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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I.
Védjegybejelentések meghirdetése I.

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

(210) M 08 01089
(220) 2008.03.28.
(731) „Csányi Alapítvány a Gyermekekért” Kiemelkedõen
Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Csányi Alapítvány a Gyermekekért Életút

Program
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 01497
(220) 2008.04.28.
(731) 2F Iskola Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Mészáros Gábor, Molnár és Tóth Ügyvédi Iroda, Szeged
(546)
(511) 41

Oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás.

(210) M 08 01498
(220) 2008.04.28.
(731) 2F Iskola Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Mészáros Gábor, Molnár és Tóth Ügyvédi Iroda, Szeged
(546)

(511) 41

Oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás.

(210) M 08 01499
(220) 2008.04.28.
(731) 2F Iskola Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Mészáros Gábor, Molnár és Tóth Ügyvédi Iroda, Szeged
(546)

(511) 41

(210) M 08 00887
(220) 2008.03.12.
(731) Airseal VertriebsgmbH, Wien (AT)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 1
17

Kerékjavító anyagok, gumiabroncs-ragasztók.
(Vegyi) tömítõanyagok.

(210) M 07 02379
(220) 2007.07.02.
(731) Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért,
Budapest (HU)
(541) Magyar Gyógyszerkutatásért Díj
(511) 6
Kisplasztika.
41 Nevelés, oktatás, szakmai képzés, országos tanulmányi versenyek szervezése, kulturális tevékenységek, díjátadás, élõ elõadás.
(210) M 08 00190
(220) 2008.01.24.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Kft., Debrecen (HU)
(554)

Oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás.

(210) M 08 01500
(220) 2008.04.28.
(731) 2F Iskola Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Mészáros Gábor, Molnár és Tóth Ügyvédi Iroda, Szeged
(546)

(511) 29

(511) 41

(210) M 08 01610
(731) Alkonix Kft., Budapest (HU)
(546)

Oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás.

Tej, tejtermékek.
(220) 2008.05.08.

(210) M 08 01126
(220) 2008.04.01.
(731) AG-Média Kft., Debrecen (HU)
(546)

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

(511) 32

M805

Alkoholmentes italok, porok szénsavas italokhoz.
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vek, hûtõközeggyûjtõk és hûtõközeg-szárítók; klímaberendezések; fényszórók jármûvekhez; mechanikus és/vagy elektronikus
kezelõkészülékek fûtõ-, szellõzõ és légkondicionáló berendezésekhez.

(210) M 07 02595
(220) 2007.07.18.
(731) Automobiles Citroen, Paris (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) CITROEN STYLE
(511) 12 Jármûvek, szárazföldi helyváltoztatási eszközök, levegõben
vagy vízen; személygépkocsik, biciklik, motorbiciklik, ezek tartozékai, nevezetesen motorok, sebességváltók, karosszériák, alváz, kormánymûrendszerek, lengéscsillapítók, továbbítók, fékek,
kerekek, kerékszegélyek, kerékagysapkák, ülések, lopás elleni riasztókészülék, dudák, ülésfedõk, ülések fejtámasztása, hátsó
visszapillantó tükrök, kormánykerekek, sebességváltó kar védõje, ablaktörlõk, torziós rudak (torsion bars), tanksapkák, ütközõvédõk, utánfutók, csomagtartók, tetõcsomagtartók (ski racks),
légterelõk, napfénytetõk, ablakok.

12 Gépjármûrészek, amennyiben a 12. osztályba tartoznak;
olajmodulok és kipufogógáz-visszavezetõ modulok gépjármûvekhez; folyadéksúrlódó tengelykapcsolók, kipufogógáz-hõátadók, kipufogógáz-visszavezetõ szelepek, vezetõfülke-berendezések és modulok gépjármûvekhez, valamint ezek részei, különösen mûszerfalak, középkonzolok, légkibocsátók, kereszttartók és
légcsatornák; elülsõ végmodulok gépjármûvekhez és ezek részei,
különösen kereszttartók és lökhárítók; üzemanyagtartályok,
üzemanyagtankok, karosszériarészek, futómûrészek, kerekek és
felnik gépjármûvekhez.
17 Összekötõ vezetékek gépjármûhûtõkhöz, amennyiben a
17. osztályba tartoznak; hûtõanyagtömlõk, hûtõközeg-vezetékek.

(210) M 08 00102
(220) 2006.10.20.
(731) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) MENEVIT
(511) 5
Gyógyszerészeti termékek.

37 Hûtõközeg-kondenzátorok, szivattyúk, hûtõanyag-szivattyúk, szelepek, pneumatikus és villamos vezérlések, hûtõközeg-kompresszorok; hõmérséklet, különösen hûtõanyag hõmérsékletének mérésére és szabályozására szolgáló berendezések;
hûtõanyag-termosztátok, berendezések hõmérséklet szabályozására, vezérlõkészülékek, érzékelõk levegõ és hûtõanyag hõmérsékletének mérésére, kábeltörzsek; hûtõberendezések és hûtõrendszerek, különösen gépjármûvekhez, különösen belsõ égésû
motorokhoz és alternatív hajtómûvekhez (elektromotor, tüzelõanyag-cella), valamint ezek részei és beépítési egységet képezõ
alkatrészei; hûtõmodulok, hûtõanyaghûtõk, töltõlevegõ-hûtõk,
olajhûtõk, elektronikahûtõk, akkumulátorhûtõk, üzemanyaghûtõk, szervokormányolaj-hûtõk, alacsony hõmérsékleti hûtõk,
ventilátorok és ventilátorházak, ventilátormeghajtók, ventilátorkuplungok; fûtõ-, szellõzõ- és légkondicionáló berendezések és
légkondicionáló rendszerek, különösen gépjármûvekhez, valamint azok részei és alkatrészei; légszállítók, légszállítólapátok,
légszállító-meghajtók, klímaszabályozó berendezések, légszûrõk, beltéri szûrõk, hõcserélõk, fûtõtestek, hûtõközeg-elpárologtatók és -kondenzátorok, kiegészítõ fûtõberendezések, kiegészítõ
PTC fûtõberendezések, PTC szabályozókészülékek, hûtõközegexpandáltató szervek, hûtõközeggyûjtõk és hûtõközeg-szárítók,
klímaberendezések, fényszórók jármûvekhez, gépjármûrészek;
olajmodulok és kipufogógáz-visszavezetõ modulok gépjármûvekhez; folyadéksúrlódó tengelykapcsolók, kipufogógáz-hõátadók, kipufogógáz-visszavezetõ szelepek, vezetõfülke-berendezések és modulok gépjármûvekhez, valamint ezek részei, különösen mûszerfalak, középkonzolok, légkibocsátók, kereszttartók és
légcsatornák; elülsõ végmodulok gépjármûvekhez és ezek részei,
különösen kereszttartók és lökhárítók; üzemanyagtartályok,
üzemanyagtankok, karosszériarészek, futómûrészek, kerekek és
felnik gépjármûvekhez; összekötõ vezetékek gépjármûhûtõkhöz,
hûtõanyagtömlõk, hûtõközeg-vezetékek, valamint fûtõ-, szellõzõ- és légkondicionáló berendezésekhez való mechanikus
és/vagy elektronikus kezelõkészülékek karbantartása és javítása.

(210) M 08 01779
(220) 2008.05.28.
(731) Beez Amsterdam Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(546)
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
(210) M 08 01100
(220) 2008.03.28.
(731) Behr GmbH & Co. KG, Stuttgart (DE)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) BEHR
(511) 7
Hûtõközeg-kondenzátorok; szivattyúk, amennyiben a 7.
osztályba tartoznak; hûtõanyag-szivattyúk; szelepek, amennyiben a 7. osztályba tartoznak; pneumatikus és villamos vezérlések,
amennyiben a 7. osztályba tartoznak; hûtõközeg-kompresszorok.
9
Berendezések hõmérséklet, különösen hûtõanyag hõmérsékletének mérésére és szabályozására, hûtõanyag-termosztátok,
berendezések hõmérséklet szabályozására; vezérlõkészülékek,
érzékelõk levegõ és hûtõanyag hõmérsékletének mérésére; kábeltörzsek.
11 Hûtõberendezések és hûtõrendszerek, különösen gépjármûvekhez vagy épületekhez, különösen belsõégésû motorokhoz és
alternatív hajtómûvekhez (elektromotor, tüzelõanyag-cella), valamint ezek részei és beépítési egységet képezõ alkatrészei; hûtõmodulok, hûtõanyaghûtõk, töltõlevegõ-hûtõk, olajhûtõk, elektronikai hûtõk, akkumulátorhûtõk, üzemanyaghûtõk, szervokormányolaj-hûtõk, alacsony hõmérsékleti hûtõk; ventilátorok és
ventilátorházak, ventilátormeghajtók, ventilátor kuplungok; fûtõ-, szellõzõ és légkondícionáló berendezések és légkondícionáló
rendszerek, különösen gépjármûvekhez, valamint azok részei és
alkatrészei; légszállítók, légszállító lapátok, légszállító-meghajtók; klímaszabályozó berendezések; légszûrõk, beltéri szûrõk;
hõcserélõk, fûtõtestek, hûtõközeg-elpárologtatók és -kondenzátorok, kiegészítõ fûtõberendezések, kiegészítõ PCT fûtõberendezések, PCT szabályozókészülékek; hûtõközeg-expandáltató szer-

(210) M 08 01101
(220) 2008.03.28.
(731) Behr GmbH & Co. KG, Stuttgart (DE)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)
(511) 7
Hûtõközeg-kondenzátorok; szivattyúk, amennyiben a 7.
osztályba tartoznak; hûtõanyag-szivattyúk; szelepek, amennyiben a 7. osztályba tartoznak; pneumatikus és villamos vezérlések,
amennyiben a 7. osztályba tartoznak; hûtõközeg-kompresszorok.

M806

9
Berendezések hõmérséklet, különösen hûtõanyag hõmérsékletének mérésére és szabályozására, hûtõanyag-termosztátok,
berendezések hõmérséklet szabályozására; vezérlõkészülékek,
érzékelõk levegõ és hûtõanyag hõmérsékletének mérésére; kábeltörzsek.
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11 Hûtõberendezések és hûtõrendszerek, különösen gépjármûvekhez vagy épületekhez, különösen belsõégésû motorokhoz és
alternatív hajtómûvekhez (elektromotor, tüzelõanyag-cella), valamint ezek részei és beépítési egységet képezõ alkatrészei; hûtõmodulok, hûtõanyaghûtõk, töltõlevegõ-hûtõk, olajhûtõk, elektronikai hûtõk, akkumulátorhûtõk, üzemanyaghûtõk, szervokormányolaj-hûtõk, alacsony hõmérsékleti hûtõk; ventilátorok és
ventilátorházak, ventilátormeghajtók, ventilátorkuplungok; fûtõ-, szellõzõ- és légkondicionáló berendezések és légkondicionáló rendszerek, különösen gépjármûvekhez, valamint azok részei
és alkatrészei; légszállítók, légszállítólapátok, légszállító-meghajtók; klímaszabályozó berendezések; légszûrõk, beltéri szûrõk;
hõcserélõk, fûtõtestek, hûtõközeg-elpárologtatók és -kondenzátorok, kiegészítõ fûtõberendezések, kiegészítõ PCT fûtõberendezések, PCT szabályozókészülékek; hûtõközeg-expandáltató szervek, hûtõközeggyûjtõk és hûtõközeg-szárítók; klímaberendezések; fényszórók jármûvekhez; mechanikus és/vagy elektronikus
kezelõkészülékek fûtõ-, szellõzõ és légkondicionáló berendezésekhez.
12 Gépjármûrészek, amennyiben a 12. osztályba tartoznak;
olajmodulok és kipufogógáz-visszavezetõ modulok gépjármûvekhez; folyadéksúrlódó tengelykapcsolók, kipufogógáz-hõátadók, kipufogógáz-visszavezetõ szelepek, vezetõfülke-berendezések és modulok gépjármûvekhez, valamint ezek részei, különösen mûszerfalak, középkonzolok, légkibocsátók, kereszttartók és
légcsatornák; elülsõ végmodulok gépjármûvekhez és ezek részei,
különösen kereszttartók és lökhárítók; üzemanyagtartályok,
üzemanyagtankok, karosszériarészek, futómûrészek, kerekek és
felnik gépjármûvekhez.
17 Összekötõ vezetékek gépjármûhûtõkhöz, amennyiben a 17.
osztályba tartoznak; hûtõanyagtömlõk, hûtõközeg-vezetékek.
37 Hûtõközeg-kondenzátorok, szivattyúk, hûtõanyag-szivattyúk, szelepek, pneumatikus és villamos vezérlések, hûtõközeg-kompresszorok; hõmérséklet, különösen hûtõanyag hõmérsékletének mérésére és szabályozására szolgáló berendezések;
hûtõanyag-termosztátok, berendezések hõmérséklet szabályozására, vezérlõkészülékek, érzékelõk levegõ és hûtõanyag hõmérsékletének mérésére, kábeltörzsek; hûtõberendezések és hûtõrendszerek, különösen gépjármûvekhez, különösen belsõégésû
motorokhoz és alternatív hajtómûvekhez (elektromotor, tüzelõanyag-cella), valamint ezek részei és beépítési egységet képezõ
alkatrészei; hûtõmodulok, hûtõanyaghûtõk, töltõlevegõ-hûtõk,
olajhûtõk, elektronikahûtõk, akkumulátorhûtõk, üzemanyaghûtõk, szervokormányolaj-hûtõk, alacsony hõmérsékleti hûtõk,
ventilátorok és ventilátorházak, ventilátormeghajtók, ventilátorkuplungok; fûtõ-, szellõzõ- és légkondicionáló berendezések és
légkondicionáló rendszerek, különösen gépjármûvekhez, valamint azok részei és alkatrészei; légszállítók, légszállítólapátok,
légszállító-meghajtók, klímaszabályozó berendezések, légszûrõk, beltéri szûrõk, hõcserélõk, fûtõtestek, hûtõközeg-elpárologtatók és -kondenzátorok, kiegészítõ fûtõberendezések, kiegészítõ
PTC fûtõberendezések, PTC szabályozókészülékek, hûtõközeg-expandáltató szervek, hûtõközeggyûjtõk és hûtõközeg-szárítók, klímaberendezések, fényszórók jármûvekhez, gépjármûrészek; olajmodulok és kipufogógáz-visszavezetõ modulok gépjármûvekhez; folyadéksúrlódó tengelykapcsolók, kipufogógáz-hõátadók, kipufogógáz-visszavezetõ szelepek, vezetõfülke-berendezések és modulok gépjármûvekhez, valamint ezek részei, különösen mûszerfalak, középkonzolok, légkibocsátók, kereszttartók
és légcsatornák; elülsõ végmodulok gépjármûvekhez és ezek részei, különösen kereszttartók és lökhárítók; üzemanyagtartályok,
üzemanyagtankok, karosszériarészek, futómûrészek, kerekek és
felnik gépjármûvekhez; összekötõ vezetékek gépjármûhûtõkhöz,
hûtõanyagtömlõk, hûtõközeg-vezetékek, valamint fûtõ-, szellõzõ- és légkondicionáló berendezésekhez való mechanikus
és/vagy elektronikus kezelõkészülékek karbantartása és javítása.

(210) M 08 00615
(220) 2008.02.26.
(731) Bochemie a.s., Bohumin (CZ)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 1
Ipari, mezõgazdasági és tudományos vegyipari termékek.
3
Készítmények szennyes ruha tisztításához, fehérítõkészítmények, tisztító- és mosókészítmények.
5
Fertõtlenítõszerek, amik hatásosak baktérium, vírus és penész ellen.
(210) M 08 00617
(220) 2008.02.26.
(731) Bochemie a.s., Bohumin (CZ)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) PEREX
(511) 1
Ipari, mezõgazdasági és tudományos vegyipari termékek.
5
Fertõtlenítõszerek, amik hatásosak baktérium, vírus és penész ellen.
(210) M 08 00833
(220) 2008.03.11.
(731) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)
(541) TÁNCOS
(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), almaborok, borok, égetett szeszes italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.
(210) M 08 00958
(220) 2008.03.18.
(731) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)
(541) ARANYVIRÁG
(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), almabor, borok, égetett szeszes italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.
(210) M 08 00959
(220) 2008.03.18.
(731) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)
(541) ÖRDÖNGÖS
(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), almabor, borok, égetett szeszes italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.
(210) M 07 02831
(220) 2007.08.14.
(731) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)
(541) BUD
(511) 39 Szállítás, légi személy-, illetve áruszállítást segítõ szolgáltatás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.
(210) M 08 01647
(220) 2008.05.14.
(731) Budapest Bortársaság Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gubek Nóra ügyvéd, Budapest
(541) JÓ BOROK TÁRSASÁGÁBAN
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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(210) M 08 01582
(220) 2008.05.07.
(731) Celgene Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),
Summit, New Jersey (US)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(541) VIDAZA
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények.

(546)

(210) M 08 01272
(220) 2008.04.14.
(731) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 08 01645
(220) 2008.05.13.
(731) Dow AgroSciences LLC., Indianapolis, Indiana (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) MUSTANGFORTE
(511) 5
Rovarirtó (szerek), készítmények férgek elpusztítására,
gombaölõk (szerek), gyomirtó (szerek), és féregirtó (szerek).

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

(511) 29 Tej, tejpor, zselésített, ízesített és habosított tej; tejtermékek, nevezetesen tejes desszertek, joghurtok, joghurtitalok, túró;
fõleg tejbõl vagy tejtermékbõl készült natúr vagy ízesített italok,
fõleg tejbõl készített tejitalok, gyümölcsös tejes italok; natúr vagy
ízesített erjesztett tejes termékek.

(210) M 08 00105
(220) 2008.01.16.
(731) Concorde Értékpapír Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Fedák Eszter, Dr. Fedák Eszter Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 36

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

(210) M 08 02109
(220) 2008.06.26.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) BETESIT
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 08 02110
(220) 2008.06.26.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) FLAMMEGIS
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

Bankügyletek, finanszírozási szolgáltatások.

