrányos helyzetû gyermekek, családjaik és közösségeik
részére emocionális (pszichológiai) tanácsadás jótékonysági szolgáltatással kapcsolatban.
(111)
(210)
(732)
(740)

194.104
(151) 2008.05.13.
M 07 01542
(220) 2007.04.20.
Z & U Spirituosen GmbH, Wien (AT)
Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft.,
Budapest

(541) UNICUM
(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
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4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
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).
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.
7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldijármû-motorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai
cikkek; sebészeti varratanyagok.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
13 Lõfegyverek; lõszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tûzijátékszerek.
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.
15 Hangszerek.
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.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
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.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba); párnázó- és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével); nyers textilrostok.
23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.

27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
40 Anyagmegmunkálás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; jogi szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

194.105
(151) 2008.05.13.
M 07 03583
(220) 2007.10.25.
Royal Brinkers Hungary Kft., Tatabánya (HU)
dr. Pálvölgyi Tamás ügyvéd, Budapest

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított,
szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok
(dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok
és zsírok.
(111)
(210)
(732)
(740)

194.106
(151) 2008.05.13.
M 07 02865
(220) 2007.08.16.
Kraft Foods Hungária Kft., Budapest (HU)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) HA KELL EGY KIS ENERGIA
(511) 29 Szárított, konzervált, fõtt és párolt gyümölcsök, zselék,
dzsemek, lekvárok, kókuszvaj, tejtermékek, sajt, tejpor, tejes
desszertek, joghurtok, ivójoghurtok, habok, krémek, krémpudingok, túró, fõleg tejbõl készült italok csokoládé- vagy kávéaromával, burgonya-, zöldség- vagy gyümölcsalapú harapnivalók, pirított, szárított, sós és ízesített mogyorók.
30 Kávé, kávékivonatok, pótkávék, kakaó, csokoládé, kakaós
italok, csokoládéitalok, kávéitalok és ezekhez való készítmények,
tea, pékáru, cukor és édesítõszerek, tészták, kétszersültek, kekszek, gofrik és ostyák, cukrásztermékek, klülönösen cukor és
csokoládé cukrásztermékek, fánkok, gabonakészítmények, pattogatott kukorica, ehetõ jégkrémek, szörbetek, méz, pudingok,
harapnivalók pattogatott kukorica és pörkölt kukorica formájában, valamint kukorica-, rizs-, árpa-, rozsalapú harapnivalók
vagy tészták.
32 Alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek,
szirupok és más készítmények italok készítéséhez.
(111)
(210)
(732)
(740)

M755

194.107
(151) 2008.05.13.
M 07 03597
(220) 2007.10.25.
dr. Havas Jenõ, Budapest (HU)
Frey Julianna szabadalmi ügyvivõ, Budapest
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(546)

(546)

(511) 10

Fogamzásgátló spirál eszközök.

(111) 194.108
(151) 2008.05.13.
(210) M 07 01531
(220) 2007.04.20.
(732) B & V Hungária Ingatlan Befektetõ és Hasznosító Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kócsó Tünde, Kócsó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) B&V Group
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
45 Jogi szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

194.109
(151) 2008.05.13.
M 07 03582
(220) 2007.10.25.
Royal Brinkers Hungary Kft., Tatabánya (HU)
dr. Pálvölgyi Tamás ügyvéd, Budapest

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított,
szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok
(dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok
és zsírok.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

194.110
(151) 2008.05.13.
M 05 01965
(220) 2005.06.07.
Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 194.113
(151) 2008.05.13.
(210) M 07 01201
(220) 2007.04.11.
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington,
Delaware (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 34 Cigaretták, dohány, dohányáruk, dohányzási cikkek, öngyújtók, gyufák.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

NAPOLINI
30 Kakaó, kakaóalapú készítmények; csokoládé; csokoládétermékek; édességek, cukorkák; cukor, emberi fogyasztásra szolgáló gabonából és/vagy rizsbõl és/vagy lisztbõl készült termékek;
keksz, aprósütemények, torták, tésztafélék; krémfagylaltok, vizes
alapú fagylaltok, mélyhûtött édességek, valamint ezek elõállításához szükséges készítmények; snack ételek; készételek,
desszertek, pudingok.

(111) 194.111
(151) 2008.05.13.
(210) M 07 02177
(220) 2007.06.11.
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C. (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Princeton, New Jersey (US)
(300) 77/124538
2007.03.07. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) NOVUMA
(511) 10 Orvosi eszközök, nevezetesen pneumatikus eszközök, a
vénás elégtelenség kezelésére szolgáló eszközök.
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, kémiai laboratóriumokban
használt mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ és oktatóberendezések, mûszerek, eszközök és felszerelések; mindezek komponensei és kiegészítõ berendezései, mintavételi eszközök, minta-elõkészítõ, számítástechnikai, elektrotechnikai berendezések, szoftvertermékek.
21 Laboratóriumi edények, tartályok, üveg- és porcelánáruk.
35 Kereskedelmi célú kiállítások szervezése, online kereskedelmi ügyletek, export-import tevékenység, kereskedelmi adminisztráció, reklámozás.

194.112
(151) 2008.05.13.
M 07 02770
(220) 2007.08.03.
LABORTECHNIKA Egyesülés, Budapest (HU)
Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

194.114
M 07 02007
Szollár Szilvia, Litér (HU)

(151) 2008.05.13.
(220) 2007.05.29.

TENSEL
10 Aneszteziára, érzéstelenítésre szolgáló készülékek; diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; elektródák gyógyászati használatra; elektromos akupunktúrás eszközök; fizikoterápiás készülékek; fizioterápiás készülékek; galvánterápiás
készülékek; gyógyászati hullámvezetõk; gyógyászati készülékek
és eszközök, lézerek gyógyászati használatra; masszírozókesztyûk, masszírozókészülékek; masszírozókészülékek, kozmetikai;
ortopédiai cikkek; sebészeti készülékek és eszközök; szülészeti
készülékek; testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülékek;
urológiai készülékek és eszközök; vibrációs masszírozókészülékek; állatgyógyászati készülékek és eszközök.
194.115
(151) 2008.05.13.
M 07 02392
(220) 2007.07.02.
ENTAS Mûszaki-Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) MANIPAK
(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.
(111)
(210)
(732)
(740)
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194.118
(151) 2008.05.14.
M 07 03509
(220) 2007.10.16.
Laimex Kft., Budapest (HU)
Kissné Meggyesi Zita, Budapest
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(111) 194.132
(151) 2008.05.14.
(210) M 07 03156
(220) 2007.09.17.
(732) Mályi Tégla Építõipari és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Mályi (HU)
(740) dr. Papp Ferenc ügyvéd, Miskolc
(541) PORObrick
(511) 19 Téglák.

(546)

(511) 25

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

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

194.129
(151) 2008.05.14.
M 07 03153
(220) 2007.09.17.
Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

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

(111) 194.130
(151) 2008.05.14.
(210) M 07 03152
(220) 2007.09.17.
(732) Elegant Diamante és Kroko Gyermek Stúdió Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Gergely, Dr. Tóth Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(111) 194.133
(151) 2008.05.14.
(210) M 07 03357
(220) 2007.10.03.
(732) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) PORTRÉ
(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) 194.134
(151) 2008.05.14.
(210) M 07 02981
(220) 2007.08.30.
(732) FIVINVEST Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 41

(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.

(111) 194.135
(151) 2008.05.14.
(210) M 07 02982
(220) 2007.08.30.
(732) Kalicza Andrea Erzsébet, Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111) 194.131
(151) 2008.05.14.
(210) M 07 03362
(220) 2007.10.03.
(732) Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

Filmgyártás, szórakoztatás, kulturális tevékenység.

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
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194.137
(151) 2008.05.14.
M 07 02980
(220) 2007.08.30.
KÁCSA 98 Bt., Pécel (HU)
dr. Süslecz László, Süslecz Ügyvédi Iroda, Gyõr

KOBUCI
30 Kenyér, liszttartalmú ételek, pizzák, szendvicsek, zsemlék,
pirított pékáruk különbözõ feltétekkel.
43 Kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, vendéglátóipar, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek.
194.138
(151) 2008.05.14.
M 07 02979
(220) 2007.08.30.
MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

Médiacápa-avagy már megint túlélni Bagi-Nacsát
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(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és
szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés.

(511) 33 Alkoholtartalmú italok, amelyek Kadarka fajtanevû szõlõbõl készülnek: borok, habzóborok, szõlõeszenciák, szõlõkivonatok, szõlõbõl készült pálinkák, borpárlatok.
(111) 194.143
(151) 2008.05.15.
(210) M 07 03191
(220) 2007.09.21.
(732) BioTech Nutrition Inc., Drake Chambers Tortola, British
Virgin Islands (GB)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(546)

(511) 5

(111) 194.144
(210) M 07 03423
(732) Gyõri Vásár Kft., Gyõr (HU)
(546)

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

(111) 194.141
(151) 2008.05.15.
(210) M 07 03603
(220) 2007.10.26.
(732) Magyar Tojásértékesítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Kecskemét (HU)
(740) dr. Buza Zsuzsa, Dr. Buza Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) a tojás itthonról otthonra
(511) 29 Fogyasztásra szánt tojások, tojásfehérje, tojások, tojáspor,
tojássárgája.
31 Nem fogyasztásra szánt tojások, tojások, keltetni.

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

194.142
(151) 2008.05.15.
M 07 03190
(220) 2007.09.21.
Mészáros Pál, Szekszárd (HU)
Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(541)

SZT.GRÁL KADARKA

(151) 2008.05.15.
(220) 2007.10.09.

