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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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(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
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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.
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(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)
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M 07 03597
(220) 2007.10.25.
dr. Havas Jenõ, Budapest (HU)
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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)

M756

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)

M757

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
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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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