M 08 01125
Creditime Zrt., Budapest (HU)
Siller László, Budapest

(210) M 08 02108
(220) 2008.06.26.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) BONTENS
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

(220) 2008.04.01.

CREDITIME
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(210) M 08 02111
(220) 2008.06.26.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) LIPOBON
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 08 02112
(220) 2008.06.26.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) LIPOMIN
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 07 04200
(220) 2007.12.18.
(731) Debreceni Hús Zrt., Debrecen (HU)
(740) dr. Aryné dr. Uhri Anna ügyvéd, Debrecen
(546)

(511) 29 Húsipari termékek, nyershús, füstölt áru, húsipari készítmények.

(210) M 08 01362
(220) 2008.04.16.
(731) EM Technology Hungary Kft., Budapest (HU)
(541) EM-BIO
(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.

(210) M 08 01103
(220) 2008.03.28.
(731) DIRECTEL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kapusi Miklós, Kapusi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.
(210) M 08 01363
(220) 2008.04.16.
(731) EM Technology Hungary Kft., Budapest (HU)
(541) EMBIO
(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(210) M 08 01631
(220) 2008.05.13.
(731) Escher Bálint, Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 08 01319
(220) 2008.04.15.
(731) Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)
(546)

(511) 16 Egészségügyi papír, törlésre szolgáló termékek, papír zsebkendõk, szalvéták.
(210) M 08 01320
(220) 2008.04.15.
(731) Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)
(546)

(511) 20

Párnák.

(210) M 08 01296
(220) 2008.04.15.
(731) Eu-Stone Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
(210) M 08 01294
(220) 2008.04.14.
(731) Eurest Étteremüzemeltetõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hingl Viktória ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 43

(511) 16 Egészségügyi papír, törlésre szolgáló termékek, papír zsebkendõk, szalvéták.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(210) M 07 04278
(220) 2007.12.27.
(731) Ferencz Annamária, Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest
(541) CARPATINA
(511) 29 Hús, hal, baromfi, vadhús; húskivonat; tartósított, szárított
gyümölcsök és zöldségek, befõttek, fõtt zöldségek; tojás; étolajok
és étzsírok; savanyúságok; tej és egyéb tejtermékek, túró, sajt, vaj,
vajkrém, joghurt, kefir és ezek ízesített változatai; zöldségkonzervek, gyümölcskonzervek, húskonzervek; zselék, lekvárok; gyümölcsbefõttek.
30 Kávé, kávépótló szerek, tea, kakaó, csokoládé; cukor, rizs,
liszt és egyéb gabonakészítmények, kenyér, kétszersültek, péksütemények és cukrászsütemények; tészták, fagylaltok, jégkrémek,
pudingok és ezek ízesített változatai; méz, só, mustár; fûszerek és
keverékeik; ecet; élesztõ, sütõ- és kelesztõporok.

M 08 01458
(220) 2008.04.23.
GANZ Mérõgyár Kft., Gödöllõ (HU)
dr. Tóth Péter, Tóth és Helli Ügyvédi Iroda, Budapest

GANZ
9
Mérõmûszerek; villamos, gáz- és vízfogyasztásmérõk, hõmennyiségmérõk; villamos és elektronikus elven mûködõ kapcsolóórák; hitelesítõberendezések villamos, gáz-, vízfogyasztásmérõkhöz és hõmennyiségmérõkhöz; villamos, gáz-, víz- és hõmennyiségmérõ rendszerek.

(210) M 08 01641
(220) 2008.05.13.
(731) GENERAL MOTORS CORPORATION (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Iroda, Budapest
(541) CRUZE
(511) 12 Jármûvek, nevezetesen autók, sportkocsik, terepjárók, teherautók, furgonok, motorok és ezek tartozékai.
(210) M 07 02906
(220) 2007.08.22.
(731) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.A., Genval (BE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.
(541) COMFORT STRIPS
(511) 3
Fogápoló szerek, fogkrémek, szájvizek, mûfogsortisztító
készítmények és anyagok.
5
Készítmények és anyagok, amelyek a mûfogsorok karbantartásában segédkeznek, mûfogsorragasztók.
(210) M 08 01858
(220) 2008.06.03.
(731) Golyós Toll Kft., Szombathely (HU)
(740) Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

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

(210) M 08 00110
(220) 2008.01.16.
(731) Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) TORNADO
(511) 1
Vegyi anyagok ipari célokra.
3
Szappanok; mosó- és fertõtlenítõkészítmények mosodai célokra; folteltávolító készítmények; edénymosó szerek; detergensek; tisztító- és fényesítõszerek; csiszoló- és súroló észítmények;
porcelán, üveg, kõ, mûanyag és textil, valamint fa és fém tisztítására szolgáló vegyi készítmények; tisztítószerek csõvezetékekhez; padló tisztítására szolgáló és padlóápoló termékek; zsírtalanító szerek; illatszerek, illóolajok.
5
Légtisztító és légdezodoráló szerek; fertõtlenítõkészítmények.
(210) M 08 00111
(220) 2008.01.16.
(731) Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 08 00879
(220) 2008.03.12.
(731) Gombosi Pálinkafõzõ, Gyümölcsfeldolgozó és Kereskedelmi
Kft., Lõrinci (HU)
(740) dr. Szõke Pál ügyvéd, Aszód
(546)

(511) 33

betonból; építõkövek; épületek, nem fémbõl; épületpanelek, nem
fémbõl; öntödei öntõformák, nem fémbõl.
20 Asztallapok, bútorok; bútorszerelvények, nem fémbõl; cégtáblák, cégérek fából vagy mûanyagból.
42 Belsõépítészet, grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások,
építészet.

(511) 1
Vegyi anyagok ipari célokra.
3
Szappanok; mosó- és fertõtlenítõkészítmények mosodai célokra; folteltávolító készítmények; edénymosószerek; detergensek; tisztító- és fényesítõszerek; csiszoló- és súrolókészítmények;
porcelán, üveg, kõ, mûanyag és textil, valamint fa és fém tisztítására szolgáló vegyi készítmények; tisztítószerek csõvezetékekhez; padló tisztítására szolgáló és padlóápoló termékek; zsírtalanító szerek; illatszerek, illóolajok.
5
Légtisztító és légdezodoráló szerek; fertõtlenítõkészítmények.

Pálinka.

(210) M 07 03066
(220) 2007.09.10.
(731) HABI Kft., Kiskuhalas (HU)
(541) KTD
(511) 12 Jármûvek: szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(210) M 06 04064
(220) 2006.12.13.
(731) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 08 00884
(220) 2008.03.12.
(731) Hegedûs Csaba, Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Szõke Norbert ügyvéd, Nyíregyháza
(546)

(511) 19 Armatúrák, merevítések építési célra (nem fémbõl); állványzatok, nem fémbõl; építõanyagok, nem fémbõl; építõelemek

(511) 29 Magyarországról származó hús, hústermékek, szalámik,
kolbászok, sonkák, szalonnák.
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(210) M 08 00885
(220) 2008.03.12.
(731) Hinoki Shinyaku Kabushiki Kaisha (also trading as Hinoki
Shinyaku Co., Ltd.), Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 3

(210) M 08 00659
(220) 2008.02.28.
(731) Hubert Burda Media Holding GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft, Offenburg (DE)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokkal készült termékek, amelyek
ebbe az osztályba tartoznak; nyomdaipari termékek; újságok, magazinok, könyvek; oktatási és információs eszközök; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk; ragasztóanyagok papírhoz
és papírárukhoz vagy háztartási célra; anyagok mûvészek részére;
ecsetek; íróeszközök és irodai cikkek (kivéve bútorok); szintetikus csomagolóanyagok, amelyek ebbe az osztályba tartoznak;
nyomdai betûk; klisék.

Kozmetikai cikkek, szappanok, illatszerek.

(210) M 08 01223
(220) 2008.04.09.
(731) Honvéd Futball Club Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) Kovátsné dr. Rech Erika, Budapesti 62. sz. Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, sapkák.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek, játékkártyák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, reklámanyagok, reklámszövegek készítése és publikálása, szabadtéri hirdetés, szállodai üzletvezetés,
televíziós reklámozás, rádiós reklámozás, hirdetési hely kölcsönzése, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai
munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, sportedzõtábori szolgáltatások, sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése, stadionok bérlete,
szabadidõs szolgáltatások nyújtása, testnevelés, tornatanítás, video(szalagra filmezés), sportoktatás, sportoktatási tárgyú információk, sportoktatási vizsgáztatás, idõ mérése sporteseményeken, sportakadémiák (okatatás), egészségvédõ klubok (kondicionálás).
43 Vendéglátás, (élelmezés), idõleges szállásadás, gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, panziók,
szállodai szolgáltatások, önkiszolgáló éttermek.

35 Reklámozás, különösen tv-reklámozás, online reklámozás
számítógépes hálózaton; rádióreklámozás; hirdetések levélben
megrendelve; szabadtéri hirdetés; nyomdai és internetreklámozás; reklámügynökség szolgáltatásai; reklámhely bérbeadása az
interneten; marketing mások számára, digitális hálózatokon is
(webvertising), piackutatás és elemzés; internetes reklámozás
mások számára; reklámozási intézkedések tervezése és készítése;
marketing; tv-marketing; cégek bemutatása az interneten és más
média útján; minták szétosztása reklámozási célból, eladási propaganda; közönségszolgálat; áruk bemutatása reklámozási célból; reklámozási események szervezése; üzletvezetés mások részére; multimédiás ügynökség szolgáltatásai, nevezetesen cégek
bemutatása az interneten és más médiumok útján; eladási propaganda; közönségszolgálat; áruk bemutatása reklámozási célból;
áruk és szolgáltatások bemutatása; kiállítások és vásárok szervezése kereskedelmi és reklámozási célból; vásárok szervezése ipari
vagy reklámozási célból.
41 Nyomtatványok kiadása és szerkesztése (kivéve reklámozási célból), különösen újságoké, magazinoké és könyveké, valamint oktatási és információs anyagoké, mindegyik magában foglalja a felvett hang és képi információk formáját elektronikus formában is és az internet útján is; elektronikus újságok, könyvek és
magazinok (nem letölthetõk) online publikálása; hang- és tv-stúdió szolgáltatásai, nevezetesen hang- és képfelvételek készítése;
hang- és képfelvételek bemutatása és kölcsönzése; tv- és rádióprogramok gyártása; tv- és rádióprogramok összeállítása; szórakoztatás, különösen rádiós és tv-s szórakoztatás; szórakoztató
események, kulturális és sportesemények, képzési események,
oktatási események szervezése, minden elõbb említett szolgáltatás, ami ebbe az osztályba tartozik; szórakoztatás IP/tv útján; játékok lefolytatása az internet útján.

(210) M 08 01031
(220) 2008.03.21.
(731) HUNGERIT Zrt., Szentes (HU)
(740) Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 08 00952
(220) 2008.03.18.
(731) Horváth Sándor László, Budapest (HU);
Horváthné Tremmel Mária, Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(541) BONTINO
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
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(511) 29 Hús, baromfi- és vadhús, különösen darabolt baromfitermékek, baromfi vörösáruk, felvágottak, sonkák, baromfi félszáraz,
szárazkolbászok, szalámik, hidegkonyhai készítmények baromfihúsból, panírozott baromfitermékek elõsütve, készre sütve, sterilezett baromfitermékek.
(210) M 08 01219
(220) 2008.04.09.
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) HYUNDAI iX35
(511) 12 Személygépkocsik, tehergépkocsik, pótkocsik, furgonok;
az elõbbiek alkatrészei és tartozékai, gépkocsi-kormánykerekek
és gépkocsikerekek.
(210) M 08 01220
(220) 2008.04.09.
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) HYUNDAI iX45
(511) 12 Személygépkocsik, tehergépkocsik, pótkocsik, furgonok;
az elõbbiek alkatrészei és tartozékai, gépkocsi-kormánykerekek
és gépkocsi erekek.
(210) M 08 01289
(220) 2008.04.14.
(731) Hyundai Motor Company, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) HYUNDAI i40
(511) 12 Szárazföldi közlekedési eszközök; gépjármûvek, gépkocsik, beleértve személygépkocsik, tehergépkocsik, buszok, furgonok, utánfutók, traktorok, gépjármûkerekek, valamint gumiabroncsok; a gépjármû-hajtómûvek, gépjármû biztonsági övek, gépjármû-sebességváltók, gépjármûszélvédõk és -ablakok, szélvédõtörlõk, a gépjármûvek biztonsági berendezései, nevezetesen a légzsákok, valamint a fent felsorolt termékek alkatrészei és tartozékai.
(210) M 08 01290
(220) 2008.04.14.
(731) Hyundai Motor Company, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) i30CW
(511) 12 Szárazföldi közlekedési eszközök; gépjármûvek, gépkocsik, beleértve személygépkocsik, tehergépkocsik, buszok, furgonok, utánfutók, traktorok, gépjármûkerekek, valamint gumiabroncsok; a gépjármû-hajtómûvek, gépjármû biztonsági övek, gépjármû-sebességváltók, gépjármûszélvédõk és -ablakok, szélvédõtörlõk, a gépjármûvek biztonsági berendezései, nevezetesen a légzsákok, valamint a fent felsorolt termékek alkatrészei és tartozékai.
(210) M 08 01291
(220) 2008.04.14.
(731) Hyundai Motor Company, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) HYUNDAI i20
(511) 12 Szárazföldi közlekedési eszközök; gépjármûvek, gépkocsik, beleértve személygépkocsik, tehergépkocsik, buszok, furgonok, utánfutók, traktorok, gépjármûkerekek, valamint gumiabroncsok; a gépjármû-hajtómûvek, gépjármû biztonsági övek, gépjármû-sebességváltók, gépjármûszélvédõk és -ablakok, szélvédõtörlõk, a gépjármûvek biztonsági berendezései, nevezetesen a légzsákok, valamint a fent felsorolt termékek alkatrészei és tartozékai.

(210) M 08 01292
(220) 2008.04.14.
(731) Hyundai Motor Company, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) HYUNDAI iX55
(511) 12 Személygépkocsik, tehergépkocsik, pótkocsik, furgonok;
az elõbbiek alkatrészei és tartozékai, gépkocsi-kormánykerekek
és gépkocsikerekek.
(210) M 08 01762
(731) Háda Kft., Tiszakanyár (HU)
(546)

(220) 2008.05.27.

(511) 25 Gyermek lábbeli, fehérnemû, alsóruházat, felsõruházat, kalapáruk; felnõtt férfi lábbeli, fehérnemû, alsóruházat, felsõruházat, kalapáruk; felnõtt nõi lábbeli, fehérnemû, alsóruházat, felsõruházat, kalapáruk.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 08 01164
(220) 2008.04.03.
IN-VITRO Kutató, Fejlesztõ Kft., Dunakeszi (HU)
dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

FORMAX
5

Étrend-kiegészítõ tabletta.

M 08 01224
(220) 2008.04.09.
Infinity Sport Kft., Budapest (HU)
dr. Radnai Éva, Hajdu és Menyhei Ügyvédi Iroda, Budapest

Converse, egy évszázad története
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 08 01692
(220) 2008.05.19.
(731) Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Engel Tamás, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); vitaminok és ásványi anyagok.
(210) M 08 01462
(220) 2008.04.25.
(731) Invitel Távközlési Zrt., Budaörs (HU)
(740) dr. Szolnoky Andrea, Tiszakerecseny
(546)

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

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.
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.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
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.

M 08 01463
(220) 2008.04.25.
Invitel Távközlési Zrt., Budaörs (HU)
dr. Szolnoky Andrea, Tiszakerecseny

Invi Trió
38

Távközlés.

(210) M 07 02900
(731) Kaiser 2000 Kft., Érpatak (HU)
(554)

(220) 2007.08.22.

(210) M 07 04283
(220) 2007.12.28.
(731) Kiss János József, Budapest (HU)
(541) JOHNNY LITTLE ORGANIZATION
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 33

(210) M 08 00097
(220) 2008.01.16.
(731) KMC Solution Szolgáltató Kft., Érd (HU)
(740) dr. Klausmann Kornél ügyvéd, Budapest
(546)

Pálinka; ágyas pálinka.

(210) M 08 01158
(220) 2008.04.03.
(731) Karya Tour Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hargittay Attila, Hargittay és Jarovinszkij Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; autóbusz-közlekedés, folyami szállítás, gépkocsival történõ
szállítás, hajózás(i) szolgáltatások, helyfoglalás szállítással kapcsolatban, helyfoglalás utazáshoz, helyfoglalás utazással kapcsolatban, információ szállítással kapcsolatban, kalauzolás ismeretlen helyen, komphajón történõ szállítás, látogatások tervezése turistáknak, légi szállítás, sétahajó (szolgáltatások), személyszállítás, tengeri szállítás, turistairodák (szállodai, panziós helyfoglalás
kivételével), utaskísérés, utasszállítás, utazások szervezése, vasúti szállítás, vízi utazások szervezése.
(210) M 08 01254
(220) 2008.04.10.
(731) KIKA Möbel-Handelsgesellschaft m.b.H., St Pölten (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

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

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; gazdasági elõrejelzések; hirdetési hely
kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése; konzultáció személyzeti kérdésekben; munkaerõ-toborzás; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikai információnyújtás; szabadtéri
hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; személyzet kiválasztása pszichológiai
eljárásokkal; állásközvetítõ irodák; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzleti menedzselés elõadómûvészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó
szolgálatok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakozatás; sport- és kulturális
tevékenységek; akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése
és lebonyolítása (gyakorlat); elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés (szemléltetés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelezõ tanfolyamok; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk);
szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és
vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szövegek
kiadása (nem reklámcélú); versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás).
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(210)
(731)
(300)
(740)
(546)

zölt hirdetések; áruk és szolgáltatások felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése; online hirdetõ tevékenység; piackutatás; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba történõ szerkesztése.
38 Távközlési szolgáltatások, elektronikus levelezés, elektronikus adatátvitel, híranyag továbbítása interneten keresztül, hírügynökségi szolgáltatás-tartalomszolgáltatás; elektronikus hirdetõtábla-szolgáltatás.
42 Adattárolás, adatbázis-szolgáltatás, adatkezelés, adatfeldolgozás, adatok adatbázisból történõ kikeresése, adatbázis-hozzáférés biztosítása elektronikus eszközökön, elektronikus hálózaton,
interneten keresztül; hírügynökség, hírek, információ továbbítása
- tartalomszolgáltatás - terjesztése interneten keresztül; adatok
vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus
médiumba; weboldalak fenntartása és alkotása mások számára.