(511) 35 Kereskedelmi és reklámcélú szakkiállítások, vásárok, egyéb
rendezvények, konferenciák, elõadások szervezése, piackutatás,
hirdetési hely kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámszövegek
publikálása, szabadtéri hirdetés, szakmai konzultációk üzleti
ügyekben, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111) 194.140
(151) 2008.05.14.
(210) M 07 02974
(220) 2007.08.30.
(732) Szentkirályi Ásványvíz Termelõ és Forgalmazó Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

Sporttápszer-kiegészítõk gyógyászati célokra.

194.145
(151) 2008.05.15.
M 07 03438
(220) 2007.10.09.
Metacom Holding Zrt., Budapest (HU)
Horváth Éva, Budapest

META
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(111) 194.146
(151) 2008.05.15.
(210) M 07 03604
(220) 2007.10.26.
(732) Magyar Tojásértékesítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Kecskemét (HU)
(740) dr. Buza Zsuzsa, Dr. Buza Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 29 Fogyasztásra szánt tojások, tojásfehérje, tojások, tojáspor,
tojássárgája.
31 Nem fogyasztásra szánt tojások, tojások, keltetni.
(111) 194.147
(151) 2008.05.15.
(210) M 07 03824
(220) 2007.11.14.
(732) Europa Ying Long Kft., Budapest (HU)

M758

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 7. szám I. kötet, 2008.07.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek I.
kercsek formájában; biztonsági réteggel ellátott papír másolásra,
megjelenítésre és filmgyártásra alkalmazott címkék és jelzõcédulák készítésére; nyomásérzékeny nyomtatópapír címkék és
jelzõcédulák készítésére; papírtörzs; fényképek, valamint számítógép és digitális fényképezõgép által készített képek kinyomtatására használatos fotópapír; karton csomagolókártyák és betétek felszerelésekhez; könyvjelzõk, mozgókártyák és kereskedelmi kártyák és jelzõk, valamint képeslapok; öntapadó címketartók;
öntapadó üzletikártya-tartók; gumírozott címkék és vasalások;
ragasztós betûk, számok és szimbólumok; ragasztós vasalások;
öntapadó papír a lézernyomtatáshoz; domborított bélyegzõ; adatok, floppylemezek és biztosított levelek céljára készített borítékok; névkártyák és jelvények; ragasztós és javítószalagok; ragasztók irodaszerekhez vagy a háztartásban; karbonpapír; iratrendezõk; felfüggesztett iratrendezõk; gyûrûs iratrendezõk; iratrendezõk bemutatóanyagok számára; iratrendezõk referenciaanyagok számára; raktározó iratrendezõk; állványos iratrendezõk; borítók; bekötött bemutatómappák; könyvkötõ gépek; papírdossziék; bemutató, referencia és tárolási papírdossziék;
részekre osztott dossziék; átlátszó mûanyag iratrendezõk a kereskedelmi kártyák, üzleti kártyák és fényképek tárolására és bemutatására; iratgyûjtõk; iratgyûjtõ-rögzítõk; iratrendezõ személyes dokumentumok céljára és iratrendezõ irodaszerek céljára;
zsebkönyv; határidõnapló; íróeszközök; tollak, ceruzák, szövegkiemelõk és jelölõtollak; kétvégû íróeszközök; nyomtatópárnák;
számítógép-nyomtatóba behelyezhetõ címkék, nevezetesen öntapadó névkártyák, biztonsági címkék, öntapadó biztonsági címkék, kártyák és kártyabetétek mûanyag tartóhoz, azonosítókártyák, fényképes azonosítókártyák és -címkék; acélos átnyomók és lehúzók; szalag- és jelölõpapírok; testszerû jelzõszalagok
és lehúzók; figyelmeztetõ címkék papírból, papírból készült címkék a munkafolyamat állandó komponenseinek jelzésére, készülékek azonosítására és logisztikánál; élelmiszerek frissességének
mérésére szolgáló kijelzõhöz csatlakoztatott címkék; dekoratív
címkék képpel ellátva postai bélyegekként felragasztható módon;
ragasztós hátú vagy ragasztós felületû lapok, címkék papírból
vagy fõleg papírból dekorációs célra, kártya- és címketörzsek;
ragasztós grafikus címkék személyautók vagy teherautók külsejére való felerõsítésre; külsõ felületen használatos grafikus
címkék; öntapadós anyagok tekercs vagy lapok formájában, beleértve azokat, amelyek papírból készülnek bármilyen célra, például dekoráció, jelölés, autócsíkozás, leszedhetõ jelölés, biztonsági
és információs jelölés céljára; mûanyag filmek és jelölõcédulák
kereskedelmi vagy ipari csomagolás céljára, amelyek tekercs
vagy lapok formájában kaphatók; fényvisszaverõ címkék kereskedelmi, grafikai vagy ipari célokra; nem textilbõl készült címkék
és jelölõcédulák; nem textilbõl készült figyelmeztetõcímkék az
egyes munkafolyamatok állandó komponenseinek, gépjármû
azonosításának jelölésére és logisztikai célra; dekorációs célra
alkalmazott címkék, a motorgépjármûvek belsejében és külsején
alkalmazott nem textil címkék, nevezetesen ruhanemûk tárolásánál alkalmazott figyelmeztetõ hõjelzések, légzsákok figyelmeztetõ címkéi a szélvédõn vagy a gyerekülés-figyelmeztetõ
címke a biztonsági övön; nem textil vonalkódcímkék az erõmûvekben.

(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 194.148
(151) 2008.05.15.
(210) M 07 04010
(220) 2007.11.30.
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

194.150
(151) 2008.05.15.
M 07 04201
(220) 2007.12.18.
Kosztolányi-T. Kft., Tápiószentmárton (HU)
dr. Gór-Nagy Istvánné, Budapesti 302.sz. Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 41

Könyvkiadás, könyvterjesztés.

(111) 194.152
(151) 2008.05.15.
(210) M 07 02554
(220) 2007.07.16.
(732) Avery Dennison Corporation (Delaware államban
bejegyzett cég), Pasadena, California (US)
(300) 2446442
2007.02.01. GB
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) DENNISON
(511) 16 Nyomtatás nélküli címkék és biankó címketörzs; nyomtatott
címkék; kereskedelmi és ipari célra alkalmazott címkék; függõcímkék; lemezek; felragasztható címkék lapok és/vagy tekercsek
formájában; vonalkódcímkék kereskedelmi, ipari célokra, valamint leltározás céljára; nyomásérzékeny nyerspapír; papír laptörzsek; öntapadó papírok és tekercsek, címkék, jelzõcédulák,
azonosító jelvények, grafikai jelölések, csomagolások, fûzõhegyek, plakátragasztók, szintetikus papír, nyomdai papír,
könyvfedélenyv-feloldók, lemezek és kartontokok készítéséhez;
hõérzékeny címkék; nyomtatás nélküli és részben nyomtatott,
öntapadó címkék nem textilbõl, amelynek felületére a készítõ
vagy végleges felhasználó a rendelkezésére álló berendezéssel
vonalkódot és alfanumerikus karaktereket rányomtatni képes;
ragasztós biztonsági fedõréteg; speciális és egyéni igények szerint
kialakított címkék csalás elleni biztosítás és védelem céljára;
biztonsági címkék, nevezetesen azonosító információk kódolására alkalmas címkék; címkenyomtató gépek és hivatali címkefelhasználó gépek; raktárpolcokon alkalmazott címkék az ár,
termék és/vagy reklám megjelenítésére; címzõcímkék; csomagolópapírok, kartonok, nyomtatott és nyomtatás nélküli papírok
és karton függõcímkék általános felhasználásra; papírcímkék és
függõcimkék; papírlemezek; felragasztható címkék lapok és te-

(111) 194.153
(151) 2008.05.15.
(210) M 07 02754
(220) 2007.08.01.
(732) ASIA CENTER Ingatlanforgalmazó, Bérbeadó, Hasznosító
és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Kócsó Tünde, Kócsó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
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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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

194.155
(151) 2008.05.15.
M 07 03198
(220) 2007.09.21.
Patay System Kft., Budapest (HU)
Patay Géza ügyvéd, Budapest

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

194.156
(151) 2008.05.15.
M 07 03611
(220) 2007.10.26.
Abagép Kft., Aba (HU)
Miklós Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest

FIMUS
1
Talajkondicionáló termékek, komposzt- és istállótrágya-készítmények, mûtrágya-tartalmú készítmények, talajtápanyag-kiegészítõk, tehéntrágya alapú talajjavító készítmények.

(111) 194.158
(210) M 07 02747
(732) Csõsz Gábor, Budapest (HU)
(546)

(151) 2008.05.15.
(220) 2007.08.01.

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, lábbelik.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és ipari kutatások; számítógép-programozás;
építésiterv-készítés; építészet; geológiai kutatás; szellemi tulajdonnal összefüggõ ügyek bonyolítása; klinikák, kórházak, rendelõintézetek üzemeltetése; fejlesztési központok létrhozása és
üzemeltetése; üzletemberklub-hálózat.
43 Vendéglátási szolgáltatások.

44 Orvosi szolgáltatások, beleértve az állatgyógyászati szolgáltatásokat is.

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

194.159
(151) 2008.05.15.
M 07 02877
(220) 2007.08.17.
MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek
érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; 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.
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)

194.160
(151) 2008.05.15.
M 07 03434
(220) 2007.10.09.
Demeter Csaba, Eger (HU)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

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

194.161
(151) 2008.05.15.
M 07 04012
(220) 2007.11.30.
Bodnár Éva, Budapest (HU)
dr. Zatik Zsuzsannna ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.