M 07 02577
(220) 2007.07.18.
Kofola Holding a.s., Ostrava (CZ)
0-447349
2007.04.13. CZ
Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(511) 30 Zöldségbõl készült öntetek fõzéshez; ízesítõöntetek, aromák; jég (természetes vagy mesterséges); kávé-, kakaó- vagy csokoládéalapú italok; teaalapú italok; italösszetevõk az eszenciák
kivételével; aromák italokhoz az illóolajok kivételével; nádcukorszirup; szörbetek (fagylaltok), öntetektõl eltérõ szószok.
32 Ásványvizek, szénsavas italok és más alkoholmentes italok;
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sörbetek (italok); szörpök és
más eszenciák italok elõállítására, sörök.
33 Alkoholos italok (a sörök kivételével).
(210) M 08 01455
(220) 2008.04.23.
(731) Kovács Patrik, Budapest (HU);
Barta László, Budapest (HU)
(740) dr. Szakál Róbert, Dr. Szakál Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére, mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.
(210) M 08 01443
(220) 2008.04.24.
(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zürich (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) SPORT KEXTRÉM
(511) 30 Csokoládékészítmények.

(220) 2008.03.12.

(511) 16 Papíráruk, nyomtatott anyagok és kiadványok; prospektusok, újságok; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok és folyóiratok.
35 Reklámozás; reklám- és hirdetõügynökség; hirdetési szolgáltatások; interaktív multimédiás, interneten továbbított és közölt hirdetések; áruk és szolgáltatások felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése; online hirdetõ tevékenység; piackutatás; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba történõ szerkesztése.
38 Távközlési szolgáltatások, elektronikus levelezés, elektronikus adatátvitel, híranyag továbbítása interneten keresztül, hírügynökségi szolgáltatás-tartalomszolgáltatás; elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás.
42 Adattárolás, adatbázis-szolgáltatás, adatkezelés, adatfeldolgozás, adatok adatbázisból történõ kikeresése, adatbázis-hozzáférés biztosítása elektronikus eszközökön, elektronikus hálózaton,
interneten keresztül; hírügynökség, hírek, információ továbbítása
- tartalomszolgáltatás - terjesztése interneten keresztül; adatok
vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus
médiumba; weboldalak fenntartása és alkotása mások számára.
(210) M 08 01932
(220) 2008.06.09.
(731) Képesné dr. Vass Ilona, Budapest (HU);
dr. Szokolai Erzsébet, Telki (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) Dr. KryOsol
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 08 01444
(220) 2008.04.24.
(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zürich (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) SPORT KEKSZTREM
(511) 30 Csokoládékészítmények.
(210) M 08 00881
(731) Kárpáti Zoltán, Alsóörs (HU)
(546)

(210) M 08 00882
(731) Kárpáti Zoltán, Alsóörs (HU)
(546)

(210) M 08 01276
(220) 2008.04.14.
(731) LCP Systems Informatikai és Kereskedelmi Kft. 20%,
Budapest (HU);
Horváth Csaba 40%, Budapest (HU);
Hegedûs Viktor Sándor 40%, Vásárosnamény (HU)
(546)

(220) 2008.03.12.

(511) 16 Papíráruk, nyomtatott anyagok és kiadványok; prospektusok, újságok; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok és folyóiratok.
35 Reklámozás; reklám- és hirdetõügynökség; hirdetési szolgáltatások; interaktív multimédiás, interneten továbbított és kö-
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(511) 9
Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 08 01432
(220) 2008.04.24.
(731) Lian Xiang Europe Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(541) FINCSIBE
(511) 29 Baromfi és baromfitermékek.
(210) M 08 01484
(220) 2008.04.23.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) PUIOKA
(511) 29 Baromfi és baromfitermékek.
(210) M 08 01756
(220) 2008.05.26.
(731) Lipót Garázs Üzemeltetõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fazekas Balázs/dr. Kõmíves Attila, Réczicza White & Case
LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 01092
(220) 2008.03.28.
(731) Lidl Magyarország Bt., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
(210) M 08 01259
(220) 2008.04.11.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

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

(210) M 08 02197
(220) 2008.07.03.
(731) Longas Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gedeon Sándor, Pintz és társai Szabadalmi és Védjegy
Iroda, 1. sz. aliroda, Budapest
(541) LONGAS
(511) 7
Üzemanyag-átalakítók belsõ égésû motorokhoz, adagolók
(géprészek), befecskendezõk motorokhoz, gyújtóberendezések
belsõ égésû motorokhoz, gyújtógyertyák belsõ égésû motorokhoz, motorhengerek, porlasztók, porlasztó adagolók, szelepek
(géprészek).
12 Motorok szárazföldi jármûvekhez és ezek alkatrészei, amelyek nem tartoznak más osztályba; üzemanyag-ellátó rendszer
belsõ égésû motorokhoz.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 08 00529
(220) 2008.02.20.
Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
dr. Gombási Izabella, Budapest

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

(210) M 08 01502
(220) 2008.04.28.
(731) Magyar Tudományos Akadémia, Budapest (HU)
(546)

(210) M 08 01482
(220) 2008.04.23.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) RÖFINCSI
(511) 29 Hús és hústermékek.
(210) M 08 01483
(220) 2008.04.23.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; kulturális tevékenységek; könyvkiadás; oktatás.
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42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; biológiai kutatás; fizikai kutatások; geológiai kutatás;
kutatás és fejlesztés; mûszaki kutatás; vegyészeti kutatás.
(210) M 08 01288
(220) 2008.04.14.
(731) Malex Motion PTE Ltd, Singapore (SG)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)
(511) 7
Golyós és görgõs csapágyperselyek, golyó és görgõ csavarok, csapágykonzolok gépeknél, csapágyházak, csapágyegységek
kerekekhez, csapágyak (gépalkatrészként), meghajtószíjak gépekhez, szelepemelõk, csapágyak a lineáris mozgás biztosítására
(gépalkatrészként), a csapágyak alkatrészei és tartozékai, radiális
csapágyház (gépalkatrészként), siklócsapágyak (gépalkatrészként), beállító asztalok (mint a gép részei), szárazföldi gépjármûveknél alkalmazott tárcsák, rúdvégek (gépalkatrészként), golyós
és görgõs csapágyak (gépalkatrészként), tömítések és tömítõgyûrûk csapágyakhoz: meghajtószíj-feszítõk, szabadonfutók, tengelykapcsoló tárcsa egységek, elválasztó lapok, szelephimbák,
mind gépek vagy motorok tartozékaiként; kardáncsuklók (gépalkatrészként), vízszivattyú-csapágyak.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedésre alkalmazott berendezések, gépjármûcsapágyak, kerékcsapágyegységek,
tengelykapcsoló-kiemelõ csapágyak gépjármûvekhez, sebességváltó-csapágyak és szárazföldi gépjármûvek alkatrészei, kormánycsuklók gépjármûvekhez, golyós csuklók gépjármûvekhez,
rögzítõcsuklók szárazföldi gépjármûvekhez, kormányösszekötõrúd-végek szárazföldi gépjármûvekhez, szelephimbák (a motorok
és gépjármûvek alkatrészeiként).
(210) M 08 00902
(220) 2005.08.16.
(731) MasterCard International Incorporated (Delaware állam
törvényei szerint bejegyzett cég), Purchase, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(541) TITANIUM MASTERCARD
(511) 9
Tudományos célra szolgáló berendezések és felszerelések;
mágneses adathordozók; felvevõlemezek; automata eladóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez;
pénztárgépek; adatfeldolgozó berendezések; számítógépek; számítógéphardverek; számítógépszoftverek és számítógépprogramok; távközlési és elektromos berendezések és felszerelések;
könyvelõgépek; adatok, így hang és kép regisztrálására, továbbítására és reprodukálására szolgáló eszközök; mágneses felvevõállvány; pénzügyi számlák a globális számítógépes hálózaton keresztül történõ követésére, irányítására és elemzésére szolgáló berendezés; számítógéphardver és -szoftver, különösen a helyi és
nagy kiterjedésû számítógépes hálózatok fejlesztésére, karbantartására és alkalmazására; memóriakártyában lévõ adatok olvasására szolgáló rendszerek, beleértve az integrált áramköri memóriákat és a bankkártya-memóriákat; letölthetõ elektronikus kiadványok; nyomtatóberendezés; beleértve adatfeldolgozó rendszerek
és pénzügyi tranzakciós rendszerek adatainak kinyomtatására
szolgáló berendezés; banki összeköttetés létesítésére szolgáló gépek; kódolók és dekódolók; modemek; számítógépes hardverek
és szoftverek a fizetési tranzakciók elektronikus eszközökkel való
megkönnyítésére; számítógépes hardverek és titkosítószoftverek,
titkosítókulcsok, digitális okmányok, digitális aláírások, szoftverek az adattárolás biztosítására, valamint az egyének, bankok és
intézmények által használt bizalmas információk keresésére és továbbítására; mágneses kódolókártyák és integrált áramköri csipet
tartalmazó kártyák (ún. „smart kártyák”), hitelkártyák, bankkártyák, csipkártyák, tárolt érték kártyák, elektronikus adathordozó
kártyák, fizetõkártyák és kódolt fizetõkártyák; bankkártyák, beleértve a nyomtatott bankkártyák, mágneses memóriát és integrált
áramkörû memóriát alkalmazó bankkártyák; kártyaleolvasók;
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mágnesesen kódolt kártyaleolvasók elektronikus adathordozó
kártyák, mágnesesen kódolt kártyaleolvasók, elektronikus adathordozó kártyaleolvasók, elektronikus titkosítóegységek, számítógépes hardverek; számítógépes terminálok, számítógépes szoftverek a pénzügyi szolgáltatások, banki és távközlési szolgáltatások területén; számítógépes szoftverek smart kártyának a terminálokkal és a leolvasókkal való kapcsolatfelvétele biztosítására;
telefonba és egy távközlési eszközbe beépített számítógépes csip;
távközlési berendezések; bolti pénztárgépterminálok és számítógépes szoftverek a bolti tranzakciók továbbítására, megjelenítésére és tárolására, azonosítására és pénzügyi információk a pénzügyi szolgáltatások, banki és távközlési szolgáltatások területén;
rádiófrekvenciás azonosítóberendezések (válaszjeladók); elektronikus hitelesítõberendezés az autentikus hitelkártyák, bankkártyák, hitelkártyák és fizetõkártyák hitelesítésére; kártyaoktató berendezések; pénzkiadó automaták; eladóautomaták; számítógépes perifériás berendezések és elektronikus áruk, nevezetesen
számológépek, zsebrajzolók, személyi hívók (PDA-k), riasztók és
zseblámpák.
36 Biztosítási szolgáltatások; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; pénzügyi szolgáltatások; banki és hitelszolgáltatások; hitelkártya, bankkártya, fizetõkártya és tárolt érték elõfizetési kártya
biztosításával kapcsolatos szolgáltatások; banki, fizetési, hitelezési, terhelési, készpénzfizetési, tárolt érték tárolási szolgáltatások; számlakifizetési szolgáltatások, hitelkártya, bankkártya, fizetõkártya, elõfizetési kártya és tárolt érték kártya szolgáltatások;
csekkhitelesítési és csekk-kifizetési szolgáltatások; bankjegykiadó automatával kapcsolatos szolgáltatások; fizetési ügyletek lefolytatása online számítógép-adatbázis vagy távközlés segítségével, illetve pénztári kassza igénybevételévele; pénzügyi ügyletek
lefolytatása kártyatulajdonosok által automata bankjegykiadó
gép segítségével; a pénzügyi egyenleg részletei, megtakarítások
és pénzvisszavonás a kártyatulajdonosok számára bankjegy-automata segítségével; elintézési és meghatalmazási szolgáltatások;
utasbiztosítási szolgáltatások; utazócsekk és utalvány kiadása és
beváltása; az intézvényezett hitelességének megállapításával
kapcsolatos szolgáltatások; a pénzügyi információk hitelességének megállapítása; pénzügyi nyilvántartás kezelése; a pénzügyi
alapok átutalása és valutaváltási szolgáltatások elektronikus úton;
pénzügyi információk terjesztése internet útján és egyéb számítógépes hálózatok segítségével; távfizetési szolgáltatások; tárolt érték elektronikus fizetésével kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi
alapok és valutaátváltási szolgáltatások elektronikus úton; elektronikus fizetési szolgáltatások, telefonhívásra kártyával való elõfizetési szolgáltatások, készpénzfizetési szolgáltatások, valamint
a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó meghatalmazás és lefolytatásával kapcsolatos szolgáltatások; rádiófrekvenciás azonosítóval
(válaszjeladó) lefolytatott fizetési és hitelszolgáltatások ellátása;
távközlési eszközökkel lefolytatott hitel- és fizetési szolgáltatások ellátása; utasbiztosítási szolgáltatások; csekkhitelesítési szolgáltatások; utazási csekk és bizonylat kiadásával és beváltásával
kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások ellátása kiskereskedõk számára mobil távközlési eszközök igénybevételével,
beleértve a mobiltelefonon való fizetési szolgáltatásokat; pénzügyi szolgáltatások ellátása kiskereskedõk számára a számítógépes hálózat vagy egyéb elektronikus eszköz igénybevételével az
elektronikusan digitális információk felhasználásával; valutabeváltási szolgáltatások, nevezetesen a valuta biztonságos beváltása, beleértve az elektronikus készpénzfizetést, smart kártya segítségével történõ fizetés a számítógépes hálózat igénybevételével;
számlakifizetési szolgáltatások website útján; online banki szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások telefonon vagy a globális számítógépes hálózat, illetve internet igénybevételével; pénzügyi
szolgáltatások ellátása globális számítógépes hálózat vagy internet felhasználásával; hitel- vagy fizetési ügyletek lefolytatása telefon vagy távközlési kapcsolat igénybevételével; ingatlanügyek;
ingatlantulajdoni szolgáltatások; ingatlanfelértékelés; ingatlanbefektetési tanácsadás; ingatlanbefektetési szolgáltatások; ingatlanbiztosítási szolgáltatások; biztosítás a tulajdonosoknak; a tulajdonnal kapcsolatos biztosítási szolgáltatások; ingatlanfinanszírozás; ingatlanbróker-szolgáltatások; ingatlan-értékbecslés; in-
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gatlanügynöki szolgáltatások; ingatlanok felértékelésével kapcsolatos adminisztráció; ingatlan-bérbeadási ügylet lefolytatása;
ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanra vonatkozó pénzügyi bróker szolgáltatások; az ingatlantulajdonnal és az épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlankifizetéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; az ingatlanra vonatkozó bérleti szerzõdés elkészítése; az ingatlanra vonatkozó tulajdonmegosztás elkészítése; az ingatlaneladással kapcsolatos pénzügyek ellátása; az ingatlan megszerzésében való segítségnyújtás; ingatlan tõkebefektetés; kereskedelmi tulajdon befektetési szolgáltatások; tulajdonszerzéssel kapcsolatos pénzügyi
szolgáltatások; tulajdoneladással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; a szabad tulajdon felbecslése; bérelhetõ tulajdon felbecslése; ingatlan bérbeadása; ingatlan bérlése; tulajdonbérlés; ingatlantulajdon-bérlés; szabad tulajdon bérlése; ingatlantulajdonügykezelési szolgáltatások; tulajdonbecslés; tulajdon portfolio
kezelése; tulajdonkezelés; ingatlantulajdonnal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; ingatlan-értékbecsléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; ingatlancéggel kapcsolatos tanácsadás;
ingatlanra vonatkozó számítógépes információs szolgáltatások;
ingatlanra vonatkozó konzultációs szolgáltatások; ingatlantulajdonra vonatkozó információ ellátása; tulajdonpiacra vonatkozó
információ ellátása; ingatlanszerzéssel kapcsolatos kutatási szolgáltatások; ingatlan kiválasztásával kapcsolatos kutatási szolgáltatások.
38 Távközlési szolgáltatások; internetalapú távközlési szolgáltatások; adatközlési szolgáltatások; elektronikus adattovábbítás a
teljes táv-adatfeldolgozó hálózaton keresztül, beleértve az internetet; szolgáltatások az információknak a számítógépben tárolt
adatbankból vagy az interneten keresztül történõ továbbítására,
tárolására vagy megjelenítésre; adatok továbbítása a telefonos hálózaton keresztül mûködõ elektronikus képfeldolgozó alkalmazásával; elektronikus levél, üzenetküldõ és -fogadó szolgáltatások;
több felhasználót feltételezve számítógépes információs hálózat
biztosítása az információk továbbítására és terjesztésére a pénzügyi szolgáltatások területén; számítógépes adatbázis elérési ideje lízingeléshez.
42 Pénzügyi információs adatok kódolása (rejtjelezése) és dekódolása.
(210) M 08 00776
(220) 2008.03.06.
(731) MBP 23 Mûvészeti Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Gábor, Dr. Horváth J. Gábor Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) MANIER
(511) 18 Bõröndök, kézitáskák.
25 Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsónemûk; bõrruházat; cipõk; csuklyák, kapucnik.
42

Divattervezés.

(210) M 08 00972
(220) 2008.03.18.
(731) Mecsek-Drog Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Pécsvárad (HU)
(541) CSALA VARÁZS
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); gyógyteák.
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; tea.

(210) M 07 02461
(220) 2007.07.31.
(731) dr. Megyery Balázs, Veszprém (HU)
(541) DR. DER-MED
(511) 44 Orvosi szolgáltatások.
(210) M 08 01240
(220) 2008.02.25.
(731) MI Foundation Limited, George Town (KY)
(740) dr. Bacsek György, Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Vasárnapi BORS, szórakoztató napilap
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
(210) M 07 03663
(220) 2007.10.30.
(731) Miniszterelnöki Hivatal, Budapest (HU)
(740) Balogh Dóra, ACG HEY Reklámügynökség Kft., Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 07 03664
(220) 2007.10.30.
(731) Miniszterelnöki Hivatal, Budapest (HU)
(740) Balogh Dóra, ACG HEY Reklámügynökség Kft., Budapest
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(546)

(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
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) 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

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38

(210) M 08 01593
(220) 2008.05.08.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) MotoPRo
(511) 4
Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porfelszívó, nedvesítõ
és -lekötõ vegyületek fûtõanyagok, /beleértve a motorbenzineket
is/, világítóanyagok, gyertyák, gyertyabelek.
(210) M 08 01642
(220) 2008.05.13.
(731) Motoker Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák,
Budapest
(546)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(210) M 08 00374
(220) 2008.02.07.
(731) N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Arday Márta ügyvéd, Arday Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, különösen mobiltelefonok, illetve mobiltelefon-tartozékok kiskereskedelmi forgalmazása.

(511) 39

(210) M 08 01246
(220) 2008.04.10.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(210) M 08 01618
(220) 2008.05.09.
(731) Napi Gazdaság Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bagi János Zoltán, Kálóczy és Bagi Ügyvédi Iroda,
Budapest

M818

Utazási szolgáltatások.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 8. szám I. kötet, 2008.08.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 01619
(220) 2008.05.09.
(731) Napi Gazdaság Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bagi János Zoltán, Kálóczy és Bagi Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 01622
(220) 2008.05.09.
(731) Napi Gazdaság Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bagi János Zoltán, Kálóczy és Bagi Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(541) navigation paradise
(511) 9
Fedélzeti számítógépek, navigációs berendezések jármûvekbe; navigációs eszközök; letölthetõ és rögzített számítógépprogramok; számítógépek; számítógépes játékprogramok; távmérõ mûszerek, távolságmérõk; távolságregisztráló készülékek,
kilométerszámlálók.
42 Számítógépprogramok sokszorosítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógépszoftver fenntartása.
45 Szellemi tulajdon licencek adása.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 08 01370
(220) 2008.04.16.
NAV N GO Kft., Budapest (HU)
dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest

mapupdater
9
Fedélzeti számítógépek, navigációs berendezések jármûvekbe; navigációs eszközök; letölthetõ és rögzített számítógépprogramok; számítógépek; számítógépes játékprogramok; távmérõ mûszerek; távolságmérõk; távolságregisztráló készülékek,
kilométerszámlálók.
42 Számítógépprogramok sokszorosítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógépszoftver fenntartása.
45 Szellemi tulajdon licencek adása.

(210) M 08 01043
(220) 2008.03.25.
(731) Neutrogena Corporation (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ cég), Los Angeles, Kalifornia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) SPOT STREESS CONTROL
(511) 3
Arc- és testápoló készítmények, nevezetesen tisztítóhab,
tisztító bõrradír, tisztítófolyadék (lotion), lemosókrém, hidratálószer, arctisztító kendõ, bõrösszehúzó szer, pattanás elleni gél.
(210) M 08 00602
(220) 2008.02.26.
(731) Opticon Telekommunikációs Hálózati Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Kecskemét (HU)
(740) dr. Fodor András, Fodor András Ügyvédi Iroda, Miskolc
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 01281
(220) 2008.04.14.
(731) NAV N GO Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 38

Távközlés.

(210) M 07 04069
(220) 2007.12.10.
(731) Oren Akoka, Budapest (HU);
Yuval Shimshon Salamon, Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Szolgáltatás, amely alapvetõ célja az emberek kikapcsolódása.
44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatás, masszázs.
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(210) M 08 01293
(220) 2008.04.14.
(731) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo (JP)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi
irodák, Budapest
(541) PLETAL
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények trombociták egyesülésének
gátlására.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

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

M 08 01044
(220) 2008.03.25.
Otthon Centrum Ingatlan-tanácsadó Zrt., Budapest (HU)
dr. Fekete T. László, Fekete T. Ügyvédi Iroda, Budapest

Otthon Centrum. Hitelben is otthon vagyunk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
M 08 01045
(220) 2008.03.25.
Otthon Centrum Ingatlan-tanácsadó Zrt., Budapest (HU)
dr. Fekete T. László, Fekete T. Ügyvédi Iroda, Budapest

Otthon Centrum. Garantáltan jól jár.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és más anyagok mosodai használatra; tisztító-, fényezõ-, súroló- és abrazív készítmények; szappanok, illatszerek, esszenciális olajok, kozmetikumok, haj lotionok;
fogápoló/fogtisztító szerek, fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; gyógyászati célokra
alkalmazott dietetikus anyagok, bébiétel; tapaszok, flastromok,
anyagok kötésekhez, dresszingekhez; anyagok fogak töméséhez;
fogászati viasz; fertõtlenítõszerek; készítmények élõsdiek megsemmisítésére; fungicidek, herbicidek.
10 Sebészeti, orvosi, fogászati és állatorvosi berendezés és mûszerek; mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek;
gyógyászati varróanyagok.
16 Papír, karton; nyomtatott anyagok; könyvkötészeti anyagok; fényképek; irodaszerek; ragasztó irodai vagy háztartási célokra; mûvészek anyagai; festõecsetek; írógépek és irodai kellékek bútorok kivételével, írószerek; oktatási és tanítási anyag készülékek kivételével; mûanyag csomagolóanyagok; nyomtatószalag; nyomtatóblokkok.
39 Közlekedés; áruk csomagolása és tárolása; utazásszervezés,
utazásrendezés.
(210) M 07 03617
(220) 2007.10.27.
(731) PHOENIX Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Fót (HU)
(546)

M 08 01123
(220) 2008.03.31.
Otthon Centrum Ingatlan-tanácsadó Zrt., Budapest (HU)
dr. Fekete T. László, Fekete T. Ügyvédi Iroda, Budapest

Otthon Centrum. Értékesítési Garancia.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 08 01297
(220) 2008.04.15.
(731) Pataky Tamás, Kecskemét (HU);
Veres János, Püspökladány (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 16

(210) M 08 01681
(220) 2008.05.15.
(731) PROFI Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(554)

Irodaszerek, tollak.

(210) M 08 01782
(220) 2008.05.28.
(731) Pharmaceutical Chemical Cosmetic Industry ALKALOID AD Skopje, Skopje (MK)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi
Iroda, Budapest
(541) HOLVAS
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, gyógyszerészeti anyagok,
különösen antihyperlipidaemiás készítmények.
(210) M 08 00054
(220) 2008.01.10.
(731) PharmaSwiss SA, Zug (CH)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda Kft., Budapest

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 08 01682
(220) 2008.05.15.
(731) PROFI Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(554)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 08 01783
(220) 2008.05.28.
(731) ProPart Magyarország Kft., Dénesfa (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 1
Ipari vegyi termékek, hígítók, oldószerek; ipari rendeltetésû
ragasztóanyagok.
3
Tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek.
17 Tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok.
(210) M 08 00249
(220) 2008.01.28.
(731) Radoma Hungária Kft., Sátoraljaújhely (HU)
(541) Fantázia
(511) 30 Kakaó; sütemény, édességek és desszertek; jégkrémek,
fagylaltok, fagyasztott édességek, étkezési jég; snackételek, készítmények a felsorolt termékek elõállításához, amennyiben nem
tartoznak más osztályokba.
(210) M 08 01255
(220) 2008.04.10.
(731) Ranbaxy Laboratories Limited, Gurgaon (Haryana) (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) TITIAPOK
(511) 5
Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények emberi és
állatorvosi használatra.
(210) M 08 01381
(220) 2008.04.16.
(731) RATSKÓ-BAU ÉPÍTÕIPARI ÉS FÕVÁLLALKOZÁSI KFT.,
Budapest (HU)
(546)

(210) M 08 01614
(220) 2008.05.09.
(731) RAVAK Hungary Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 11 Biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és vízvagy gázvezetékekhez, csapok, fertõtlenítõkészülékek, fertõtlenítõadagolók toalettekhez, fürdõkád-felszerelések, fürdõkád-garnitúrák, fürdõkádak, fürdõkályhák, fürdõvíz-melegítõk, fürdõszobai szerelvények, fûtõelemek, fûtõtestek, fûtõtestek, gõzfejlesztõ
berendezések, illemhelyek, WC-k (szaniteráruk), lámpaüvegek,
lámpák, lámpák, elektromos, levegõszagtalanító készülékek, meleg vizes fûtõberendezések, mennyezetvilágítások, mosdókagylók, kézszárító készülékek mosdókhoz, pezsgõfürdõ-készülékek,
lámpaüvegek, lámpák, lámpák, elektromos, levegõszagtalanító
készülékek, melegítõlapok, meleg vizes fûtõberendezések,
mennyezetvilágítások, mosdókagylók, mosogatók, lefolyók,
pezsgõfürdõ-készülékek, radiátorfedelek, radiátortetõk, radiátorok, elektromos, radiátorok (fûtés), radiátorok központi fûtéshez,
szabályozó és biztonsági tartozékok vízszolgáltató berendezésekhez, szabályozószerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és vízvagy gázvezetékekhez, szauna fürdõberendezések, szûrõ (háztartási vagy ipari berendezések részei), toalettek (WC-k), tömítõgyûrûk vízcsapokhoz, úszómedence-klórozó berendezések, vécékagylók, vécéülõkék, védõberendezések világításhoz, világítóberendezések és készülékek, vízellátási berendezések (automata),
vízellátó berendezések, vízelosztó berendezések, vízmelegítõk
(készülékek), vízsterilizáló berendezések, vízszûrõ berendezések, WC-vízöblítõ tartályok, zuhanyfülkék, zuhanyok, örvényfürdõk.
(210) M 08 01615
(220) 2008.05.09.
(731) RAVAK Hungary Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 11 Biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és vízvagy gázvezetékekhez, csapok, fertõtlenítõkészülékek, fertõtlenítõadagolók toalettekhez, fürdõkád-felszerelések, fürdõkád-garnitúrák, fürdõkádak, fürdõkályhák, fürdõvíz-melegítõk, fürdõszobai szerelvények, fûtõelemek, fûtõtestek, fûtõtestek, gõzfejlesztõ
berendezések, illemhelyek, WC-k (szaniteráruk), lámpaüvegek,
lámpák, lámpák, elektromos, levegõszagtalanító készülékek, meleg vizes fûtõberendezések, mennyezetvilágítások, mosdókagylók, kézszárító készülékek mosdókhoz, pezsgõfürdõ-készülékek,
lámpaüvegek, lámpák, lámpák, elektromos, levegõszagtalanító
készülékek, melegítõlapok, meleg vizes fûtõberendezések,
mennyezetvilágítások, mosdókagylók, mosogatók, lefolyók,
pezsgõfürdõ-készülékek, radiátorfedelek, radiátortetõk, radiátorok, elektromos, radiátorok (fûtés), radiátorok központi fûtéshez,
szabályozó és biztonsági tartozékok vízszolgáltató berendezésekhez, szabályozószerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és vízvagy gázvezetékekhez, szauna fürdõberendezések, szûrõ (háztartási vagy ipari berendezések részei), toalettek (WC-k), tömítõgyûrûk vízcsapokhoz, úszómedence-klórozó berendezések, vécékagylók, vécéülõkék, védõberendezések világításhoz, világítóberendezések és készülékek, vízellátási berendezések (automata),
vízellátó berendezések, vízelosztó berendezések, vízmelegítõk
(készülékek), vízsterilizáló berendezések, vízszûrõ berendezések, WC-vízöblítõ tartályok, zuhanyfülkék, zuhanyok, örvényfürdõk.
(210) M 08 01616
(220) 2008.05.09.
(731) RAVAK Hungary Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 37

Építkezés.
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.
(511) 11 Biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és vízvagy gázvezetékekhez, csapok, fertõtlenítõkészülékek, fertõtlenítõadagolók toalettekhez, fürdõkád-felszerelések, fürdõkád-garnitúrák, fürdõkádak, fürdõkályhák, fürdõvíz-melegítõk, fürdõszobai szerelvények, fûtõelemek, fûtõtestek, fûtõtestek, gõzfejlesztõ
berendezések, illemhelyek, WC-k (szaniteráruk), lámpaüvegek,
lámpák, lámpák, elektromos, levegõszagtalanító készülékek, meleg vizes fûtõberendezések, mennyezetvilágítások, mosdókagylók, kézszárító készülékek mosdókhoz, pezsgõfürdõ-készülékek,
lámpaüvegek, lámpák, lámpák, elektromos, levegõszagtalanító
készülékek, melegítõlapok, meleg vizes fûtõberendezések,
mennyezetvilágítások, mosdókagylók, mosogatók, lefolyók,
pezsgõfürdõ-készülékek, radiátorfedelek, radiátortetõk, radiátorok, elektromos, radiátorok (fûtés), radiátorok központi fûtéshez,
szabályozó és biztonsági tartozékok vízszolgáltató berendezésekhez, szabályozószerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és vízvagy gázvezetékekhez, szauna fürdõberendezések, szûrõ (háztartási vagy ipari berendezések részei), toalettek (WC-k), tömítõgyûrûk vízcsapokhoz, úszómedence-klórozó berendezések, vécékagylók, vécéülõkék, védõberendezések világításhoz, világítóberendezések és készülékek, vízellátási berendezések (automata),
vízellátó berendezések, vízelosztó berendezések, vízmelegítõk
(készülékek), vízsterilizáló berendezések, vízszûrõ berendezések, WC-vízöblítõ tartályok, zuhanyfülkék, zuhanyok, örvényfürdõk.

(210) M 08 01640
(220) 2008.05.13.
(731) Ravintoraisio Oy, Raisio (FI)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Irodák, Budapest
(541) ELOVENA
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek: lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek; jég.
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.

(210) M 06 01850
(220) 2006.05.25.
(731) Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros
& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) MINITABLETINOS
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb mosásra és mosogatásra
szolgáló anyagok; mosásra szolgáló készítmények vegytisztításhoz; tisztító-, frissítõ- és szagtalanítószerek mosogatógéphez; fényesítõszerek konyhai és üvegárukhoz; tisztító-, fényesítõ-, súroló-, színezékeltávolító és csiszolókészítmények; szõnyegtisztító
készítmények; szappanok; készítmények mész, vízkõ és más kõlerakódás eltávolítására háztartási használatra; lágyítószerek; a
felsorolt termékek bármelyike fertõtlenítõ adalékkal vagy anélkül.

(210) M 08 01667
(220) 2008.05.15.
(731) Red Bull Hungária Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Baltay Levente, Harsányi és Baltay Ügyvédi Iroda, Gyál
(541) RED BULL MOZIFANATIKUSOK

(210) M 08 00868
(220) 2008.03.12.
(731) SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Szeged (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) MiZo ÉLET, ERÕ, EGÉSZSÉG
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 08 00608
(220) 2008.03.10.
Spqre Ingatlanforgalmazó és -fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
dr. Spielmann Éva, Spielmann Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

SOLIDUM
36
37

Ingatlankezelés.
Építés.

(210) M 08 01324
(220) 2008.04.15.
(731) Sprinter Futárszolgálat Kft., Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
(546)

(511) 39 Szállítás, szállítmányozás; áruk csomagolása és raktározása; csomag- és postaküldemények elosztása és továbbítása, gyorsszolgálat (üzenet és áru továbbítására), gépkocsival történõ szállítás, kamionos és légi szállítás, információ szállítással kapcsolatban, levélben megrendelt áruk szállítása, futárpostai szolgáltatás
(belföldi és nemzetközi futárposta); ügynökség szállítmányozással kapcsolatban.
(210) M 08 01657
(220) 2008.05.14.
(731) Starkiss Nyomdaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budaörs (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) NyomdaPont
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk, klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
(210) M 08 01048
(220) 2008.03.25.
(731) Surányi Péter, Kecskemét (HU)
(541) MAGICFLOOR
(511) 19 Nem fém építõanyagok, fal- és padlóburkoló lapok.
27 Szõnyegek, lábtörlõk, gyékények és nádfonatok, linóleum
és más padlóburkolatok.

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

(210) M 07 04276
(220) 2007.12.28.
(731) SV Control Szolgáltató Betéti Társaság, Juta (HU)
(740) dr. Márton Kálmán, 10. sz. Ügyvédi Iroda, Kaposvár
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.
(546)

(210) M 08 00100
(220) 2008.01.16.
(731) Teerag-Asdag AG, Wien (AT)
(740) Friedné dr. Kallós Éva, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai
Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba, minõség-ellenõrzés, számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 08 01261
(220) 2008.04.11.
Szatmári Kereskedõház Kft., Mátészalka (HU)
dr. Dobos József ügyvéd, Nyíregyháza

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

BREMIX

12

17 Szigetelõanyagok, szigetelõk, szigetelõtapaszok, tömítések, szigetelések, tömítõanyagok, vegyszerek rések javítására.
19 Beton, bevonatok (építõanyag), habarcs építési célokra, szigetelõvakolat.

Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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.

(210) M 08 01587
(220) 2008.05.07.
(731) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó ZRt., Szeged (HU)
(546)

19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(511) 29
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

40

Anyagmegmunkálás.

Hús-, baromfi-, és zöldség (fõzött) ételkonzerv.

M 08 01057
(220) 2008.03.26.
Szente Hajnalka, Budapest (HU)
dr. Bognár Viktor ügyvéd, Budapest

EXI PARIS
25 Franciaországból származó ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

(210) M 08 01308
(220) 2008.04.10.
(731) Szirén Ruházati Termelõ és Kereskedõ Kft., Szarvas (HU)
(541) MOUNT VINSON 4897
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

M 08 01928
(220) 2008.06.09.
TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

ANAMATAZ
5

Onkológiai orális gyógyszerészeti készítmények.

M 08 01929
(220) 2008.06.09.
TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

NORAZOX
5
Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, humán gyógyszerek.