(111) 194.163
(151) 2008.05.16.
(210) M 07 04077
(220) 2007.12.10.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) ROSULIP
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

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

194.164
(151) 2008.05.16.
M 07 01830
(220) 2007.05.16.
Müller Ltd. & Co. KG, Ulm (DE)
Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) Pet Bistro
(511) 31 Nem gyógyászati eledelkiegészítõk; szagmegkötõ anyagok
állattartáshoz; eledelek, különösen háziállatoknak való eledelek,
beleértve az eledelkoncentrátumokat; eledelkonzervek és jutalomfalatkák; nem gyógyászati kiegészítõ eledelek; friss hús, fagyasztott hús és csont állatok táplálására; italok állatok részére;
ehetõ rágócsontok kutyáknak; állati alom.

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

194.170
M 06 02080
Pillars Kft., Budapest (HU)
Zsargó Szilvia, Budapest

(151) 2008.05.20.
(220) 2006.06.13.

Projekt Doktor
35 Üzleti menedzselés; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; szakmai konzultációk üzleti ügyekben.

(111) 194.171
(151) 2008.05.20.
(210) M 06 02505
(220) 2006.07.20.
(732) Grupo Bimbo S.A. de C.V., México Distritio Feferal,
Mexico (MX)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker &
McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) SUPER POPS
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló
szerek; lisztek, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények,
fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár;
ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég; kivéve gabonakészítmények, reggeli gabonakészítmények.

(111) 194.172
(151) 2008.05.20.
(210) M 07 01903
(220) 2007.05.21.
(732) Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárvári Tamás, Dr. Sárvári Tamás Ügyvédi Iroda,
Budapest

(511) 9
Hang és/vagy kép felvételére, továbbítására és lejátszására
szolgáló készülékek; mozgófilmek és videoszalagok; videolemezek valamint hang- és/vagy képfelvételt tartalmazó mágnesszalagok; hangfelvételek, hanglemezfelvételek; hanglemezek és
egyéb lemezek, mûsoros, zenei CD-tartók és kazettatartók, napszemüvegek, szemüvegek; számítógépes termékek, így játékkazetták számítógépes videojátékokhoz és videokijelzõs játékgépekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, rádiómûsorok sugárzása, rádióadás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység, rádióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás.
42 Mûszaki szolgáltatások, számítógépek programozásával
kapcsolatos szolgáltatások.
(111) 194.173
(151) 2008.05.20.
(210) M 07 01904
(220) 2007.05.21.
(732) Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárvári Tamás, Dr. Sárvári Tamás Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) JUVENTUS HÍRLEVÉL
(511) 9
Hang és/vagy kép felvételére, továbbítására és lejátszására
szolgáló készülékek; mozgófilmek és videoszalagok; videolemezek valamint hang- és/vagy képfelvételt tartalmazó mágnesszalagok; hangfelvételek, hanglemezfelvételek; hanglemezek és
egyéb lemezek, mûsoros, zenei CD-tartók és kazettatartók, napszemüvegek, szemüvegek; számítógépes termékek, így játékkazetták számítógépes videojátékokhoz és videokijelzõs játékgépekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, rádiómûsorok sugárzása, rádióadás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység, rádióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás.
42 Mûszaki szolgáltatások, számítógépek programozásával
kapcsolatos szolgáltatások.
(111) 194.174
(151) 2008.05.20.
(210) M 07 01905
(220) 2007.05.21.
(732) Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárvári Tamás, Dr. Sárvári Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
Hang és/vagy kép felvételére, továbbítására és lejátszására
szolgáló készülékek; mozgófilmek és videoszalagok; videolemezek valamint hang- és/vagy képfelvételt tartalmazó mágnesszalagok; hangfelvételek, hanglemezfelvételek; hanglemezek és
egyéb lemezek, mûsoros, zenei CD-tartók és kazettatartók, napszemüvegek, szemüvegek; számítógépes termékek, így játékkazetták számítógépes videojátékokhoz és videokijelzõs játékgépekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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38 Távközlés, rádiómûsorok sugárzása, rádióadás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység, rádióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás.
42 Mûszaki szolgáltatások, számítógépek programozásával
kapcsolatos szolgáltatások.
(111) 194.175
(151) 2008.05.20.
(210) M 07 01907
(220) 2007.05.21.
(732) Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárvári Tamás, Dr. Sárvári Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) JUVENTUS MÉDIA
(511) 9
Hang és/vagy kép felvételére, továbbítására és lejátszására
szolgáló készülékek; mozgófilmek és videoszalagok; videolemezek valamint hang- és/vagy képfelvételt tartalmazó mágnesszalagok; hangfelvételek, hanglemezfelvételek; hanglemezek és
egyéb lemezek, mûsoros, zenei CD-tartók és kazettatartók, napszemüvegek, szemüvegek; számítógépes termékek, így játékkazetták számítógépes videojátékokhoz és videokijelzõs játékgépekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, rádiómûsorok sugárzása, rádióadás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység, rádióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás.
42 Mûszaki szolgáltatások, számítógépek programozásával
kapcsolatos szolgáltatások.
(111) 194.176
(210) M 07 02138
(732) Olajos Péter, Budapest (HU)
(546)

(151) 2008.05.20.
(220) 2007.06.07.

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés.
(111) 194.177
(151) 2008.05.20.
(210) M 07 02722
(220) 2007.07.27.
(732) Sanoma Digitál Média Közép-Európai Kommunikációs Zrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Privát Story
(511) 38 Távközlés; különösen: televíziómûsorok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

194.178
(151) 2008.05.20.
M 07 02984
(220) 2007.08.31.
AZORION Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pécs (HU)
dr. Baánné dr. Danika Klára ügyvéd, Pécs

(511) 5

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

194.179
(151) 2008.05.20.
M 07 02986
(220) 2007.08.31.
X-Mode Kft., Mór (HU)
dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

PRINCESSA
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

194.180
(151) 2008.05.20.
M 07 02990
(220) 2007.08.31.
Beiersdorf AG, Hamburg (DE)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) A SZÉPSÉG...NIVEA
(511) 3
Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikumok, test- és
szépségápolási készítmények.
(111)
(210)
(732)
(740)

194.181
(151) 2008.05.20.
M 07 03168
(220) 2007.09.18.
Cordis Corporation, Miami Lakes, Florida (US)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) IDEAS MAKING A DIFFERENCE
(511) 9
Számítógépszoftverek orvosi készülékeknél, nevezetesen
orvosi katétereknél, orvosi diagnosztikai leképzõrendszereknél és
elektrofiziológiai tájékozódási és eltávolítórendszereknél való
alkalmazásra.
10 Orvosi készülékek, nevezetesen katéterek, vezetõhuzalok,
infúziós szivattyúk, ideiglenes járásvezetõk, az orvosi katéterekkel kapcsolatosan alkalmazott tapaszok, kondomok, orvosi kábelek, ultrahanggenerátorok, orvosi leképzõberendezések, orvosi
diagnosztikai leképzõ- és eltávolítóberendezések, valamint a fenti
felsorolt berendezések alkatrészei és tartozékai.
(111) 194.182
(151) 2008.05.20.
(210) M 07 03163
(220) 2007.09.18.
(732) Erdély Dániel 80%, Budapest (HU);
Spidron Bt. 20%, Budapest (HU)
(541) SPIDRON
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés.
(111) 194.183
(151) 2008.05.20.
(210) M 07 03161
(220) 2007.09.18.
(732) Ezüsthegyi ’98 Kft., Üröm (HU)
(546)

Légfrissítõ készítmények.

(511) 9
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kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

(111) 194.184
(151) 2008.05.20.
(210) M 07 03166
(220) 2007.09.18.
(732) DUMACHST Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111) 194.226
(210) M 07 03385
(732) Hegedûs Róbert, Eger (HU);
Csegezi László, Eger (HU)
(546)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapok.

194.185
(151) 2008.05.20.
M 07 03169
(220) 2007.09.18.
Golecász Jannisz, Budapest (HU)

BKLYN SMITH
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

194.186
(151) 2007.11.22
M 04 04552
(220) 2004.11.12.
Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(511) 43

Carmina!
30 Gabonakészítmények, nevezetesen gabonából készült sütemények, tészták, piték és péksütemények.

(111) 194.189
(151) 2008.05.22.
(210) M 07 02196
(220) 2007.06.13.
(732) ANTA (CHINA) CO., LTD., Jinjiang City, Fujian
Province (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

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

Vendéglátási szolgáltatások.

(111) 194.227
(210) M 07 03386
(732) Csegezi László, Eger (HU);
Hegedûs Róbert, Eger (HU)
(546)

(511) 43

(151) 2008.05.29.
(220) 2007.10.05.

Vendéglátási szolgáltatások.

(111) 194.228
(151) 2008.05.29.
(210) M 07 03387
(220) 2007.10.05.
(732) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)
(546)

Cipõ, ruha, táska, sapka.

194.223
(151) 2008.05.29.
M 07 03780
(220) 2007.11.12.
Gellért Emese, Zalaegerszeg (HU)
dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 194.224
(151) 2008.05.29.
(210) M 07 03567
(220) 2007.10.24.
(732) WÓKER-TRADE Ipari és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Tabdi (HU)
(740) dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,
Szeged
(541) Liliana
(511) 33 Gyomorkeserû (Bitter) italok.
(111)
(210)
(732)
(740)

(151) 2008.05.29.
(220) 2007.10.05.