(210) M 08 01422
(220) 2008.04.24.
(731) SZÛCS és TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság, Pécsvárad (HU)
(541) PRÍMA-BACK-MIX
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(210) M 08 01282
(220) 2008.04.14.
(731) The British Dispensary (L.P.) Co., Ltd., Samutprakarn (TH)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(210) M 08 00581
(220) 2008.02.25.
(731) Takács Károly, Gyõr (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 3
Kozmetikai cikkek, szappanok, illatszerek, kozmetikai célra alkalmazott folyadékok (lotion), krémek (kozmetikai), hintõporok egészségügyi célokra, samponok és ajakrúzsok.

(511) 30

Gesztenyerúd.

(210) M 08 01283
(220) 2008.04.14.
(731) The British Dispensary (L.P.) Co., Ltd., Samutprakarn (TH)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
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(546)

(546)

(511) 3
Kozmetikai cikkek, szappanok, illatszerek, kozmetikai célra alkalmazott folyadékok (lotion), krémek (kozmetikai), hintõporok egészségügyi célokra, samponok és ajakrúzsok.

(511) 3

(210) M 08 01644
(220) 2008.05.13.
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) CAMAY DEJOUR
(511) 3
Pipereszappanok, illatszerek, kozmetikumok, illóolajok,
hajbalzsamok, tisztálkodási készítmények, bõrápoló és szépségápoló szerek, fejbõr és hajápolók, dezodorok és izzadásgátló szerek.

Hintõporok egészségügyi célokra.

(210) M 08 01284
(220) 2008.04.14.
(731) The British Dispensary (L.P.) Co., Ltd., Samutprakarn (TH)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(210) M 08 01148
(220) 2008.04.03.
(731) Tsendra, Roman Ivanovich, Kolcsino, Mukachevskij (UA)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 29
(511) 3

Tartósított, szárított és fõzött zöldségek.

(210) M 08 01757
(220) 2008.05.26.
(731) Tõzsdepalota Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fazekas Balázs/ dr. Kõmíves Attila, Réczicza White & Case
LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

Hintõporok egészségügyi célokra.

(210) M 08 01285
(220) 2008.04.14.
(731) The British Dispensary (L.P.) Co., Ltd., Samutprakarn (TH)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
(511) 3
Kozmetikai cikkek, szappanok, illatszerek, kozmetikai célra alkalmazott folyadékok (lotion), krémek (kozmetikai), hintõporok egészségügyi célokra, samponok és ajakrúzsok.

(210) M 08 01286
(220) 2008.04.14.
(731) The British Dispensary (L.P.) Co., Ltd., Samutprakarn (TH)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 3
Kozmetikai cikkek, szappanok, illatszerek, kozmetikai célra alkalmazott folyadékok (lotion), krémek (kozmetikai), hintõporok egészségügyi célokra, samponok és ajakrúzsok.

(210) M 08 01287
(220) 2008.04.14.
(731) The British Dispensary (L.P.) Co., Ltd., Samutprakarn (TH)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(210) M 08 00112
(220) 2008.01.16.
(731) Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) NUTRI ANTI-AGE
(511) 3
Fogkrémek, gyógyhatású anyagot nem tartalmazó szájvizek, fogfényesítõ szerek, fogporok.
(210) M 08 01188
(220) 2008.04.07.
(731) Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) KIFÕZTÜK, HOGY MIT FÕZZÖN
(511) 41 Oktatás, oktatási szolgáltatások receptek és ételkészítés vonatkozásában; receptek készítése; fejlesztési tevékenység, beleértve receptek és ételkészítményekkel kapcsolatos fejlesztési tevékenységeket; publikációk; gyakorlati kiképzés nyújtása, beleértve receptek és ételkészítmények készítésével kapcsolatban; fórumok és lehetõségek biztosítása receptekkel és ételekkel kapcsolatos információkra; kulturális tevékenység.
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43 Tanácsadás és tanácsadási szolgáltatások ételekkel és ételkészítményekkel kapcsolatban; tanácsadás és tanácsadási szolgáltatások ételreceptek vonatkozásában; táplálkozási tanácsadó
szolgáltatások; ételek, diétás és táplálkozási tanácsadás; fórumok
és alkalmas helyiségek biztosítása, receptekkel és ételekkel kapcsolatos információ megvitatására és cserélésére.
(210) M 08 00323
(220) 2008.02.01.
(731) Unipharma Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) EGÉSZSÉGE SZÍVÜGYÜNK!
(511) 35 Kereskedelmi ügyletek; gyógyszer-kiskereskedelem,
gyógyhatású készítmények kiskereskedelme, dermokozmetikumok kiskereskedelme.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Z00M3
9
Hanghordozók; optikai hordozók; hang- és optikai hordozók, hanglemezek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; számítógépes játékok; számítógépes programok.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, papíripari cikkek, irodai cikkek (bútorok kivételével), tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével), csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); folyóiratok; könyvek; magazinok; revük.
35 Rádiós és televíziós reklámozás és kereskedelem, hirdetési
és reklámanyagok kölcsönzése, tv-kereskedelemmel kapcsolatos
üzleti szponzorálásban használatos filmezett/grafikus anyagok
gyártása, a fentiekkel kapcsolatos tanácsadási és információs
szolgáltatások, eladási propaganda, szponzorhely biztosítása, hirdetési hely kölcsönzése az interneten.
38 Kábeles, mûholdas és földi televíziós mûsorszórás, internetes és rádiós mûsorszórás, távközlési szolgáltatások, mûholdas átvitel; távközlési kommunikációs és mûsorszóró készülékek bérbeadása, mûsorszórással kapcsolatos információk nyújtása az interneten keresztül; fentiekkel kapcsolatos tanácsadási és információs szolgáltatások.
41 Mulattatási, nevelési és szórakoztatási szolgáltatások; televíziós és rádiós szórakoztatás; show-mûsorok; színházi és egyéb
szórakoztató elõadások készítése és elõadása; film-, rádió- és videóprodukciók; szórakoztatási szolgáltatásokra vonatkozó információk; filmstúdiók; felvevõ stúdiós és filmstúdiós szolgáltatások; rádiós és televíziós programok készítése; mozik; videoszalagok és rádiós, tv-programok, riporteri szolgáltatások; fotóriport
készítése; sorsjáték lebonyolítása.
(220) 2008.03.12.

29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.
35 Reklámozás, segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében.

(210) M 08 01270
(220) 2008.04.14.
(731) Yess Europe Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

M 07 04087
(220) 2007.12.10.
Viasat Hungária Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
dr. Bíró Csaba, Péteri Ügyvédi Iroda, Budapest

(210) M 08 00883
(731) Wang Liqin, Budapest (HU)
(546)

(210) M 08 01269
(220) 2008.04.14.
(731) Yess Europe Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) ...ahol mindig jár Önnek valami plusz!
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.
35 Reklámozás, segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében.

(210) M 08 01093
(220) 2008.04.09.
(731) Zeffer András, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Gábor, Budapesti 4/6. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

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

(511) 25

Ruházat.

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

M825

M 08 01094
(220) 2008.03.28.
Zeffer András, Budapest (HU)
dr. Nagy Gábor, Budapesti 4/6. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

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

M 08 01695
Zi Li Kft., Budapest (HU)
Beniashvill Nikoletta, Budapest

DMR
25

Ruhák, cipõk, kalapáruk.

(220) 2008.05.19.
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(210) M 08 01740
(220) 2008.05.23.
(731) ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) BABEL
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(210) M 08 00492
(220) 2008.02.18.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(554)

(210) M 08 00490
(220) 2008.02.18.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(554)

(511) 33

Likõrök.

(210) M 08 01247
(220) 2008.04.09.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(541) ZEKK
(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszes italok, likõrök, borpárlatok (a sörök kivételével).
(511) 33

Likõrök.

(210) M 08 00491
(220) 2008.02.18.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(554)

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

M 08 01058
(220) 2008.03.26.
Éden Food Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Siófok (HU)
dr. Szabó Péter, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

Pizza Chef
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.

(210) M 08 01059
(220) 2008.03.26.
(731) Éden Food Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Siófok (HU)
(740) dr. Szabó Péter, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
(511) 33

Likõrök.
A rovat 173 db közlést tartalmaz.

M826

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 8. szám I. kötet, 2008.08.14.
Védjegybejelentés meghirdetése és védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban I.

Védjegybejelentés meghirdetése és védjegy lajstromozása
különleges gyorsított eljárásban I.
(111) 194.901
(151) 2008.08.14.
(210) M 08 01301
(220) 2008.04.15.
(732) Huf-Bau Hazai Építõanyag Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)
(546)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, építõanyag kiskereskedelem.
(111) 194.902
(151) 2008.08.14.
(210) M 08 01302
(220) 2008.04.15.
(732) Huf-Bau Hazai Építõanyag Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; építõanyag kiskereskedelem.
A rovat 2 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 194.901, 194.902
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(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

193.148
(151) 2008.03.05.
M 06 00887
(220) 2006.03.14.
Sárosdi Erzsébet, Budapest (HU)
dr. Nádas Gábor, Nádas Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 31
39
44

25
28

(111) 194.192
(151) 2008.05.28.
(210) M 07 02954
(220) 2007.08.28.
(732) Miss 3 Beauty Kft., Budapest (HU)
(546)

Csokorba kötött vagy cserepes élõ növények és virágok.
Virágküldemények kézbesítése belföldön és külföldön.
Virágkötészet.

(111) 193.225
(151) 2008.01.29
(210) M 06 00826
(220) 2006.03.10.
(732) HUNILUX Kereskedelmi és Gyártó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Naszódi Nikoletta ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 41 Szórakoztatás, TV, film- és videomûsorok; szervezés, versenyszervezés, szépségversenyek; szórakozási lehetõségek biztosítása, sportrendezvények, vendéglátás, vendéglátó, szórakoztató
szolgáltatások.

(511) 11 Fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
(111)
(210)
(732)
(740)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
Testnevelési és sportcikkek.

193.271
(151) 2008.03.10.
M 07 01235
(220) 2007.04.16.
CEVA SANTE ANIMALE (S.A.), Libourne (FR)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

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

194.196
(151) 2008.05.28.
M 07 03126
(220) 2007.09.13.
I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(546)

(541) MYCOTOX
(511) 5
Állatgyógyászati termékek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

193.373
(151) 2008.03.19.
M 03 02895
(220) 2003.07.02.
Harmónia Materiál Kft., Debrecen (HU)
dr. Kiss István ügyvéd, Debrecen

(511) 5
Édességek és cukrászáruk szíverõsítõ és más erõsítõhatással, édességek és cukrászáruk cukorbetegek számára gyógyászati
alkalmazásra, gyógycukorkák; mindezek zsályát tartalmaznak
vagy zsályaízûek.
30 Édességek és cukrászáruk, cukorkák, édességek és cukrászáruk karácsonyfa díszítésére, karamellák, cukortabletták; mindezek zsályát tartalmaznak vagy zsályaízûek.
(111) 194.198
(151) 2008.05.28.
(210) M 07 02266
(220) 2007.06.20.
(732) Szicsek Gyümölcsszesz és Likõr Üzem Kft.,
Tiszaföldvár (HU)
(740) Prisznyák Ilona, Budapest
(546)

(511) 2
Rozsdagátló és rozsdaölõ szerek.
8
Vágó és szúrófegyverek.
9
Optikai felszerelések.
13 Lõfegyverek; lõszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tûzijátékszerek.
18 Bõr és bõrutánzatok, utazótáskák és bõröndök.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; üveg-, porcelán- és fajanszáruk.
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(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
42 Vendéglátás.
(111)
(210)
(732)
(740)

(111) 194.206
(210) M 07 02257
(732) Bognár Gábor, Akasztó (HU)
(546)

(151) 2008.05.28.
(220) 2007.06.20.

194.200
(151) 2008.05.28.
M 07 03128
(220) 2007.09.13.
I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 5
Édességek és cukrászáruk szíverõsítõ és más erõsítõhatással, édességek és cukrászáruk cukorbetegek számára gyógyászati
alkalmazásra, gyógycukorkák; mindezek csipkebogyót tartalmaznak vagy csipkebogyóízûek.
30 Édességek és cukrászáruk, cukorkák, édességek és cukrászáruk karácsonyfa díszítésére, karamellák, cukortabletták; mindezek csipkebogyót tartalmaznak vagy csipkebogyóízûek.
(111)
(210)
(732)
(740)

194.201
(151) 2008.05.28.
M 07 03125
(220) 2007.09.13.
I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

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

Pálinka alapanyagú szeszes italok.

194.207
(151) 2008.05.28.
M 07 03127
(220) 2007.09.13.
I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(546)

(546)

(511) 5
Édességek és cukrászáruk szíverõsítõ és más erõsítõhatással, édességek és cukrászáruk cukorbetegek számára gyógyászati
alkalmazásra, gyógycukorkák; mindezek kamillát tartalmaznak
vagy kamillaízûek.
30 Édességek és cukrászáruk, cukorkák, édességek és cukrászáruk karácsonyfa díszítésére, karamellák, cukortabletták; mindezek kamillát tartalmaznak vagy kamillaízûek.

(511) 5
Édességek és cukrászáruk szíverõsítõ és más erõsítõhatással, édességek és cukrászáruk cukorbetegek számára gyógyászati
alkalmazásra, gyógycukorkák; mindezek mézfût tartalmaznak
vagy mézfûízûek.
30 Édességek és cukrászáruk, cukorkák, édességek és cukrászáruk karácsonyfa díszítésére, karamellák, cukortabletták; mindezek mézfût tartalmaznak vagy mézfûízûek.
(111)
(210)
(732)
(740)

194.210
(151) 2008.05.28.
M 07 03129
(220) 2007.09.13.
I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(546)

(111) 194.205
(151) 2008.05.28.
(210) M 07 02254
(220) 2007.06.20.
(732) Magyar Víziközmû Szövetség, Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás és kereskedelmi ügyletek; reklámozás; kereskedelmi ügyletek intézése; kereskedelmi ügyletek adminisztrációja; irodai munkák.

(511) 5
Édességek és cukrászáruk szíverõsítõ és más erõsítõhatással, édességek és cukrászáruk cukorbetegek számára gyógyászati
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alkalmazásra, gyógycukorkák; mindezek hársfavirágot tartalmaznak vagy hársfavirágízûek.
30 Édességek és cukrászáruk, cukorkák, édességek és cukrászáruk karácsonyfa díszítésére, karamellák, cukortabletták; mindezek hársfavirágot tartalmaznak vagy hársfavirágízûek.
(111) 194.215
(151) 2008.05.29.
(210) M 07 04212
(220) 2007.12.18.
(732) Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Fõapátság,
Pannonhalma (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
(111)
(210)
(732)
(740)

194.219
(151) 2008.05.29.
M 07 03199
(220) 2007.09.21.
dr. Cseúz Regina, Budapest (HU)
Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviselet Kft., Budapest

(541) REVITA
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; személyek kezelésére vonatkozó orvosi szolgáltatások, elemzési szolgáltatások, röntgenvizsgálatok,
vérminták vétele; orvosi és gyógyszerészeti tanácsadás; higiéniai
és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.
(511) 33

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

Likõrök.
(111)
(210)
(732)
(740)

194.216
(151) 2008.05.29.
M 07 04014
(220) 2007.11.30.
Salty and Sweet Kft., Budapest (HU)
dr. Varjas Attila, Varjas Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PIROSKA
(511) 23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

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

194.217
(151) 2008.05.29.
M 08 00034
(220) 2008.01.08.
BEKK X2 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
dr. Zatik Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(511) 25
43

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
Vendéglátás (élelmezés; idõleges szállásadás).

(111) 194.218
(210) M 07 04013
(732) Szakál József, Budapest (HU)

(151) 2008.05.29.
(220) 2007.11.30.

194.252
(151) 2008.05.29.
M 07 03747
(220) 2007.11.07.
J. & P. Coats, Limited, Glasgow, Scotland (GB)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(111) 194.262
(210) M 07 03536
(732) Molnár László, Edelény (HU)
(546)

(511) 30

(151) 2008.05.29.
(220) 2007.10.18.

Péksütemények (kürtõskalács).