194.225
(151) 2008.05.29.
M 07 03382
(220) 2007.10.05.
Sz-Varians Kft., Debrecen (HU)
dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi és
Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) szvarians
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-

(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.
2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
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).
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; páncél-
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szekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba; ércek.
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.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai
cikkek; sebészeti varratanyagok.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
13 Lõfegyverek; lõszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tûzijátékszerek.
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.
15 Hangszerek.
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.
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.
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.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és
szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba); párnázó- és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével); nyers textilrostok.
23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított,
szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok
(dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok
és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló
szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup;
élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek;
jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok;
tápanyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
40 Anyagmegmunkálás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére, jogi szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

194.229
(151) 2008.05.29.
M 07 03394
(220) 2007.10.05.
UNETEX Textilipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
Tarjányi Zsolt, Budapest

(511) 25
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(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

194.230
(151) 2008.05.29.
M 07 03180
(220) 2007.09.19.
Danubius Kereskedõház Vagyonkezelõ Zrt., Budapest (HU)
dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

DSH. A teljesség igényével
9
14
16
20
25
28
35
kák.
41

Hanglemezek.
Órák.
Papíráruk, nyomdaipari termékek, irodai cikkek.
Más osztályba nem tartozó mûanyag termékek.
Ruhák.
Játékok.
Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, irodai munSzórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.

194.231
(151) 2008.05.29.
M 07 03966
(220) 2007.11.28.
ALFAPAPÍR Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

HARMÓNIA
16 Papíripari termékek, füzetborítók, könyvborítók, csomagolópapírok; levelezõlapok, képeslapok, levélpapírok, borítékok;
naptárak, plakátok, prospektusok; könyvek, mappák, irattartók,
dossziék, kéztörlõk, kendõk, terítõk, függönyök, papírpoharak,
papírtányérok, dobozok, zsebkendõk, állkendõk, irodai és irodatechnikai papíráruk (tömbök, blokkok), papírok, ezen belül fatartalmú és famentes papírok.

(111) 194.232
(151) 2008.05.29.
(210) M 07 03569
(220) 2007.10.24.
(732) WÓKER-TRADE Ipari és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Tabdi (HU)
(740) dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,
Szeged
(541) Walkertus
(511) 33 Gyomorkeserû (Bitter) italok.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 31 Takarmányadalék haszonállatok részére nem gyógyászati
célból.
(111) 194.235
(151) 2008.05.29.
(210) M 07 03572
(220) 2007.10.24.
(732) WÓKER-TRADE Ipari és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Tabdi (HU)
(740) dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,
Szeged
(541) Gulyás Paprika
(511) 33 Szeszes italok.
(111) 194.236
(151) 2008.05.29.
(210) M 07 03571
(220) 2007.10.24.
(732) WÓKER-TRADE Ipari és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Tabdi (HU)
(740) dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,
Szeged
(541) Beloe Voda
(511) 33 Szeszes italok.
(111) 194.237
(151) 2008.05.29.
(210) M 07 03570
(220) 2007.10.24.
(732) WÓKER-TRADE Ipari és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Tabdi (HU)
(740) dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,
Szeged
(541) Ronin
(511) 33 Szeszes italok.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

194.238
(151) 2008.05.29.
M 07 03930
(220) 2007.11.26.
Dr. Megyesi Pharma Kft., Páty (HU)
Szilágyi Judit Madeline, Budapest

194.233
(151) 2008.05.29.
M 07 03781
(220) 2007.11.12.
HVG Online Zrt., Budapest (HU)
dr. Hámori Sándor, Hámori 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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés.
(111) 194.234
(151) 2008.05.29.
(210) M 07 03778
(220) 2007.11.12.
(732) Dr Bata Magyar Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztõ
Zrt., Ócsa (HU)
(541) GLYCINOPLEX

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

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

194.239
(151) 2008.05.29.
M 07 03931
(220) 2007.11.26.
Dr. Megyesi Pharma Kft., Páty (HU)
Szilágyi Judit Madeline, Budapest

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 194.240
(151) 2008.05.29.
(210) M 07 03568
(220) 2007.10.24.
(732) WÓKER-TRADE Ipari és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Tabdi (HU)
(740) dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,
Szeged
(541) W Keserû
(511) 33 Gyomorkeserû (Bitter) italok.
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(111) 194.271
(151) 2008.05.29.
(210) M 07 00389
(220) 2007.02.06.
(732) Kelet Tender Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Bagaméry-Szalay Róbert, Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda,
Nyíregyháza
(541) TENDERTÁR
(511) 35 Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;
számítógépes internetalapú adatbázis kialakítása és mûködtetése,
valamint partnerek számára elérhetõvé tétele, nyilvántartás vezetése közbeszerzési eljárásokban részt vevõk és érdekeltek számára.
(111)
(210)
(732)
(740)

194.272
(151) 2008.05.29.
M 07 00392
(220) 2007.02.06.
Modultechnika Kft., Ajka (HU)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) BakonyNet
(511) 38 Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail; kábeltelevíziós
mûsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok útján; számítógép-terminálok közötti összeköttetések; telefonszolgáltatások;
üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.
(111) 194.273
(151) 2008.05.29.
(210) M 07 00933
(220) 2007.03.21.
(732) My-Box Menedzsment Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Deteky Gábor, Deteky 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; 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.
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.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(740)

194.274
(151) 2008.05.29.
M 07 02525
(220) 2007.07.12.
dr. Ambrus Sándor, Budapest (HU)
Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)
(511) 9
Elektronikus jeladók; antennák; elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására; távirányító készülékek; elektromos zárak; akusztikus riasztók; akusztikus csatolók, berregõk; fényvagy mechanikai jelzõkészülékek; világító vagy mechanikus jelzõberendezések; elektromos és egyéb jelzõcsengõk; jelzõlámpák;
detektorok; lézerek nem orvosi használatra; hamispénz-vizsgáló
berendezések; felügyeleti elektromos mûszerek; betörés és lopás
elleni jelzõkészülékek; betörés és lopás megelõzésére szolgáló
elektromos berendezések; lopás elleni áruvédelmi eszközök; lopás elleni áruvédelmi tokok és tartók; elektromos betörésgátló
felszerelések; betörésgátló riasztókészülékek; elektromos címkék
árukhoz; hatástalanító készülékek elektromos árucímkékhez; riasztóeszközök; füstjelzõ berendezések; gázellenõrzõ készülékek;
ellenõrzõ berendezések és készülékek; idõregisztráló készülékek;
vezetõréteggel bevont üvegek; prizmák; vezetékek; elektromágneses tekercsek, elektromos tekercsek, mágnesek; mágneshuzalok; mágneskártyák, mágneslemezek, memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; mágneses személyazonosító kártyák; személyhívók, beléptetõrendszerek; mágneses kódolók, vonalkód-leolvasók, informatikai olvasóegységek, optikai letapogatóegységek; mágneses adathordozók; adatfeldolgozó készülékek
és számítógépek; letölthetõ és rögzített számítógépprogramok;
elektromos ajtónyitó szerkezetek; elektromos zárak; bekapcsolók; elektromos akkumulátorok; akkumulátortöltõk; automatikus
idõkapcsolók, zárókapcsolók; elektromos akkumulátorok; akkumulátortöltõk; automatikus idõkapcsolók; informatikai csatolók;
interfészek; elektromos kerítések; fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; kézi adóvevõk; vevõszámláló készülékek.
20 Ablakszerelvények és ajtószerelvények nem fémbõl; dobozok fából vagy mûanyagból; tárolópolcok, árubemutató állványok, árubemutató szekrények; árubemutató pultok; palackállványok; palackzárak nem fémbõl; mûanyag csomagolótartályok;
tartályzárak nem fémbõl; zárak és lakatok jármûvekhez; zárak,
lakatok nem fémbõl, fémbútorok; elárusító- és pénztárpultok.
37 Betörés és lopás elleni riasztók, áruvédelmi riasztóberendezések, áruvédelmi antennák, tûzriasztók, elektromos berendezések, irodai és egyéb gépek felszerelése, karbantartása és javítása,
páncélszekrények és páncéltermek karbantartása és javítása.
(111)
(210)
(732)
(740)

194.275
(151) 2008.05.29.
M 07 02996
(220) 2001.05.30.
MERLONI BRANDS Kft., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(541) ELCO
(511) 11 Fûtõ-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és gõzfejlesztõ berendezés, elõnyösen olaj-, gáz- és kettõs tüzelésû égõk, és azok nem
elektromos részei; fûtõbojlerek olaj-, gáz- és kettõs tüzelésû
égõkhöz és szilárd anyagokhoz; egészségügyi berendezések, nevezetesen zuhanykabinok, légkondicionáló rendszerek, léghûtõk;
atmoszférikus gázégõk és gázbojlerek, amelyeket atmoszférikus
gázégõk üzemeltetnek; fûtõegységek, amelyek elsõsorban bojlerekbõl, olaj-, gáz- vagy kettõs tüzelésû égõkbõl és/vagy napkollektorokból, fûtõakkumulátorokból, ellenõrzõ és szabályozóberendezésekbõl és keringtetõszivattyúkból, valamint hidraulikus
elosztókból és ezek alkatrészeibõl, továbbá gyújtószerkezetbõl
állnak; melegvíz-tárolók és vízmelegítõk; fûtõ- és keringtetõszivattyúk; gáz- és olajkondenzáló berendezések, amelyek fõleg a
kondenzálókészülékbõl, csepegtetõedényekbõl, hõcserélõkbõl,
többcsatornás kerámiaégõkbõl, keringtetõszivattyúkból és mûanyag vagy fémcsõvel ellátott gázelvezetõ berendezésbõl állnak;
napkollektorok és napkollektoros fûtõberendezések; fotocellás
berendezések, amelyek fõleg áramfejlesztésre alkalmas napelemes egységekbõl, impedanciakonverterbõl, ellenõrzõ és szabályozóberendezésbõl és ezek alkatrészeibõl állnak; szabályozó és
biztonsági alkatrészek a napkollektorokhoz, fotocellás, olaj- és
gázberendezések és csövek, vízelvezetõ berendezések és csövek;
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12 Szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató eszközök;
elektromos jármûvek; gépkocsik; motorok szárazföldi jármûvekhez; lopásgátló szerkezetek jármûvekhez; gépkocsi-karosszériák;
motorkerékpárok; kerékpárok; kétkerekû kocsik, taligák; abroncsok jármûkerekekhez; kormánykerekek jármûvekhez, irányjelzõk jármûvekhez; jármûvek belsõ kárpitjai; siklók; babakocsik;
javítókészletek belsõ gumiabroncstömlõkhöz; csomagtartók jármûvekhez; jármûkerekek; repülõgépek; hajók.
37 Építkezések felügyelete (irányítása); gyárépítés; bányamûvelés; fûtõberendezések felszerelése és javítása; elektromos berendezések felszerelése és javítása; gépkocsik karbantartása és
javítása; jármûjavító mûhelyek; hajóépítés; rozsdamentesítés; gumiabroncsok (újra)futózása; jármûvek kenése; jármûfényezés;
jármûvek rozsda elleni kezelése; fényképezõgépek javítása; bútorok kárpitozása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gumiabroncsok vulkanizálása (javítás); bõr ápolása, tisztítása
és javítása (feldolgozott); számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása, jármûvek tisztítása.

elektromosság tárolására szolgáló blokkok; kombinált hõ- és
energiagenerátor berendezések és azok alkatrészei.
(111) 194.276
(151) 2008.05.29.
(210) M 07 03177
(220) 2007.09.19.
(732) Tessloff és Babilon Kiadói Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Klubszolgáltatás, könyvkiadás, kulturális kiállítás szervezése, múzeumi látogatás, oktatás, oktatási tárgyú információk,
oktatási vizsgáztatás, óvodák (nevelés), szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szövegek kiadása, versenyek szervezése.
(111) 194.277
(151) 2008.05.29.
(210) M 07 03395
(220) 2007.10.05.
(732) Bartha Henrik, Budapest (HU)
(546)

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

194.278
(151) 2008.05.29.
M 07 03562
(220) 2000.12.20.
VAMIX, naamloze vennootschap, Gent (BE)
dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(111) 194.281
(210) M 07 03709
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU)
(546)

(151) 2008.05.29.
(220) 2007.11.06.

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

(546)

(511) 30 Fánk (donut), mélyhûtött fánk; lisztbõl, illetve gabonából
készült készítmények fánk készítéséhez.
(111)
(210)
(732)
(740)

(111) 194.280
(151) 2008.05.29.
(210) M 07 03566
(220) 2007.10.24.
(732) WÓKER-TRADE Ipari és Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Tabdi (HU)
(740) dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,
Szeged
(541) Cifraszûrõs Barack
(511) 33 Pálinkák, brandyk.

194.279
(151) 2008.05.29.
M 07 03564
(220) 2007.10.24.
BYD Company Limited, Longgang, Shenzhen (CN)
dr. Bartal Iván, Rein és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer
Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 194.282
(210) M 07 03710
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU)
(546)

(151) 2008.05.29.
(220) 2007.11.06.

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

(546)

(511) 9
Számítógépek; automatikus kormányberendezések jármûvekhez; navigációs berendezések jármûvekbe (fedélzeti számítógépek); hordozható telefonok; szimulátorok jármûvek kormányzásához és vezérléséhez; integrált áramkörök; elektromos akkumulátorok jármûvekhez; töltõkészülékek elektromos elemekhez;
galvánelemek; akkumulátorok, elektromos; napelemek; jelzõlámpák; rádiók jármûvekbe; félvezetõk; fényképezõgépek; gumiabroncsokban lévõ nyomás csökkenését automatikusan jelzõ
készülékek; memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; anyagok
elektromos vezetékekhez (huzalok, kábelek); galvanotechnikai
berendezések; szivattyúk.

(111) 194.283
(151) 2008.05.29.
(210) M 07 03782
(220) 2007.11.12.
(732) Rácz Kinga, Eger (HU);
Rácz Krisztián, Eger (HU)
(541) KORONA BIRTOK ÉS PINCÉSZET
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(111)
(210)
(732)
(740)
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(546)

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

194.297
(151) 2008.06.02.
M 07 04232
(220) 2007.12.19.
Illés Csók és Társa Kkt., Budapest (HU)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(541) NEZPIRATEUR
(511) 10 Meleg levegõvel mûködõ gyógyászati készülékek, pumpák
gyógyászati használatra, testüregek tisztítására szolgáló készülékek, orrváladék-eltávolító eszközök.
(511) 32
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

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

Pilseni eredetmegjelölésû területrõl származó sörök.

194.285
(151) 2008.05.29.
M 07 03991
(220) 2007.11.28.
Viniqum Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Markó Andrea, Markó & Czebe Ügyvédi Iroda, Budapest

194.298
(151) 2008.06.02.
M 05 03821
(220) 2005.11.30.
SB Furniture Industry Co., Ltd., Pakkret, Nonthaburi (TH)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 20 Ágyak; éjjeliszekrények; öltözõasztalok; zsámolyok; ruhaszekrények; oldalsó ruhaakasztó; vitrinek; fiókos szekrények;
tálalóasztalok; cipõszekrények; kávézóasztalok; étkezõasztalok;
étkezõszékek és otthoni íróasztalok; díványok; irodabútorok;
konyhabútorok, gardróbszobák.

(511) 32
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Pilseni eredetmegjelölésû területrõl származó sörök.

194.286
(151) 2008.05.29.
M 07 03992
(220) 2007.11.28.
Viniqum Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Markó Andrea, Markó & Czebe Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 32

Pilseni eredetmegjelölésû területrõl származó sörök.

(111) 194.295
(151) 2008.06.02.
(210) M 07 01977
(220) 2007.05.25.
(732) Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bebõk Gábor, Polgár & Bebõk Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) TANINFORM
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés.
(111)
(210)
(732)
(740)

194.296
(151) 2008.06.02.
M 07 03034
(220) 2007.09.06.
BIOFARMA, Neuilly-Sur-Seine (FR)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) ARMIXORAL
(511) 5
Gyógyszerészeti termékek.

(111) 194.299
(151) 2008.06.02.
(210) M 07 01989
(220) 2007.05.25.
(732) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) CSILLAG SZÜLETIK
(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.
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)

194.300
M 07 03029
Palánki Lajos, Budapest (HU)
Török Antal, Gyõr

(151) 2008.06.02.
(220) 2007.09.06.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; rádiós és televíziós reklámozás; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési helyek szervezése, kölcsönzése; hirdetési oldalak
készítése; reklámszövegek publikálása, reklámanyagok, prospektusok terjesztése; reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; saj-
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tófigyelés; szabadtéri hirdetés; kereskedelmi, reklám- és hirdetõügynökségek, információs ügynökségek; üzleti információk; irodai munkák; számítógépes nyilvántartások kezelése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése; piackutatás.
38 Összeköttetések, közlések; rádió- és televíziómûsor-készítés, sugárzás, rádióadás; rádiómûsorok közvetítése (értesítések,
híradás, rádiómûsor-utánközlés), rádiós reklám; reklámanyagok,
reklámdokumentáció rendezése.

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

194.301
(151) 2008.06.02.
M 07 02205
(220) 2007.06.13.
ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
dr. Bródy János, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

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

(111) 194.302
(151) 2008.06.02.
(210) M 07 02886
(220) 2007.08.21.
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C. (Delaware államban bejegyeztt
társaság), Princeton, New Jersey (US)
(300) 77/235699
2007.07.23. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 10 Orvosi mûszerek, nevezetesen vénás elégtelenség kezelésére szolgáló pneumatikus eszközök.

(111) 194.303
(151) 2008.06.02.
(210) M 07 02883
(220) 2004.05.11.
(732) Toray Kabushiki Kaisha (Toray Industries Inc.),
Tokyo (JP)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) TRINTEE
(511) 24 Textil méteráru, ideértve a szõtt, nem szõtt, kötött és horgolt
textíliák.
25 Ruházati cikkek, úszószerelés, tornadressz.

(111) 194.304
(151) 2008.06.02.
(210) M 07 02362
(220) 2007.06.29.
(732) Profoodmerk Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított,
szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok
(dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok
és zsírok.
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.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés.

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

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

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

194.305
(151) 2008.06.02.
M 07 02375
(220) 2007.06.29.
dr. Csapó András, Budapest (HU)

touchmedia
35 Hirdetési hely kölcsönzése, irodagépek és készülékek kölcsönzése, reklámozás, szabadtéri hirdetés.

194.306
(151) 2008.06.02.
M 07 00640
(220) 2007.02.23.
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC, London (GB)
dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

ÉLETRE KELTI A FÁT
2
Festékek, kencék, mázok, lakkok; szárítóanyagok (a kikeményedõ szárítóanyagokat is beleértve), hígítók és színezékek
mint festékek, kencék, mázok és lakkok adalékanyagai; rozsda
elleni védõszerek és fakonzerváló anyagok, készítmények.

194.307
M 07 03031
Palánki Lajos, Budapest (HU)
Török Antal, Gyõr

(151) 2008.06.02.
(220) 2007.09.06.

(511) 36 Ingatlan- és lakásügynökségek; ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése; ingatlanok, lakó-, iroda-, ipari és
mezõgazdasági ingatlanok bérlete.