(111) 194.263
(151) 2008.05.29.
(210) M 07 03721
(220) 2007.11.07.
(732) Ivancsics Ilona, Szentendre (HU)
(546)

(511) 41 Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; színházi társulat
szervezése; színházi produkciók és ezek szervezése; szinkronizálás; alkotómûhelyek szervezése; elõadások díszleteinek kölcsönzése; elõadómûvészek szolgáltatásai; élõ elõadások bemutatása;
televíziós szórakoztatás; zenés kabarék, varieték.
(111) 194.334
(151) 2008.06.04.
(210) M 07 03379
(220) 2007.10.04.
(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Indianapolis, Indiana (US)
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(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) IKARUS
(511) 5
Gyomirtó szerek mezõgazdasági használatra.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(546)

194.341
(151) 2008.06.04.
M 07 04120
(220) 2007.12.13.
IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(511) 19 Nem fém építõanyagok (ezen belül különösen; mûanyag
építõelem; mûanyag burkolóelem; zárt cellaszerkezetû, habosított, hõre lágyuló, gáz halmazállapotú, zárványokat tartalmazó
mûanyag; polisztirol; hálómerevítéssel ellátott polisztirol; textil,
mûanyag, üvegszálszövet-hálóval merevített polisztirol; mobil
épületek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

194.355
(151) 2008.06.09.
M 07 03580
(220) 2007.10.24.
Kónya Tiborné, Pécs (HU)
dr. Keresnyei Boglárka ügyvéd, Pécs

Elizabeth N.
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 194.356
(151) 2008.06.09.
(210) M 07 04002
(220) 2007.11.29.
(732) Mosonmagyaróvári Fémszerelvény Zrt.,
Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Illés Tamás ügyvéd, Dr. Illés Ügyvédi Iroda,
Mosonmagyaróvár
(546)

194.344
(151) 2008.06.04.
M 07 03380
(220) 2007.10.04.
sanofi-aventis, Paris (FR)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 35 Gyógyszerészeti termékekkel vagy tájékoztatással kapcsolatos reklámozás; gyógyszerészeti vagy orvosi területen, számítógépes kezelés területén végzett üzleti konzultáció, információ
vagy tájékoztatás; kereskedelmi vagy reklámozással kapcsolatos
kiállítások szervezése; számítógépes hálózat segítségével végzett
online reklámozás minden fajtája, beleértve az internetet.
38 Távközlés rádió, elektronika, telefon, számítógép és közvetett adatfeldolgozás segítségével; mindenfajta számítógépes hálózat segítségével folytatott távközlés, beleértve az internetet; adatok és ábrák számítógépes továbbítása; gyógyszerészeti és orvosi
információk különbözõ formában történõ továbbítása, beleértve
az internetet.
41 Nevelés; gyógyszerészeti és orvosi területen végzett képzés;
konferenciák, kongresszusok, szemináriumok szervezése és lebonyolítása; kulturális és nevelési célú kiállítások szervezése; orvosi
és gyógyszerészeti témával kapcsolatos folyóiratok, könyvek,
útmutatók és adatbázisok kiadása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, kutatási szolgáltatások, nevezetesen új termékekkel kapcsolatos kutatás és fejlesztés, orvosi területen végzett kutatás, vegyészeti területen végzett
kutatás, biológiai és gyógyszerészeti kutatás, orvosi célú tudományos kutatás; szoftverek és adatbázisok készítése és fejlesztése;
számítógépes weboldalak készítése.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; a gyógyászati és egészségmegõrzés területén folytatott konzultációk.
(111) 194.351
(210) M 07 03595
(732) AVILEX-1 Kft., Ajka (HU)

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

(511) 6
Lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és
csõvezetékek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba, így különösen csapok, golyóscsapok, cövekek fémbõl, csapszegek, csavarok fémbõl, csatok fémbõl, csavaralátétek,
alátétgyûrûk fémbõl, csõbilincsek, konzolok építményekhez, csõelágazások fémbõl, csõhálózat fémbõl, csõtoldatok fémbõl, fémszerelvények építményekhez, rézgyûrûk, szelepek fémbõl (nem
géprészek), vízvezetékszelepek fémbõl.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

194.364
(151) 2008.06.09.
M 07 03581
(220) 2007.10.24.
Kónya Tiborné, Pécs (HU)
dr. Keresnyei Boglárka ügyvéd, Pécs

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

(151) 2008.06.09.
(220) 2007.10.25.
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Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

194.375
(151) 2008.06.12.
M 07 03751
(220) 2007.11.08.
Lajos-Projekt Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)

Bécsi Corner
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
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(111) 194.376
(151) 2008.06.12.
(210) M 07 03750
(220) 2007.11.08.
(732) Professional Publishing Hungary Kiadó Kft.,
Budapest (HU)
(740) HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

194.377
(151) 2008.06.12.
M 07 03546
(220) 2007.10.19.
Surjány-Hús Kft., Budapest (HU)
dr. Sás Tamás, Dr. Sás Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 194.381
(151) 2008.06.12.
(210) M 07 03759
(220) 2007.11.08.
(732) Zhou Jia Fa Kft., Budapest (HU)
(546)

Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok.

194.378
(151) 2008.06.12.
M 07 03544
(220) 2007.10.19.
Rio de la Plata Kft., Budapest (HU)
dr. Habaz Ferenc ügyvéd, Budapest

(511) 29

(511) 25

Patagóniai receptúra alapján készülõ karamellás tejkrém.

194.379
(151) 2008.06.12.
M 07 03547
(220) 2007.10.19.
SENOBLE Central Europe, s.r.o., Zvolen (CZ)
dr. Perlaki Dezsõ, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda,
Budapest

194.380
(151) 2008.06.12.
M 07 03540
(220) 2007.10.19.
Magyar Látszerész Szövetség, Budapest (HU)
dr. Gyülvészi Zsuzsanna, Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 194.382
(151) 2008.06.12.
(210) M 07 03541
(220) 2007.10.19.
(732) Settlers Relocation Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Albert Mária ügyvéd, Budapest
(541) SETTLERS RELOCATION
(511) 35 Segítségnyújtás kereskedelmi és iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal;
titkársági szolgáltatás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzletszervezés és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgáltatások.

(541) KIS TEJES
(511) 29 Zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, tápióka, kávépótló szerek; péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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.

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

194.385
(151) 2008.06.12.
M 07 03360
(220) 2007.10.03.
Debreceni Egyetem, Debrecen (HU)
dr. Fekete Zsuzsa, Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
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írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

194.387
(151) 2008.06.12.
M 07 02976
(220) 2007.08.30.
Torma Ignác, Felcsút (HU)
dr. Schmidt Éva, Dr. Schmidt Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

OFFICE GARDEN
36

Ingatlanügyletek.

194.392
(151) 2008.06.12.
M 07 03160
(220) 2007.09.17.
bwin Interactive Entertainment AG, Vienna (AT)
dr. Ormós Zoltán, Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 194.405
(151) 2008.06.16.
(210) M 07 03068
(220) 2007.09.10.
(732) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company,
Seattle, Washington (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) CAFE ESTIMA BLEND
(511) 30 Õrölt és egész babkávé, kakaó, tea (gyógynövény és hagyományos tea), kávé, tea, kakaó és kávéitalok, valamint kávéalapú
italok, teaalapú italok, csokoládé és vanília por alakban; öntetek;
csokoládészirup, ízesített szirup italok készítéséhez, sült tészták,
beleértve a muffint, lángost, kekszet, aprósüteményt, cukrászsüteményeket és kenyeret, szendvicsek, granola, instant kávéital,
instant teaital, jégkrém és fagyasztott édességek; csokoládé, cukorka és édességek.
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 28 Játékok.
35 Online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, reklámozás.
41 Játékkaszinó szolgáltatásai, játéktermi szolgáltatások nyújtása, online játékok szolgáltatása (számítógépes hálózatból), sorsjátékok lebonyolítása, szerencsejátékok.
(111) 194.393
(151) 2008.06.12.
(210) M 07 03542
(220) 2007.10.19.
(732) PRO-THÉTA Ingatlanfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(541) Parkway Offices
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) GAZEBO BLEND
(511) 30 Õrölt és egész babkávé, kakaó, tea (gyógynövény és hagyományos tea), kávé, tea, kakaó és kávéitalok, valamint kávéalapú
italok, teaalapú italok, csokoládé és vanília por alakban; öntetek;
csokoládészirup, ízesített szirup italok készítéséhez, sült tészták,
beleértve a muffint, lángost, kekszet, aprósüteményt, cukrászsüteményeket és kenyeret, szendvicsek, granola, instant kávéital,
instant teaital, jégkrém és fagyasztott édességek; csokoládé, cukorka és édességek.

194.406
(151) 2008.06.16.
M 07 03071
(220) 2007.09.10.
Rainy Entertainment Co., Ltd., Seoul (KR)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) RAIN
(511) 41 Énekesek által elõadott szórakoztatási szolgáltatások; zenei
elõadások bemutatása; játék elõadások bemutatása; operák bemutatása; hangversenyek rendezése és levezetése; hangversenyszolgáltatások; színházi irányítás; stúdiószolgáltatások rögzítése;
színpadi rendezés; zenés videofilmek készítése; show-k rendezése; színházi darabok rendezése; lemezfelvétel; hangfelvétel disztribúciója (szállítás nélkül); hangfelvétel-készítés; lemezkölcsönzés; videokazetta-kölcsönzés; DVD kölcsönzése; rádió- és televízióprogramok készítése; rádió- és televízióprogram disztribúciója
(szállítás nélkül); filmek disztribúciója (szállítás nélkül); filmek
bemutatása; fesztiválok rendezése; filmek készítése; animációk
készítése; szórakoztatócsoportok elrendezése; szórakoztatási információk; könyvkiadás; folyóirat-kiadás; nevelési információ;
filmakadémiák; zeneakadémiák; játékközpontok ellátása; játékszponzorálás és reklámozási szolgáltatások; sportversenyek ellátása; online játékszolgáltatások.
(111) 194.409
(210) M 07 02613
(732) Bognár Gábor, Akasztó (HU)
(546)

(151) 2008.06.16.
(220) 2007.07.19.

194.397
(151) 2008.06.16.
M 07 04255
(220) 2007.12.21.
Teva Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt, Debrecen

REDUKTOTAL
5

Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 194.403
(151) 2008.06.16.
(210) M 07 03069
(220) 2007.09.10.
(732) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company,
Seattle, Washington (US)

(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), almaborok, borok, égetett szeszes italok, gyümölcstar-
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talmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csíger, szeszes italok, vodka,
whisky.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 194.417
(151) 2008.06.16.
(210) M 07 03045
(220) 2007.09.10.
(732) Andrási Mónika, Hatvan (HU);
Dáva Iván, Budaörs (HU)
(546)

(511) 35 Hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; konzultáció személyzeti kérdésekben; munkaerõ-toborzás; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; reklámozás; reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; állásközvetítõ
irodák.
41 Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú
kiállítások szervezése; pályaválasztási tanácsadás; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.
(111) 194.425
(151) 2008.06.16.
(210) M 07 03047
(220) 2007.09.10.
(732) Szilasfood Élelmiszeripari, Kereskedelmi Kft.,
Kistarcsa (HU)
(546)

(111) 194.430
(151) 2008.06.17.
(210) M 07 02416
(220) 2007.07.04.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) LETREGIN
(511) 5
Onkológiai betegségek kezelésére szolgáló humán gyógyszerészeti készítmények.
(111) 194.433
(151) 2008.06.17.
(210) M 07 03106
(220) 2007.09.11.
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) A TERMÉSZETES LÉLEKÜDÍTÕ
(511) 30 Kávé, filteres csomagolású kávé, kávéalapú italok; tejet tartalmazó kávé és kávés italok, tejpor, kávékiegészítõk, kakaó, csokoládé, gabonapelyhek, gyümölcsök, cukor, fûszernövények
vagy fûszerek vagy a kombinációja ezeknek a termékeknek; kávékivonatok, instant kávé, kávékiegészítõk; tea, teaalapú italok,
leveles tea, fûszernövényekbõl készült tea, teakivonatok, instant
tea, teakiegészítõk; teafõzetek, fõzetek; kakaó, kakaóalapú italok,
csokoládé és csokoládékivonatok porban, szemcsés és folyékony
alakban; cukor; italok készítéséhez szükséges fûszernövények;
italok készítéséhez szükséges fûszernövények keveréke; italok
készítéséhez szükséges keverékek, fõleg fûszernövények hozzáadott szárított gyümölccsel; fûszernövények fõzetei, nem gyógyászati célra.
(111)
(210)
(732)
(740)

(541) ÉLVEZD AZ ÉLET MINDEN CSEPPJÉT
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz, különösen szénsavas üdítõitalok.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(511) 30 Fûszerek; ízesítõk; fûszerkeverék; ízesítõszerek; ételízesítõk.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

194.442
(151) 2008.06.17.
M 07 03105
(220) 2007.09.11.
The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

194.426
(151) 2008.06.16.
M 07 02922
(220) 2007.08.23.
King Music Management Kft., Budapest (HU)
dr. Cseh Gabriella ügyvéd, Budapest

194.444
(151) 2008.06.17.
M 07 00329
(220) 2007.02.01.
Magyar Sí Szövetség, Budapest (HU)
Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

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

(111) 194.450
(151) 2008.06.17.
(210) M 07 02657
(220) 2007.07.20.
(732) Zengcheng Haili Motorcycle Co., Ltd., Zengchen City,
Guangdong Provunce (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

NeckerManó
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés; rádió- vagy televízió-mûsorok sugárzását biztosító szolgáltatások.
39 Szállítás, utazásszervezés.

(511) 12 Motorkerékpár, motortriciklik; jármûlökhárítók; jármûkerekek; kerékagyak jármûkerekekhez; visszapillantó tükrök; autók; motorok szárazföldi jármûvekhez; biciklik; mopedek.
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(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

194.471
(151) 2008.06.19.
M 08 00021
(220) 2008.01.04.
„Vaskapu” Mérnöki és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
dr. Jákó János, Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

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

(511) 35 Áruminták terjesztése, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás,
üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás,
üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgáltatások, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, számlakivonatok összeállítása, becslés kereskedelmi ügyletekben.
(111)
(210)
(732)
(740)

194.475
(151) 2008.06.19.
M 07 04147
(220) 2007.12.14.
Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) REZEDA
(511) 2
Festékek, kencék, lakkok.
(111) 194.476
(151) 2008.06.19.
(210) M 07 04141
(220) 2007.12.14.
(732) Garaguly Tibor, Etyek (HU);
Garagulyné dr. Földvári Erika, Etyek (HU);
Ivanyik Andrea, Budapest (HU);
Réthy Károly, Budapest (HU)
(546)

194.472
(151) 2008.06.19.
M 07 04167
(220) 2007.12.14.
Mayotex Kft., Debrecen (HU)
dr. Dobrossy István, Dobrossy és Alexa Ügyvédi Iroda,
Debrecen

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

194.473
(151) 2008.06.19.
M 07 04165
(220) 2007.12.14.
Szakács Tibor, Nyíregyháza (HU)
dr. Danka János, Dr. Danka Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111) 194.477
(151) 2008.06.19.
(210) M 07 04140
(220) 2007.12.14.
(732) Professional Publishing Hungary Kiadó Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Hornyák Gábor, HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

194.474
(151) 2008.06.19.
M 07 04164
(220) 2007.12.14.
Pacsirtai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Tök (HU)
dr. Mátrai Mihály, Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 194.478
(151) 2008.06.19.
(210) M 07 04139
(220) 2007.12.14.
(732) Professional Publishing Hungary Kiadó Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Hornyák Gábor, HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

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

194.483
(151) 2008.06.19.
M 07 03783
(220) 2007.11.12.
Nutri-Fit Kft., Dunakeszi (HU)
dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

(111) 194.479
(151) 2008.06.19.
(210) M 07 04138
(220) 2007.12.14.
(732) Far East 21 C Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 5
(511) 7
Háztartási robotgépek; mixerek; mosogatógépek; mosógépek; porszívók.
9
Antennák; erõsítõk; fényképezõgépek; kazettalejátszók;
kompakt (CD-) lemezjátszók; lemezjátszók; rádiókészülékek; sétálómagnók; televíziós készülékek; vasalók, elektromos; vetítõgépek; vevõkészülékek (audio-, videokamerák); videomagnók,
képmagnók.
11 Fagyasztók, hajszárítók, hûtõgépek, hûtõszekrények, jégkészítõ gépek; kávéfõzõk, elektromos; fagyasztók; fûtõkészülékek,
elektromos; hajsütõk; hajszárítók; kenyérpirítók; klímaberendezések; légkondicionáló; mikrohullámú sütõk; radiátorok (fûtés);
szárítókészülékek; ventilátorok.
(111) 194.480
(151) 2008.06.19.
(210) M 07 03968
(220) 2007.11.28.
(732) ALFAPAPÍR Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(546)

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

194.482
(151) 2008.06.19.
M 07 03963
(220) 2007.11.28.
Ágai Tamás, Kozármisleny (HU)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

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

Étrend-kiegészítõ tabletta.

(111) 194.484
(151) 2008.06.19.
(210) M 07 03785
(220) 2007.11.12.
(732) Konett Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Tréning, oktatás, képzés, konzultációk szervezése, konzultációk levezetése, eszmecserék, kollokviumok, szemináriumok,
konferenciák szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés; szórakoztatás; interaktív oktatótevékenység; oktatási vizsgáztatás;
szabadidõs szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; rádió- és televízióprogramok készítése; akadémiák; vetélkedõk szervezése és
lebonyolítása; a módszer eredményeinek publikálása; módszertani füzet megjelenítése; könyvkiadás; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; online elérhetõ elektronikus publikációk; online elérhetõ elektronikus tananyagok megjelenítése; nem
reklámcélú szövegek kiadása; oktatási célú segédanyagok készítése.

(111) 194.485
(151) 2008.06.19.
(210) M 07 03786
(220) 2007.11.12.
(732) MITAC INTERNATIONAL CORPORATION, Hsinchu,
Taiwan (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 35 Export- és importügynökségek; áruajánlattal és eladással
kapcsolatos ügynöki szolgáltatások hazai és külföldi gyártók részére; anyagbeszerzéssel kapcsolatos ügynöki tevékenység egyéb
cégek számára; aukciók megtartása; internetaukciók megtartása;
piackutatás lefolytatásával kapcsolatos szolgáltatások; közvélemény-kutatás lefolytatása; tv-programok keretében történõ vizsgálatok lefolytatása; piackutatással kapcsolatos vizsgálatok lefolytatása; propagandaszolgáltatások; postán való rendeléssel
kapcsolatos szolgáltatások; televízión keresztül történõ rendelés
házhoz szállítással; online rendelés mûködtetése; elektronikus
áruházak; elektromos és elektronikus eszközök felhasználásával
történõ kiskereskedelmi szolgáltatások; számítógépes információs rendszer, adatbank létesítése; a számítógépes adatbank összeállítása; számítógépes fájlok kezelése; kutatási szolgáltatások
számítógépes adatfájlok vonatkozásában; számítógépes adatbázis kezelése.
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(111) 194.487
(151) 2008.06.19.
(210) M 07 03389
(220) 2007.10.05.
(732) SCHWEIZER ZAHNARZT Menedzsment és Praxisvezetés
Kft., Budapest (HU)
(541) SCHWEIZER ZAHNARZT-MANAGEMENT

SYSTEME (SZMS)
(511) 42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111) 194.488
(151) 2008.06.19.
(210) M 07 03388
(220) 2007.10.05.
(732) SCHWEIZER ZAHNARZT Menedzsment és Praxisvezetés
Kft., Budapest (HU)
(541) DENTAL-SWISS-MANAGEMENT SYSTEME
(511) 42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

194.489
M 07 03182
Dais Zrt., Budapest (HU)

(151) 2008.06.19.
(220) 2007.09.19.