(111) 194.308
(151) 2008.06.02.
(210) M 06 01790
(220) 2006.05.23.
(732) Plusfood Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Reiniger Balázs, Reiniger Ügyvédi Iroda, Budapest
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(111) 194.311
(151) 2008.06.02.
(210) M 07 00074
(220) 2007.01.12.
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított,
szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok
(dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok
és zsírok; különösen gyorsfagyasztott és gyorsan elkészíthetõ ételek, „finger food” ételek.
32 Alkoholmentes italok, sörök.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; különösen éttermi szolgáltatások, ételek készítése.

(111) 194.309
(151) 2008.06.02.
(210) M 07 03219
(220) 2007.09.24.
(732) Brand & Standard Capital Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, adatkutatás számítógépfájlokban (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, konzultáció személyzeti kérdésekben, közlemények átírása,
közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, munkaerõ-toborzás, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, piackutatás, reklámanyag naprakész
állapotba hozása, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámügynökségek, hirdetõi ügynökségek, sajtófigyelés, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikai
információnyújtás, számítógépes nyilvántartások kezelése, személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, állásközvetítõ
irodák, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció.

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

194.310
M 07 03030
Palánki Lajos, Budapest (HU)
Török Antal, Gyõr

(151) 2008.06.02.
(220) 2007.09.06.

(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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

194.312
M 07 03207
Sheng Xin, Budapest (HU)
Huang Qi Ying, Budapest

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

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok; regionálisan terjesztett idõszaki nyomtatott információs, tájékoztató-, reklámanyagok; hírlevelek; magazinok; könyvek; egyéb nyomdaipari termékek, nyomtatott anyagok, poszterek, plakátok, falragaszok papírból; papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.

(151) 2008.06.02.
(220) 2007.09.24.

Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

194.314
(151) 2008.06.04.
M 07 03005
(220) 2007.09.03.
NG-Negócios e Gestao, SGPS, S.A., Nelas (PT)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) COLDKIT
(511) 6
Szigetelõlemezek.
11 Légkondicionáló berendezések és felszerelések (háztartási
célokra), hûtõberendezések és fagyasztók háztartási célokra, hûtõegységek, nevezetesen hõszigetelõ ajtók, szigetelõ ajtók, hûtõkamrák (más osztályba nem tartozó termékek).
20 Szállodai, éttermi és kávéházi polcok.
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35 Piaci értékesítés többek között légkondicionáló berendezésekkel és felszerelésekkel (háztartási célokra), hûtõberendezésekkel és fagyasztókkal háztartási célokra, szigetelõlemezekkel, szigetelõ ajtókkal, hûtõkamrákkal, szállodai, éttermi és kávéházi
polcokkal kapcsolatosan.
A rovat 177 db közlést tartalmaz.

A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 184.311, 184.312,
190.257, 191.722, 193.701, 193.702, 193.763, 193.967–193.970,
193.973–193.980, 193.983–194.022, 194.072, 194.098, 194.101–
194.115, 194.118, 194.129–194.135, 194.137, 194.138, 194.140–
194.148, 194.150, 194.152, 194.153, 194.155, 194.156, 194.158–
194.161, 194.163, 194.164, 194.170–194.186, 194.189, 194.223–
194.240, 194.271–194.286, 194.295–194.312, 194.314
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Védjegyoltalom megszûnése I.

Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt
(111) 152.813
(210) M 97 03661
(180) 2007.10.07
(111) 152.815
(210) M 97 03674
(180) 2007.10.08
(111) 152.816
(210) M 97 03671
(180) 2007.10.08
(111) 152.817
(210) M 97 03670
(180) 2007.10.08

(111) 154.401
(210) M 97 03589
(180) 2007.10.02
(111) 154.407
(210) M 97 03624
(180) 2007.10.03
(111) 154.408
(210) M 97 03695
(180) 2007.10.08
(111) 154.409
(210) M 97 03696
(180) 2007.10.08
(111) 154.427
(210) M 97 03597
(180) 2007.10.02

(111) 152.821
(210) M 97 03679
(180) 2007.10.08

(111) 154.429
(210) M 97 03598
(180) 2007.10.02

(111) 152.825
(210) M 97 03760
(180) 2007.10.14

(111) 154.452
(210) M 97 03921
(180) 2007.10.22

(111) 152.826
(210) M 97 03761
(180) 2007.10.14

(111) 154.485
(210) M 97 03994
(180) 2007.10.30

(111) 152.827
(210) M 97 03762
(180) 2007.10.14

(111) 154.487
(210) M 97 03985
(180) 2007.10.29

(111) 152.828
(210) M 97 03752
(180) 2007.10.13

(111) 154.488
(210) M 97 03984
(180) 2007.10.29

(111) 152.829
(210) M 97 03754
(180) 2007.10.13

(111) 154.489
(210) M 97 03979
(180) 2007.10.28

(111) 154.064
(210) M 97 04895
(180) 2007.12.29

(111) 154.495
(210) M 97 03960
(180) 2007.10.27

(111) 154.234
(210) M 97 03765
(180) 2007.10.14

(111) 154.501
(210) M 97 03660
(180) 2007.10.07

(111) 154.364
(210) M 97 03784
(180) 2007.10.16

(111) 154.508
(210) M 97 03579
(180) 2007.10.01
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(111) 154.509
(210) M 97 03609
(180) 2007.10.02

(111) 155.144
(210) M 97 03577
(180) 2007.10.01

(111) 154.521
(210) M 97 03791
(180) 2007.10.16

(111) 155.145
(210) M 97 03578
(180) 2007.10.01

(111) 154.529
(210) M 97 03991
(180) 2007.10.30

(111) 155.148
(210) M 97 03704
(180) 2007.10.09

(111) 154.530
(210) M 97 04007
(180) 2007.10.31

(111) 155.149
(210) M 97 03576
(180) 2007.10.01

(111) 154.531
(210) M 97 04008
(180) 2007.10.31

(111) 155.270
(210) M 97 03694
(180) 2007.10.08

(111) 154.532
(210) M 97 04009
(180) 2007.10.31

(111) 155.308
(210) M 97 03876
(180) 2007.10.21

(111) 154.533
(210) M 97 04010
(180) 2007.10.31

(111) 155.318
(210) M 97 03782
(180) 2007.10.16

(111) 154.538
(210) M 97 03793
(180) 2007.10.16

(111) 155.325
(210) M 97 03722
(180) 2007.10.10

(111) 154.544
(210) M 97 03751
(180) 2007.10.13

(111) 155.406
(210) M 97 03764
(180) 2007.10.14

(111) 154.653
(210) M 97 03667
(180) 2007.10.07

(111) 155.435
(210) M 97 03666
(180) 2007.10.07

(111) 154.780
(210) M 97 03745
(180) 2007.10.13

(111) 155.437
(210) M 97 03664
(180) 2007.10.07

(111) 154.782
(210) M 97 03746
(180) 2007.10.13

(111) 155.438
(210) M 97 03663
(180) 2007.10.07

(111) 154.783
(210) M 97 03747
(180) 2007.10.13

(111) 155.439
(210) M 97 03662
(180) 2007.10.07

(111) 154.784
(210) M 97 03748
(180) 2007.10.13

(111) 155.523
(210) M 97 03763
(180) 2007.10.14

(111) 154.893
(210) M 97 03950
(180) 2007.10.27

(111) 155.693
(210) M 97 03873
(180) 2007.10.21
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(111) 155.695
(210) M 97 03995
(180) 2007.10.31

(111) 157.364
(210) M 97 03796
(180) 2007.10.17

(111) 155.696
(210) M 97 03999
(180) 2007.10.31

(111) 158.425
(210) M 97 03949
(180) 2007.10.27

(111) 155.792
(210) M 97 03732
(180) 2007.10.10

(111) 158.561
(210) M 97 03828
(180) 2007.10.20

(111) 155.799
(210) M 97 03826
(180) 2007.10.20

(111) 160.170
(210) M 97 03935
(180) 2007.10.22

(111) 156.150
(210) M 97 03839
(180) 2007.10.20
(111) 156.164
(210) M 97 03849
(180) 2007.10.21
(111) 156.165
(210) M 97 03852
(180) 2007.10.21
(111) 156.166
(210) M 97 03856
(180) 2007.10.21
(111) 156.167
(210) M 97 03857
(180) 2007.10.21
(111) 156.175
(210) M 97 03821
(180) 2007.10.20
(111) 156.405
(210) M 97 02878
(180) 2007.08.06
(111) 157.062
(210) M 97 03863
(180) 2007.10.21
(111) 157.063
(210) M 97 03864
(180) 2007.10.21

(111) 160.269
(210) M 97 03936
(180) 2007.10.22
(111) 161.205
(210) M 97 03665
(180) 2007.10.07
(111) 161.752
(210) M 97 03637
(180) 2007.10.06
(111) 163.307
(210) M 97 03795
(180) 2007.10.17
(111) 164.233
(210) M 97 04000
(180) 2007.10.31
(111) 169.844
(210) M 97 03812
(180) 2007.10.18
(111) 169.856
(210) M 97 03814
(180) 2007.10.18
(111) 169.861
(210) M 97 03813
(180) 2007.10.18
(111) 194.162
(210) M 08 00651
(180) 2007.10.06
A rovat 85 db közlést tartalmaz.

(111) 157.065
(210) M 97 03869
(180) 2007.10.21
(111) 157.066
(210) M 97 03870
(180) 2007.10.21

Védjegyoltalom megszûnése lemondás miatt
(111) 172.283
(732) ORIENT Vendéglátó Rt., Budapest (HU)
A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megújítása I.