35 Mezõgazdasági vontatók, tartozékaik, felszereléseik és alkatrészeik reklámozása, valamint az ezekkel kapcsolatos kereskedelmi ügyletek.
(111) 194.501
(151) 2008.06.19.
(210) M 07 03376
(220) 2007.11.12.
(732) NUTRI-FIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Dunakeszi (HU)
(740) dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 5
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

194.502
(151) 2008.06.19.
M 07 03377
(220) 2007.11.12.
V.Á.G. SPOL S.R.O., Komarno (SK)
dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

Ütõkártya
16 Bankkártya, hitelkártya, pontgyûjtõ kártya.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Pénzügyi szolgáltatás, banki szolgáltatás, pénzügyi termék,
banki termék.
(511) 5

(111) 194.494
(151) 2008.06.19.
(210) M 07 03374
(220) 2007.10.04.
(732) TOCAP Ingatlanforgalmazó, Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft., Balatonlelle (HU)
(740) dr. Stier Diána ügyvéd, Kaposvár
(541) LELLE PARK APARTMANHÁZ
(511) 43 Vendéglátási szolgáltatások, vendéglátás, idõleges szállásadás, szállás és étkezés biztosítása; olyan szolgáltatás nyújtása,
amelynek fõ célja szállás és étkezés biztosítása szállodában,
apartmanházban, panzióban és más, idõleges szállásadást nyújtó
intézményben, továbbá célja az élelmiszerek és italok fogyasztásra való elkészítése.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

Étrend-kiegészítõ tabletta.

194.495
(151) 2008.06.19.
M 07 03375
(220) 2007.10.04.
Zsidró Tamás, Budapest (HU)
dr. Póka Júlia, Fecser, Gilly és Póka Ügyvédi Iroda, Budapest

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

194.504
(151) 2008.06.19.
M 07 03951
(220) 2007.11.27.
Debreceni Hús Zrt., Debrecen (HU)
dr. Aryné dr. Uhri Anna ügyvéd, Debrecen

(511) 29

ZSIDRÓ
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

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

Étrend-kiegészítõ tabletta.

Hentesáru, darált hús.

194.508
(151) 2008.06.19.
M 07 03958
(220) 2007.11.27.
Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)
Bagyinszki Zoltán, Gyula Város Polgármesteri Hivatal
Kulturális Osztály, Gyula

(546)

194.500
(151) 2008.06.19.
M 07 02985
(220) 2007.08.31.
Belarus Traktor Kft., Dunakeszi (HU)
Gerginé dr. Horgos Lívia, G. Horgos Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 7
Mezõgazdasági munkagépek és szerszámgépek, nagy mezõgazdasági felszerelések.
12 Jármûvek, szárazföldi közlekedési eszközök közül a mezõgazdasági vontatók.

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
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16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
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.
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.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(111) 194.509
(151) 2008.06.19.
(210) M 07 03955
(220) 2007.11.27.
(732) Buszmegálló Vendéglátóipari Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Abádszalók (HU)
(740) dr. Jacsmanik Erik ügyvéd, Eger
(546)

(511) 35
43
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

(740) Sándor József szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; dealertevékenység, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, szakmai konzultációk üzletvezetési ügyekben,
valamint egyéb kereskedelmi ügyletek és kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Kondicionáló (fitnesz) és egyéb testedzõ gépek és berendezések telepítése, beüzemelése, szervizelése, programozása, beleértve a mûködtetõ szoftverek adaptálását is.
41 Nevelés; szakmai képzés és szórakoztatás, beleértve az
elektronikus desktop kiadói tevékenységet, könyvek és folyóiratok papíralapú és elektronikus online kiadását, online elérhetõ
nem letölthetõ elektronikus publikációk és fotoriportok készítését; kondicionálási (fitnesz) és egyéb testedzési szolgáltatások,
kondicionálási (fitnesz) és egyéb testedzési valamint sportversenyek rendezése, sportedzõtábori szolgáltatások, testedzéssel és
egészségmegõrzéssel kapcsolatos egyéb szabadidõs szolgáltatások, sport- és kondicionálólétesítmények üzemeltetése; egyéb
sport- és kulturális tevékenységek; mindezekhez személyzet kiképzése, valamint egyéb oktatási tevékenységek; sport- és kondicionáló (fitnesz) felszerelések kölcsönzése.
42 Kondicionáló (fitnesz) és egyéb testedzõ termek és azok gépi berendezésének valamint mûködtetésének megtervezése; kondicionáló (fitnesz) és egyéb testedzõ gépek és berendezések fejlesztése, ilyen gépekhez és berendezésekhez szoftverfejlesztés;
kondicionáló (fitnesz) centrum és sportcentrum-mûködtetõ szoftverek fejlesztése.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

Reklámozás.
Vendéglátás.

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

194.536
(151) 2008.06.20.
M 07 02893
(220) 2007.08.22.
City Food Catering Bt., Dunakeszi (HU)
dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

194.559
(151) 2008.06.20.
M 08 00025
(220) 2008.01.07.
Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)
dr. Bánki Orsolya, Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

Ide járunk, jól járunk!
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.
194.562
(151) 2008.06.20.
M 07 04190
(220) 2007.12.17.
Ewing Termelõ és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Keserû Ákos ügyvéd, Hévíz

SOUTHFORK RANCH
43

Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

CITYFOOD
43 Étel házhoz szállítása, partiszerviz, vendéglátó-ipari szolgáltatások, hideg-meleg konyhai szolgáltatások, étkeztetés.
194.556
(151) 2008.06.20.
M 07 03812
(220) 2007.11.13.
PharmaWorld 2000 Ltd., Wuppertal (DE)
dr. Szabó Károly, K. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 194.564
(151) 2008.06.20.
(210) M 07 04187
(220) 2007.12.17.
(732) Glória Ingatlanfejlesztési és Befektetési Kft., Debrecen (HU)
(546)

nicovet
5
10

Állatgyógyászati készítmények.
Állatgyógyászati készülékek és mûszerek.

(111) 194.557
(151) 2008.06.20.
(210) M 07 03416
(220) 2007.10.08.
(732) WAREX Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

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

194.566
(151) 2008.06.20.
M 07 03579
(220) 2007.10.25.
Seres Attila, Diósd (HU)
dr. Hajnis Gábor ügyvéd, Budapest

(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(111) 194.568
(210) M 07 04173
(732) Li Hong Mei, Budapest (HU)
(546)

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

(151) 2008.06.20.
(220) 2007.12.17.

(111) 194.591
(151) 2008.06.30.
(210) M 07 04136
(220) 2007.12.13.
(732) Netrisk.Hu Elsõ Online Biztosítási Alkusz Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Balczó Gábor ügyvéd, Budapest
(541) Netrisk.hu
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

Fehérnemû.

194.569
(151) 2008.06.20.
M 07 03811
(220) 2007.11.13.
PharmaWorld 2000 Ltd., Wuppertal (DE)
dr. Szabó Károly, K. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

194.592
M 07 04121
Faludi Attila, Budapest (HU)

(151) 2008.06.30.
(220) 2007.12.13.

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

(111) 194.593
(151) 2008.06.30.
(210) M 07 04122
(220) 2007.12.13.
(732) EQUILOR Befektetési Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Ajtony Csaba ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111) 194.590
(151) 2008.06.30.
(210) M 07 04123
(220) 2007.12.13.
(732) EQUILOR Befektetési Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Ajtony Csaba ügyvéd, Budapest
(541) EQUILOR
(511) 35 Üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, piaci tanulmányok, üzletszervezési tanácsadás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok, üzleti információk.
36 Tõkekihelyezés, tõkeberuházás, tõzsdeügynöki tevékenység, pénzügyi elemzések, pénzügyi tanácsadás, pénzügyi információk nyújtása, értékek letétbe helyezése.

194.589
(151) 2008.06.30.
M 07 04131
(220) 2007.12.13.
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 35 Üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, piaci tanulmányok, üzletszervezési tanácsadás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok, üzleti információk.
36 Tõkekihelyezés, tõkeberuházás, tõzsdeügynöki tevékenység, pénzügyi elemzések, pénzügyi tanácsadás, pénzügyi információk nyújtása, értékek letétbe helyezése.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

194.594
(151) 2008.06.30.
M 07 04126
(220) 2007.12.13.
Hungarovin Borászati Kft., Budapest (HU)
dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

Szent István Pincészet
33

Borok, pezsgõk.

AQUA BLUE
34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;
dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási
cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet
cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

(111) 194.595
(151) 2008.06.30.
(210) M 07 04127
(220) 2007.12.13.
(732) Tricox Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Csornai-Kovács Ákos, Csornai-Kovács Ügyvédi Iroda,
Budapest
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(546)

(546)

(511) 6
Kémények fémbõl, kéményoszlopok, kéménytestek fémbõl, kéménysisakok, kéménytoldatok fémbõl, forgó kéménytoldalék (fémbõl).
11 Füstcsatornák, tûzcsatornák (kéménynél), kéményajtók.
19 Kémények (nem fémbõl), kéményoszlopok, nem fémbõl,
kéménytoldatok, nem fémbõl, forgó kéménytoldatok, szellõzõkürtõk (nem fémbõl).

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

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

194.596
(151) 2008.06.30.
M 08 00144
(220) 2008.01.21.
andré media AG, Regensburg (DE)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(111) 194.597
(151) 2008.06.30.
(210) M 08 00135
(220) 2008.01.21.
(732) Shelly’s Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Beleznay Zsolt ügyvéd, Budapest
(541) SHELLY’S
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 194.600
(151) 2008.06.30.
(210) M 08 00139
(220) 2008.01.21.
(732) Sárosi Tiborné, Budapest (HU);
Kalász Film Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.,
Budakalász (HU)

194.601
(151) 2008.06.30.
M 07 03959
(220) 2007.11.27.
Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(541) andré media Hungary
(511) 35 Reklámozás; hirdetés az eladás helyén; reklámozás szupermarketekben (supermarket promotion); reklámozás bevásárlókocsikon (CardBoards); reklámozás különbözõ hirdetõoszlopokon
(CashPosters); rádió- és tv-reklám bevásárlóközpontokban és
szupermarketekben.

(111) 194.598
(151) 2008.06.30.
(210) M 08 00136
(220) 2008.01.21.
(732) Yuan Dong Lin, Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, hirdetés.
38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás, mûsorgyártás,
filmgyártás.

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

194.603
(151) 2008.06.30.
M 07 03960
(220) 2007.11.27.
Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30

Kávé, kávépótló, kakaó, kávé- vagy kakaóalapú italok.

A rovat 100 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 193.148, 193.225,
193.271, 193.373, 194.192, 194.196, 194.198, 194.200, 194.201,
194.205–194.207, 194.210, 194.215–194.219, 194.252, 194.262,
194.263, 194.334, 194.341, 194.344, 194.351, 194.355, 194.356,
194.364, 194.375–194.382, 194.385, 194.387, 194.392, 194.393,
194.397, 194.403, 194.405, 194.406, 194.409, 194.417, 194.425,
194.426, 194.430, 194.433, 194.442, 194.444, 194.450, 194.471–
194.480, 194.482–194.485, 194.487–194.489, 194.494, 194.495,
194.500–194.502, 194.504, 194.508, 194.509, 194.536, 194.556,
194.557, 194.559, 194.562, 194.564, 194.566, 194.568, 194.569,
194.589–194.598, 194.600, 194.601, 194.603
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Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt
(111) 118.839
(210) M 77 00106
(180) 2007.10.11
(111) 118.880
(210) M 77 00209
(180) 2007.11.23
(111) 118.892
(210) M 77 00240
(180) 2007.10.10
(111) 119.169
(210) M 77 00623
(180) 2007.10.16
(111) 119.274
(210) M 77 00807
(180) 2007.10.23
(111) 119.328
(210) M 77 00969
(180) 2007.10.31

(111) 119.581
(210) M 77 01553
(180) 2007.10.13
(111) 119.582
(210) M 77 01529
(180) 2007.10.13
(111) 119.593
(210) M 77 01576
(180) 2007.11.15
(111) 119.599
(210) M 77 01622
(180) 2007.10.07
(111) 119.602
(210) M 77 01616
(180) 2007.10.07
(111) 119.604
(210) M 77 01618
(180) 2007.10.07
(111) 119.628
(210) M 77 01683
(180) 2007.11.11

(111) 119.388
(210) M 77 01156
(180) 2007.11.28

(111) 119.631
(210) M 77 01670
(180) 2007.10.12

(111) 119.488
(210) M 77 01394
(180) 2007.10.02

(111) 119.640
(210) M 77 01636
(180) 2007.11.27

(111) 119.520
(210) M 77 01450
(180) 2007.10.25

(111) 119.641
(210) M 77 01634
(180) 2007.11.27

(111) 119.521
(210) M 77 01449
(180) 2007.10.25

(111) 119.643
(210) M 77 01635
(180) 2007.11.27

(111) 119.531
(210) M 77 01440
(180) 2007.11.05

(111) 119.687
(210) M 77 01751
(180) 2007.11.18

(111) 119.580
(210) M 77 01554
(180) 2007.10.13

(111) 119.690
(210) M 77 01691
(180) 2007.10.15
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(111) 119.699
(210) M 77 01723
(180) 2007.10.24

(111) 126.813
(210) M 87 02049
(180) 2007.10.28

(111) 119.745
(210) M 77 01798
(180) 2007.10.07

(111) 126.814
(210) M 87 02050
(180) 2007.10.28

(111) 119.750
(210) M 77 01788
(180) 2007.11.07

(111) 126.815
(210) M 87 02051
(180) 2007.10.28

(111) 119.753
(210) M 77 01810
(180) 2007.11.13

(111) 126.978
(210) M 87 02065
(180) 2007.10.30

(111) 119.756
(210) M 77 01811
(180) 2007.11.21

(111) 126.987
(210) M 87 01935
(180) 2007.10.07

(111) 120.105
(210) M 77 01695
(180) 2007.10.12

(111) 126.989
(210) M 87 01937
(180) 2007.10.07

(111) 120.244
(210) M 77 01713
(180) 2007.10.19

(111) 126.992
(210) M 87 01940
(180) 2007.10.07

(111) 120.383
(210) M 77 01790
(180) 2007.11.02

(111) 126.994
(210) M 87 01981
(180) 2007.10.16

(111) 120.392
(210) M 77 01865
(180) 2007.11.22

(111) 126.995
(210) M 87 01982
(180) 2007.10.16

(111) 120.394
(210) M 77 01891
(180) 2007.11.29

(111) 127.007
(210) M 87 02179
(180) 2007.11.13

(111) 120.397
(210) M 77 01897
(180) 2007.11.29

(111) 127.166
(210) M 87 02198
(180) 2007.11.20

(111) 120.398
(210) M 77 01898
(180) 2007.11.29

(111) 128.095
(210) M 87 02231
(180) 2007.11.26

(111) 120.442
(210) M 87 00536
(180) 2007.11.09

(111) 148.617
(210) M 97 04097
(180) 2007.11.07

(111) 120.560
(210) M 77 01896
(180) 2007.11.29

(111) 148.625
(210) M 97 04172
(180) 2007.11.14

M842

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 8. szám I. kötet, 2008.08.14.
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése I.
(111) 148.647
(210) M 97 04323
(180) 2007.11.21

(111) 153.179
(210) M 97 03785
(180) 2007.10.16

(111) 150.576
(210) M 97 04227
(180) 2007.11.19

(111) 153.290
(210) M 97 04363
(180) 2007.11.25

(111) 150.764
(210) M 97 03817
(180) 2007.10.20

(111) 153.293
(210) M 97 04329
(180) 2007.11.21

(111) 151.893
(210) M 97 04190
(180) 2007.11.17

(111) 153.323
(210) M 97 03623
(180) 2007.10.03

(111) 152.270
(210) M 97 04207
(180) 2007.11.17

(111) 153.324
(210) M 97 03622
(180) 2007.10.03

(111) 152.428
(210) M 97 04208
(180) 2007.11.17

(111) 153.334
(210) M 97 03756
(180) 2007.10.14

(111) 152.818
(210) M 97 04166
(180) 2007.11.14

(111) 153.345
(210) M 97 04339
(180) 2007.11.24

(111) 152.857
(210) M 97 03618
(180) 2007.10.02

(111) 153.350
(210) M 97 03731
(180) 2007.10.10

(111) 152.858
(210) M 97 03617
(180) 2007.10.02

(111) 153.351
(210) M 97 03700
(180) 2007.10.08

(111) 152.859
(210) M 97 03612
(180) 2007.10.02

(111) 153.353
(210) M 97 03718
(180) 2007.10.09

(111) 152.860
(210) M 97 03611
(180) 2007.10.02

(111) 153.368
(210) M 97 04114
(180) 2007.11.10

(111) 152.861
(210) M 97 03610
(180) 2007.10.02

(111) 153.545
(210) M 97 04307
(180) 2007.11.20

(111) 152.862
(210) M 97 04135
(180) 2007.11.12

(111) 153.550
(210) M 97 04219
(180) 2007.11.18

(111) 152.869
(210) M 97 03653
(180) 2007.10.07

(111) 153.712
(210) M 97 03948
(180) 2007.10.22

(111) 152.870
(210) M 97 03758
(180) 2007.10.14

(111) 153.734
(210) M 97 03743
(180) 2007.10.13

M843

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 8. szám I. kötet, 2008.08.14.
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése I.
(111) 153.771
(210) M 97 04109
(180) 2007.11.07