(111) 119.968
(732) Diageo Brands B.V., Amsterdam (NL)

(111) 155.759
(732) KIA MOTORS CORPORATION, Szöul (KR)

(111) 120.284
(732) Hokko Chemical Industry Co., Ltd., Tokió (JP)

(111) 156.076
(732) VISTA Utazási Irodák Kft., Budapest (HU)

(111) 120.510
(732) Beiersdorf Aktiengesellschaft, Hamburg (DE)

(111) 156.107
(732) CORAX-BIONER Zrt., Mezõtúr (HU)

(111) 121.332
(732) Iseki & Co. Ltd., Ehime-ken (JP)

(111) 156.299
(732) Ferrero S.p.A., Alba, Cuneo (IT)

(111) 121.505
(732) Ovako Cromax AB, Upplands Väsby (SE)
(111) 127.333
(732) John Crane Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Morton
Grove, Illinois (US)
(111) 127.585
(732) Faber-Castell Aktiengesellschaft, Stein (DE)
(111) 127.757
(732) Hyundai Motor Company, Szöul (KR)
(111) 127.871
(732) Grünenthal GmbH, Aachen (DE)
(111) 128.012
(732) Merchandising International S.A., Manno (CH)
(111) 128.029
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
(111) 151.438
(732) 3B Szaklapkiadó és Média Tanácsadó Bt., Budapest (HU)
(111) 154.044
(732) Koós László, Esztergom (HU)
(111) 154.163
(732) Móra Kiadó Zrt., Budapest (HU)
(111) 154.610
(732) Lajtár Jenõ 5/10%, Herceghalom (HU);
Csere Ildikó 3/10%, Apostag (HU);
Kele Sándorné 2/10%, Apostag (HU)
(111) 155.169
(732) MEKOS LABORATORIES ApS, Hillerod (DK)
(111) 155.182
(732) MAGNUM Marketing Kft., Budapest (HU)

(111) 156.300
(732) Ferrero S.p.A., Alba, Cuneo (IT)
(111) 156.301
(732) Ferrero S.p.A., Alba, Cuneo (IT)
(111) 156.320
(732) BERNARD MATTHEWS PLC, Norwich, Norfolk (GB)
(111) 156.362
(732) Citigroup Inc., New York, New York (US)
(111) 156.385
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(111) 156.431
(732) Carlson Wagonlit Travel, Budapest (HU)
(111) 156.441
(732) BERNARD MATTHEWS PLC, Norwich, Norfolk (GB)
(111) 156.469
(732) PMPI LLC, Richmond (US)
(111) 156.688
(732) W.R.Grace & Co.-Conn (Connecticut állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Columbia, Maryland (US)
(111) 156.741
(732) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
(111) 156.788
(732) Wernesgrüner Brauerei GmbH, Wernesgrün (DE)
(111) 156.955
(732) Dr. Manfred Gehring, Freudenstadt (DE)
(111) 156.965
(732) HVG ONLINE Zrt., Budapest (HU)
(111) 157.031
(732) Ford Motor Company (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Dearborn, Michigan (US)
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(111) 157.228
(732) Westland Milch GmbH, Erftstadt (DE)

(111) 158.601
(732) Wiesner Hager Möbel GmbH., Altheim (AT)

(111) 157.339
(732) Lajtár Jenõ 5/10%, Herceghalom (HU);
Csere Ildikó 3/10%, Apostag (HU);
Kele Sándorné 2/10%, Apostag (HU)

(111) 158.668
(732) MÁTRA CUKOR Mátravidéki Cukorgyárak Zrt., Hatvan (HU)
(111) 158.671
(732) GTFM, Inc., New York, New York (US)

(111) 157.447
(732) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 159.187
(732) R & A Bailey & Co, Dublin (IE)
(111) 159.423
(732) Procter & Gamble Pharmaceuticals, Inc. (Ohio állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

(111) 157.644
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
(111) 157.673
(732) Jansport Apparel Corp., Wilmington, Delaware (US)

(111) 159.516
(732) Ansell Limited, Richmond (AU)

(111) 157.835
(732) The Procter & Gamble Co. (Ohio állam törvényei szerint
mûködõ Vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

(111) 159.543
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Hull (GB)

(111) 157.836
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)
(111) 157.924
(732) International Foodstuffs Co. (Egyesült Arab Emírségek állam
törvényei szerint bejegyzett és mûködõ vállalat), Sharjah (AE)

(111) 159.625
(732) VRG Linhas Aéreas S.A., Rio de Janeiro (BR)
(111) 159.769
(732) Advanstar Communications Inc., Duluth, Minnesota (US)
(111) 159.775
(732) Advanstar Communications Inc., Duluth, Minnesota (US)

(111) 158.068
(732) Pioneer Corporation, Tokió (JP)

(111) 161.535
(732) Ansell Limited, Richmond (AU)

(111) 158.133
(732) Westland Milch GmbH, Erftstadt (DE)

(111) 161.877
(732) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED, Port Louis (MU)

(111) 158.135
(732) Westland Milch GmbH, Erftstadt (DE)

(111) 162.441
(732) KRAMER Electronics Ltd., Jeruzsálem (IL)

(111) 158.200
(732) H-D MICHIGAN, INC., Ann Arbor, Michigan (US)

(111) 162.871
(732) Domino’s IP Holder LLC, Ann Arbor, Michigan (US)

(111) 158.218
(732) VITAPRESS Gyümölcsléelõállító és Élelmiszerkereskedelmi
Kft., Budapest (HU)

(111) 164.058
(732) AVON Products, Inc., New York, New York (US)

(111) 158.366
(732) Sankyo Agro Company, Limited, Tokyo (JP)
(111) 158.479
(732) Aquapac International Limited, London (GB)

(111) 165.011
(732) MAGNUM Marketing Kft., Budapest (HU)
(111) 179.378
(732) GTFM, Inc., New York, New York (US)
A rovat 67 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás
(111) 115.020
(732) Zentiva HU Kft., Budapest (HU)
(111) 115.306
(732) Zentiva HU Kft., Budapest (HU)
(111) 115.677
(732) Rieker Holding AG, Thayngen (CH)
(111) 115.735
(732) Mattel Inc., El Segundo, California (US)
(111) 116.365
(732) Zentiva HU Kft., Budapest (HU)
(111) 116.967
(732) Zentiva HU Kft., Budapest (HU)
(111) 118.248
(732) Zentiva HU Kft., Budapest (HU)
(111) 118.250
(732) Zentiva HU Kft., Budapest (HU)

(111) 150.609
(732) Kidde Danmark A/S, Hvidovre (DK)
(111) 150.710
(732) Rieker Holding AG, Thayngen (CH)
(111) 150.831
(732) ISO-LINE Szigetelõanyag Gyártó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budaörs (HU)
(111) 150.832
(732) ISO-LINE Szigetelõanyag Gyártó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budaörs (HU)
(111) 150.855
(732) TAYLOR FLADGATE & YEATMAN LTD., Jersey, Channel
Islands
(111) 156.053
(732) GE Water & Process Technologies Canada, Mississauga,
Ontario (CA)
(111) 156.057
(732) GE Water & Process Technologies Canada, Mississauga,
Ontario (CA)

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

(111) 156.355
(732) Zentiva HU Kft., Budapest (HU)

(111) 122.739
(732) Studio IP Holdings LLC (a Delaware limited liability
company), Wilmington, Delaware (US)

(111) 156.469
(732) PMPI LLC, Richmond (US)

(111) 124.384
(732) FEDERAL-MOGUL ITALY S.r.l., MONDOVI (CN) (IT)

(111) 156.920
(732) ROLLEXCO Tûzvédelmi és Biztonságtechnikai Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Debrecen (HU)

(111) 127.585
(732) Faber-Castell Aktiengesellschaft, Stein (DE)

(111) 157.228
(732) Westland Milch GmbH, Erftstadt (DE)

(111) 128.377
(732) ISO-LINE Szigetelõanyag Gyártó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budaörs (HU)

(111) 158.133
(732) Westland Milch GmbH, Erftstadt (DE)

(111) 132.575
(732) StudioCanal S.A., Issy les Moulineaux (FR)

(111) 158.135
(732) Westland Milch GmbH, Erftstadt (DE)

(111) 134.996
(732) Domino’s IP Holder LLC, Ann Arbor, Michigan (US)

(111) 159.319
(732) The Travelers Indemnity Company, Hartford, Connecticut (US)

(111) 134.997
(732) Domino’s IP Holder LLC, Ann Arbor, Michigan (US)

(111) 160.008
(732) Domino’s IP Holder LLC, Ann Arbor, Michigan (US)

(111) 135.283
(732) I.C.C. International Public Co., Ltd., Bangkok (TH)

(111) 160.008
(732) Domino’s IP Holder LLC, Ann Arbor, Michigan (US)
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(111) 162.859
(732) RONIN-GO KFT, Budapest (HU)

(111) 192.468
(732) MEGGLE AG, Wasserburg (DE)

(111) 162.871
(732) Domino’s IP Holder LLC, Ann Arbor, Michigan (US)

(111) 194.164
(732) Müller Ltd. & Co. KG, Ulm (DE)

(111) 162.871
(732) Domino’s IP Holder LLC, Ann Arbor, Michigan (US)

A rovat 54 db közlést tartalmaz.
Képviseleti megbízás

(111) 165.444
(732) Varga Richárd 50%, Budapest (HU);
Varga Zoltán 50%, Budapest (HU)

(111) 121.332
(732) Iseki & Co. Ltd., Ehime-ken (JP)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 169.496
(732) Allen & Overy LLP, London (GB)

(111) 136.459
(732) Time Inc., New York, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 169.501
(732) Allen & Overy LLP, London (GB)

(111) 154.104
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(111) 169.566
(732) GE Water & Process Technologies Canada, Mississauga,
Ontario (CA)
(111) 169.769
(732) HVG PRESS Nyomdaipari-, és Információ Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 154.293
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(111) 170.172
(732) LABOR-UNIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Debrecen (HU)

(111) 154.563
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(111) 173.422
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 154.610
(732) Lajtár Jenõ 5/10%, Herceghalom (HU);
Csere Ildikó 3/10%, Apostag (HU);
Kele Sándorné 2/10%, Apostag (HU)
(740) Bass Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 173.437
(732) Societa Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, Kagythane Istanbul (TR)
(111) 173.793
(732) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

(111) 155.458
(732) Owens Corning Intellectual Capital, LLC (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), Toledo, OHIO (US)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

(111) 185.957
(732) Pekn - Unimex s.r.o., Praha 2 (CZ)
(111) 188.199
(732) Magnum-Heves Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Heves (HU)
(111) 188.485
(732) MIRBESZ Kereskedelmi Kft., Balatonlelle (HU)
(111) 189.177
(732) Cryovac, Inc., Elmwood Park, New Jersey (US)
(111) 190.139
(732) Deckers Outdoor Corporation, Goleta, California (US)
(111) 191.790
(732) Cryovac, Inc., Elmwood Park, New Jersey (US)
(111) 192.467
(732) MEGGLE AG, Wasserburg (DE)

(111) 155.855
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(111) 156.741
(732) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 156.788
(732) Wernesgrüner Brauerei GmbH, Wernesgrün (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest
(111) 157.227
(732) Owens Corning Intellectual Capital, LLC (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), Toledo, OHIO (US)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
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(111) 157.339
(732) Lajtár Jenõ 5/10%, Herceghalom (HU);
Csere Ildikó 3/10%, Apostag (HU);
Kele Sándorné 2/10%, Apostag (HU)
(740) Bass Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 157.924
(732) International Foodstuffs Co. (Egyesült Arab Emírségek állam
törvényei szerint bejegyzett és mûködõ vállalat), Sharjah (AE)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy
Iroda, dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 136.459
(732) Time Inc., New York, New York (US)
(111) 154.104
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(111) 154.293
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 159.073
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(111) 154.563
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 160.779
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(111) 154.610
(732) Lajtár Jenõ 5/10%, Herceghalom (HU);
Csere Ildikó 3/10%, Apostag (HU);
Kele Sándorné 2/10%, Apostag (HU)

(111) 161.503
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(111) 162.463
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(111) 155.458
(732) Owens Corning Intellectual Capital, LLC (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), Toledo, OHIO (US)
(111) 155.855
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 162.871
(732) Domino’s IP Holder LLC, Ann Arbor, Michigan (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 156.267
(732) Klaus Emil Becker, Gyõr (HU)

(111) 165.607
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(111) 156.781
(732) RECORD EXPRESS Kereskedelmi, Kiadó és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)

(111) 168.521
(732) MTM-SBS Televizió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(111) 156.788
(732) Wernesgrüner Brauerei GmbH, Wernesgrün (DE)

(111) 168.679
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(111) 171.242
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(111) 175.073
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(111) 176.421
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
A rovat 24 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése
(111) 121.332
(732) Iseki & Co. Ltd., Ehime-ken (JP)

(111) 157.227
(732) Owens Corning Intellectual Capital, LLC (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), Toledo, OHIO (US)
(111) 157.924
(732) International Foodstuffs Co. (Egyesült Arab Emírségek állam
törvényei szerint bejegyzett és mûködõ vállalat), Sharjah (AE)
(111) 159.073
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(111) 160.611
(732) INDEX Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság,
Szigetszentmiklós (HU)
(111) 160.779
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(111) 161.503
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(111) 162.463
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
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(111) 162.871
(732) Domino’s IP Holder LLC, Ann Arbor, Michigan (US)

(111) 138.159
(732) Zeon Corporation, Tokió (JP)

(111) 162.991
(732) Yan Zheng Biao 50%, Budapest (HU);
Balogh Gábor 25%, Budapest (HU);
Imre Aroksalasi 25%, Senta (YU)

(111) 138.161
(732) Zeon Corporation, Tokió (JP)

(111) 165.607
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 154.163
(732) Móra Kiadó Zrt., Budapest (HU)

(111) 168.521
(732) MTM-SBS Televizió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 154.610
(732) Lajtár Jenõ 5/10%, Herceghalom (HU);
Csere Ildikó 3/10%, Apostag (HU);
Kele Sándorné 2/10%, Apostag (HU)

(111) 168.679
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 154.731
(732) Pólya Miklós László, Budapest (HU)

(111) 171.242
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 155.169
(732) MEKOS LABORATORIES ApS, Hillerod (DK)

(111) 175.073
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 155.182
(732) MAGNUM Marketing Kft., Budapest (HU)

(111) 176.421
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 193.325
(732) Barcs László Tamás, Budapest (HU)

(111) 156.469
(732) PMPI LLC, Richmond (US)

A rovat 27 db közlést tartalmaz.

(111) 156.688
(732) W.R.Grace & Co.-Conn (Connecticut állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Columbia, Maryland (US)

Név-, illetve címváltozás
(111) 116.154
(732) Alfred Dunhill Ltd., London (GB)

(111) 156.781
(732) RECORD EXPRESS Kereskedelmi, Kiadó és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)

(111) 118.739
(732) Alfred Dunhill Limited, London (GB)

(111) 156.878
(732) Jupitermedia Corporation, Westport, Connecticut (US)

(111) 118.749
(732) Alfred Dunhill Limited, London (GB)

(111) 157.040
(732) Magyar Grundy UFA Tv Mûsorgyártó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)

(111) 122.411
(732) Alfred Dunhill Limited, London (GB)
(111) 123.947
(732) Alfred Dunhill Limited, London (GB)
(111) 123.948
(732) Alfred Dunhill Ltd., London (GB)
(111) 127.665
(732) APV SYSTEMS LIMITED, Gatwick, West Sussex (GB)
(111) 128.012
(732) Merchandising International S.A., Manno (CH)
(111) 138.158
(732) Zeon Corporation, Tokió (JP)

(111) 157.303
(732) Pápai Hús Zrt. „f.a”, Pápa (HU)
(111) 157.310
(732) Pápai Hús Zrt. „f.a”, Pápa (HU)
(111) 157.339
(732) Lajtár Jenõ 5/10%, Herceghalom (HU);
Csere Ildikó 3/10%, Apostag (HU);
Kele Sándorné 2/10%, Apostag (HU)
(111) 157.829
(732) dr. Kiss-Szóllinger Attila, Gyõr (HU)
(111) 158.218
(732) VITAPRESS Gyümölcsléelõállító és Élelmiszerkereskedelmi
Kft., Budapest (HU)
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(111) 158.479
(732) Aquapac International Limited, London (GB)

(111) 178.905
(732) Magyar Grundy UFA Tv Mûsorgyártó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)

(111) 158.668
(732) MÁTRA CUKOR Mátravidéki Cukorgyárak Zrt., Hatvan (HU)
(111) 159.136
(732) Magyar Grundy UFA Tv Mûsorgyártó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(111) 160.248
(732) TMP Intellectual Property Holdings, LLC, New York (US)

(111) 179.198
(732) Magyar Grundy UFA Tv Mûsorgyártó Kft., Budapest (HU)
(111) 179.199
(732) Magyar Grundy UFA Tv Mûsorgyártó Kft., Budapest (HU)
(111) 181.313
(732) Magyar Grundy UFA Tv Mûsorgyártó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)

(111) 160.271
(732) TMP Intellectual Property Holdings, LLC, New York (US)
(111) 162.477
(732) Magyar Grundy UFA Tv Mûsorgyártó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(111) 162.482
(732) Magyar Grundy UFA Tv Mûsorgyártó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(111) 163.647
(732) Jupitermedia Corporation, Westport, Connecticut (US)
(111) 164.315
(732) Zeon Corporation, Tokió (JP)
(111) 165.011
(732) MAGNUM Marketing Kft., Budapest (HU)

(111) 181.424
(732) Magyar Grundy UFA Tv Mûsorgyártó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(111) 181.441
(732) Magyar Grundy UFA Tv Mûsorgyártó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(111) 181.507
(732) OGEE RendszerHáz Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(111) 182.683
(732) Magyar Grundy UFA Tv Mûsorgyártó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(111) 184.714
(732) Eulinco Ipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 165.879
(732) OGEE RendszerHáz Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

(111) 187.888
(732) OGEE RendszerHáz Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

(111) 166.083
(732) EuroCept B.V., Ankeveen (NL)

(111) 189.905
(732) Cape Clear Aviation Kft., Budapest (HU)

(111) 168.269
(732) Magyar Grundy UFA Tv Mûsorgyártó Kft., Budapest (HU)

A rovat 56 db közlést tartalmaz.

(111) 168.418
(732) Magyar Grundy UFA Tv Mûsorgyártó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(111) 171.355
(732) Magyar Grundy UFA Tv Mûsorgyártó Kft., Budapest (HU)
(111) 172.114
(732) Magyar Grundy UFA Tv Mûsorgyártó Kft., Budapest (HU)
(111) 173.536
(732) Magyar Grundy UFA Tv Mûsorgyártó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(111) 176.950
(732) Magyar Grundy UFA Tv Mûsorgyártó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)

Használati szerzõdés
(111) 160.958
(732) Mondo Tekstil ve Giyim Sanayi Ticaret Limited Sirketi,
Merter-Istanbul (TR)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda,
Budapest
(111) 169.086
(732) ConocoPhillips Company, Houston, Texas (US)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(111) 170.137
(732) dr. Laposa József, Budapest (HU);
Laposa Bence, Budapest (HU)
A rovat 3 db közlést tartalmaz.
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