(111) 154.618
(210) M 97 04018
(180) 2007.11.03

(111) 154.014
(210) M 97 03772
(180) 2007.10.14

(111) 154.622
(210) M 97 04021
(180) 2007.11.03

(111) 154.015
(210) M 97 03831
(180) 2007.10.20

(111) 154.626
(210) M 97 04193
(180) 2007.11.17

(111) 154.016
(210) M 97 03844
(180) 2007.10.20

(111) 154.643
(210) M 97 04131
(180) 2007.11.11

(111) 154.017
(210) M 97 03879
(180) 2007.10.22

(111) 154.645
(210) M 97 04040
(180) 2007.11.04

(111) 154.018
(210) M 97 03845
(180) 2007.10.20

(111) 154.646
(210) M 97 04020
(180) 2007.11.03

(111) 154.024
(210) M 97 03912
(180) 2007.10.22

(111) 154.647
(210) M 97 04042
(180) 2007.11.04

(111) 154.195
(210) M 97 03774
(180) 2007.10.15

(111) 154.679
(210) M 97 04153
(180) 2007.11.13

(111) 154.197
(210) M 97 03919
(180) 2007.10.22

(111) 154.683
(210) M 97 04379
(180) 2007.11.26

(111) 154.199
(210) M 97 03925
(180) 2007.10.22

(111) 154.684
(210) M 97 04192
(180) 2007.11.17

(111) 154.203
(210) M 97 03944
(180) 2007.10.27

(111) 154.686
(210) M 97 04380
(180) 2007.11.26

(111) 154.204
(210) M 97 04022
(180) 2007.11.03

(111) 154.687
(210) M 97 04198
(180) 2007.11.17

(111) 154.205
(210) M 97 04023
(180) 2007.11.03

(111) 154.688
(210) M 97 04194
(180) 2007.11.17

(111) 154.206
(210) M 97 04024
(180) 2007.11.03

(111) 154.690
(210) M 97 04186
(180) 2007.11.17

(111) 154.615
(210) M 97 04016
(180) 2007.11.03

(111) 154.691
(210) M 97 04189
(180) 2007.11.17

M844

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 8. szám I. kötet, 2008.08.14.
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése I.
(111) 154.701
(210) M 97 04353
(180) 2007.11.24

(111) 154.799
(210) M 97 04314
(180) 2007.11.21

(111) 154.706
(210) M 97 04161
(180) 2007.11.13

(111) 154.801
(210) M 97 04302
(180) 2007.11.20

(111) 154.708
(210) M 97 04019
(180) 2007.11.03

(111) 154.802
(210) M 97 04301
(180) 2007.11.20

(111) 154.718
(210) M 97 04134
(180) 2007.11.11

(111) 154.805
(210) M 97 04326
(180) 2007.11.21

(111) 154.723
(210) M 97 04169
(180) 2007.11.14

(111) 154.806
(210) M 97 04317
(180) 2007.11.21

(111) 154.742
(210) M 97 04102
(180) 2007.11.07

(111) 154.810
(210) M 97 04220
(180) 2007.11.18

(111) 154.743
(210) M 97 04197
(180) 2007.11.17

(111) 154.811
(210) M 97 04221
(180) 2007.11.19

(111) 154.744
(210) M 97 04147
(180) 2007.11.12

(111) 154.812
(210) M 97 04216
(180) 2007.11.18

(111) 154.745
(210) M 97 04145
(180) 2007.11.12

(111) 154.823
(210) M 97 04111
(180) 2007.11.07

(111) 154.754
(210) M 97 04126
(180) 2007.11.11

(111) 154.867
(210) M 97 04148
(180) 2007.11.12

(111) 154.766
(210) M 97 04159
(180) 2007.11.13

(111) 154.869
(210) M 97 04106
(180) 2007.11.07

(111) 154.768
(210) M 97 04130
(180) 2007.11.11

(111) 154.870
(210) M 97 04115
(180) 2007.11.10

(111) 154.769
(210) M 97 04376
(180) 2007.11.26

(111) 154.871
(210) M 97 04173
(180) 2007.11.14

(111) 154.771
(210) M 97 04378
(180) 2007.11.26

(111) 154.919
(210) M 97 04217
(180) 2007.11.18

(111) 154.798
(210) M 97 04318
(180) 2007.11.21

(111) 154.980
(210) M 97 04412
(180) 2007.11.27

M845

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 8. szám I. kötet, 2008.08.14.
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése I.
(111) 154.981
(210) M 97 04425
(180) 2007.11.27

(111) 155.201
(210) M 97 04411
(180) 2007.11.27

(111) 154.983
(210) M 97 04430
(180) 2007.11.27

(111) 155.203
(210) M 97 04409
(180) 2007.11.27

(111) 154.986
(210) M 97 04310
(180) 2007.11.20

(111) 155.204
(210) M 97 04408
(180) 2007.11.27

(111) 154.989
(210) M 97 04304
(180) 2007.11.20

(111) 155.205
(210) M 97 04407
(180) 2007.11.27

(111) 154.994
(210) M 97 04235
(180) 2007.11.19

(111) 155.206
(210) M 97 04406
(180) 2007.11.27

(111) 154.996
(210) M 97 04143
(180) 2007.11.12

(111) 155.207
(210) M 97 04405
(180) 2007.11.27

(111) 155.146
(210) M 97 04168
(180) 2007.11.14

(111) 155.208
(210) M 97 04375
(180) 2007.11.26

(111) 155.147
(210) M 97 04167
(180) 2007.11.14

(111) 155.212
(210) M 97 04384
(180) 2007.11.26

(111) 155.183
(210) M 97 04400
(180) 2007.11.27

(111) 155.265
(210) M 97 03645
(180) 2007.11.07

(111) 155.185
(210) M 97 04332
(180) 2007.11.24

(111) 155.486
(210) M 97 04144
(180) 2007.11.12

(111) 155.189
(210) M 97 04401
(180) 2007.11.27

(111) 155.492
(210) M 97 04044
(180) 2007.11.04

(111) 155.190
(210) M 97 04403
(180) 2007.11.27

(111) 155.494
(210) M 97 04185
(180) 2007.11.17

(111) 155.191
(210) M 97 04025
(180) 2007.11.03

(111) 155.495
(210) M 97 04234
(180) 2007.11.19

(111) 155.192
(210) M 97 04402
(180) 2007.11.27

(111) 155.498
(210) M 97 04337
(180) 2007.11.24

(111) 155.194
(210) M 97 04426
(180) 2007.11.27

(111) 155.499
(210) M 97 04233
(180) 2007.11.19

M846

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 8. szám I. kötet, 2008.08.14.
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése I.
(111) 155.501
(210) M 97 04188
(180) 2007.11.17

(111) 156.226
(210) M 97 04076
(180) 2007.11.06

(111) 155.527
(210) M 97 04418
(180) 2007.11.27

(111) 156.227
(210) M 97 04078
(180) 2007.11.06

(111) 155.528
(210) M 97 04419
(180) 2007.11.27

(111) 156.238
(210) M 97 04069
(180) 2007.11.05

(111) 155.529
(210) M 97 04420
(180) 2007.11.27

(111) 156.239
(210) M 97 04077
(180) 2007.11.06

(111) 155.533
(210) M 97 04433
(180) 2007.11.28

(111) 156.388
(210) M 97 04101
(180) 2007.11.07

(111) 155.545
(210) M 97 04431
(180) 2007.11.28

(111) 156.418
(210) M 97 04241
(180) 2007.11.19

(111) 155.723
(210) M 97 04039
(180) 2007.11.04

(111) 156.484
(210) M 97 04060
(180) 2007.11.05

(111) 155.727
(210) M 97 04155
(180) 2007.11.13

(111) 156.485
(210) M 97 04061
(180) 2007.11.05

(111) 155.790
(210) M 97 04125
(180) 2007.11.10

(111) 156.509
(210) M 97 04071
(180) 2007.11.05

(111) 155.818
(210) M 97 04298
(180) 2007.11.19

(111) 156.780
(210) M 97 04121
(180) 2007.11.10

(111) 155.837
(210) M 97 04272
(180) 2007.11.19

(111) 156.782
(210) M 97 04124
(180) 2007.11.10

(111) 155.838
(210) M 97 04273
(180) 2007.11.19

(111) 156.794
(210) M 97 04274
(180) 2007.11.19

(111) 155.842
(210) M 97 04296
(180) 2007.11.19

(111) 156.798
(210) M 97 04120
(180) 2007.11.10

(111) 155.949
(210) M 97 04306
(180) 2007.11.20

(111) 156.803
(210) M 97 04171
(180) 2007.11.14

(111) 156.027
(210) M 97 04331
(180) 2007.11.24

(111) 156.806
(210) M 97 04369
(180) 2007.11.25

M847

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 8. szám I. kötet, 2008.08.14.
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése I.
(111) 156.808
(210) M 97 04368
(180) 2007.11.25

(111) 157.119
(210) M 97 04340
(180) 2007.11.24

(111) 156.820
(210) M 97 04398
(180) 2007.11.27

(111) 157.120
(210) M 97 04341
(180) 2007.11.24

(111) 156.823
(210) M 97 04036
(180) 2007.11.04

(111) 157.121
(210) M 97 04343
(180) 2007.11.24

(111) 156.833
(210) M 97 04397
(180) 2007.11.27

(111) 157.122
(210) M 97 04344
(180) 2007.11.24

(111) 156.838
(210) M 97 04013
(180) 2007.11.03

(111) 157.123
(210) M 97 04346
(180) 2007.11.24

(111) 156.839
(210) M 97 04118
(180) 2007.11.10

(111) 157.124
(210) M 97 04349
(180) 2007.11.24

(111) 156.843
(210) M 97 04015
(180) 2007.11.03

(111) 157.211
(210) M 97 04075
(180) 2007.11.06

(111) 157.004
(210) M 97 04050
(180) 2007.11.05

(111) 157.611
(210) M 97 04342
(180) 2007.11.24

(111) 157.019
(210) M 97 04065
(180) 2007.11.05

(111) 157.612
(210) M 97 04345
(180) 2007.11.24

(111) 157.074
(210) M 97 04074
(180) 2007.11.05

(111) 157.613
(210) M 97 04348
(180) 2007.11.24

(111) 157.075
(210) M 97 04091
(180) 2007.11.06

(111) 157.755
(210) M 97 04035
(180) 2007.11.04

(111) 157.077
(210) M 97 04200
(180) 2007.11.17

(111) 157.866
(210) M 97 04365
(180) 2007.11.25

(111) 157.084
(210) M 97 04229
(180) 2007.11.19

(111) 158.339
(210) M 97 04156
(180) 2007.11.13

(111) 157.086
(210) M 97 04356
(180) 2007.11.25

(111) 158.353
(210) M 97 04127
(180) 2007.11.11

(111) 157.118
(210) M 97 04338
(180) 2007.11.24

(111) 158.356
(210) M 97 04129
(180) 2007.11.11

M848

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 8. szám I. kötet, 2008.08.14.
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése I.
(111) 158.592
(210) M 97 04128
(180) 2007.11.11

(111) 162.911
(210) M 97 04316
(180) 2007.11.21

(111) 158.627
(210) M 97 04034
(180) 2007.11.04

(111) 162.912
(210) M 97 04315
(180) 2007.11.21

(111) 158.706
(210) M 97 04347
(180) 2007.11.24

A rovat 245 db közlést tartalmaz.

(111) 159.077
(210) M 97 04014
(180) 2007.11.03
(111) 159.086
(210) M 97 04381
(180) 2007.11.26

Védjegyoltalom megszûnése
lemondás miatt
(111) 181.024
(732) BIO-PERM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
A rovat 1 db közlést tartalmaz.

(111) 159.087
(210) M 97 04382
(180) 2007.11.26
(111) 159.210
(210) M 97 04062
(180) 2007.11.05
(111) 159.211
(210) M 97 04063
(180) 2007.11.05

Védjegyoltalom megszûnése
használat hiánya miatt
(111) 158.286
(732) LIGHT-HUNGÁRIA Szerkesztõ és Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tass Balázs, Pilisszentiván
A rovat 2 db közlést tartalmaz.

(111) 160.844
(210) M 97 04206
(180) 2007.11.17
(111) 160.874
(210) M 98 05124
(180) 2008.12.11

Védjegyoltalom törlése
(111) 168.982
(732) Orbán Üdítõital Gyártó és Kereskedõ Kft., Kiskõrös (HU)
(740) dr. Baski Ágnes, Budapest
A rovat 1 db közlést tartalmaz.

M849

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 8. szám I. kötet, 2008.08.14.
Nemzeti védjegyoltalom részleges megszûnése I.

Védjegyoltalom részleges megszûnése I.

Árujegyzék korlátozása
(111) 181.024
(732) BIO-PERM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 188.727
(732) Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt., Szeged (HU)
A rovat 3 db közlést tartalmaz.

(111) 183.282
(732) Energetix Hungary Kft., Kiskunhalas (HU)

M850

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 8. szám I. kötet, 2008.08.14.
Nemzeti védjegyoltalom megújítása I.

Védjegyoltalom megújítása I.

(111) 113.568
(732) L’OREAL, Paris (FR)
(111) 120.520
(732) Suzuki Kabushiki Kaisha (Suzuki Motor Corporation),
Shizuoka-ken (JP)
(111) 120.617
(732) Smiths Medical International Limited, London (GB)
(111) 120.703
(732) E.I. Du Pont de Nemours and Company, Wilmington,
Delaware (US)
(111) 120.704
(732) E.I. Du Pont de Nemours and Company, Wilmington,
Delaware (US)

(111) 127.619
(732) Dr Pepper/Seven Up, Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Plano, Texas (US)
(111) 127.620
(732) Tocad Energy Co., Ltd., Tokyo (JP)
(111) 127.649
(732) Levi Strauss & Co. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), San Francisco, Kalifornia (US)
(111) 127.650
(732) LEVI STRAUSS & CO. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), San Francisco, Kalifornia (US)
(111) 127.654
(732) Kumho Industrial Co., Ltd., Seo-ku, Kwangju-shi
502-210 (KR)

(111) 120.706
(732) E.I. DU PONT DE NEMOURS & COMPANY, Wilmington,
Delaware (US)

(111) 127.693
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)

(111) 121.117
(732) RAIN BIRD CORPORATION, Glendora, California (US)

(111) 127.721
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)

(111) 121.238
(732) American Express Marketing & Development Corp.,
New York (US)

(111) 127.745
(732) EISAI R&D Management Co., Ltd., Tokyo (JP)

(111) 121.336
(732) Sumitomo Chemical Co., Ltd., Tokyo (JP)

(111) 127.797
(732) MONSANTO Hungária Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(111) 121.337
(732) Sumitomo Chemical Co., Ltd., Tokyo (JP)

(111) 127.984
(732) Nissan Chemical Industries, Ltd., Chiyoda-ku, Tokyo (JP)

(111) 121.841
(732) Cytec Technology Corporation (Delaware államban bejegyzett
cég), Wilmington, Delaware (US)

(111) 128.126
(732) BATA BRANDS S.á r.l., Luxembourg, succursale de Lausanne,
Lausanne (CH)

(111) 127.011
(732) Fine Agrochemicals Limited, Whittington, Worcester (GB)

(111) 128.220
(732) I.W.S.NOMINEE COMPANY LIMITED, Ilkley (GB)

(111) 127.260
(732) Bracco International B.V., ZX Amsterdam (NL)

(111) 153.451
(732) Csévi Flóra, Budapest (HU)

(111) 127.283
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 154.039
(732) Aquastar Kft., Budapest (HU)

(111) 127.437
(732) HLT Domestic IP LLC, Beverly Hills, California (US)

(111) 154.151
(732) TETOL Kereskedelmi Kft, Budapest (HU)

(111) 127.618
(732) Fresenius Kabi AB, Uppsala (SE)

(111) 154.256
(732) TETOL Kereskedelmi Kft, Budapest (HU)

M851

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 8. szám I. kötet, 2008.08.14.
Nemzeti védjegyoltalom megújítása I.
(111) 154.403
(732) ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft., Vecsés (HU)

(111) 156.237
(732) LOT Kft., Budapest (HU)

(111) 154.414
(732) MICROSOFT CORPORATION (Washington állam törvényei
szerint mûködõ cég), Redmond, Washington (US)

(111) 156.241
(732) LOT Kft., Budapest (HU)
(111) 156.270
(732) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

(111) 154.473
(732) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

(111) 156.309
(732) Viacom International Inc. ( Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat ), New York, New York (US)

(111) 154.589
(732) RÓNA Dohányfeldolgozó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Debrecen (HU)

(111) 156.424
(732) S.C. Rieni Drinks S.A., Nagyvárad (RO)

(111) 154.933
(732) RÁTHONYI Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft.,
Debrecen (HU)

(111) 156.450
(732) VÉNUSZ Kft., Dabas (HU)

(111) 155.167
(732) Euromedia Lapkiadó Betéti Társaság, Budapest (HU)

(111) 156.452
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

(111) 155.174
(732) SZIMIKRON Ipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Kecskemét (HU)

(111) 156.864
(732) VÁRDA-DRINK Szeszipari Rt., Kisvárda (HU)

(111) 155.557
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 155.630
(732) Générale Biscuit (registered number B328296587), Rungis (FR)
(111) 155.632
(732) Shanghai Three Gun Group Co., Ltd., Shanghai (CN)
(111) 155.633
(732) Générale Biscuit (registered number B328296587), Rungis (FR)
(111) 155.695
(732) V & V 95. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság,
Budapest (HU)
(111) 155.766
(732) RÓNA Dohányfeldolgozó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Debrecen (HU)
(111) 155.900
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(111) 155.908
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(111) 155.982
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(111) 156.077
(732) KLÍMATECHNIKA ’89 Kft., Budapest (HU)

(111) 156.967
(732) Shop Vac Corporation (New Jersey állambeli cég),
Williamsport, Pennsylvania (US)
(111) 157.442
(732) Viacom International Inc. ( Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat ), New York, New York (US)
(111) 157.480
(732) BURTON’S FOODS LIMITED, St. Albans, Herts (GB)
(111) 157.554
(732) Alticor Inc., Ada, Michigan (US)
(111) 157.724
(732) J.H. Pölking GmbH & Co.KG, Osnabrück (DE)
(111) 157.726
(732) Seminis Vegetable Seeds, Inc. , Saticoy, Kalifornia (US)
(111) 157.751
(732) Monsanto Technology LLC (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), St. Louis, Missouri (US)
(111) 157.754
(732) KEM-UNIVERZÁL Kft., Budapest (HU)

(111) 156.168
(732) Szent Imre Pincészet Kft., Soltszentimre (HU)

(111) 157.807
(732) Discovery Communications, Inc. (Delaware államban
bejegyzett cég), Bethesda, Maryland (US)

(111) 156.212
(732) VÁRDA-DRINK Szeszipari Rt., Kisvárda (HU)

(111) 157.829
(732) dr. Kiss-Szóllinger Attila, Gyõr (HU)

M852

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 8. szám I. kötet, 2008.08.14.
Nemzeti védjegyoltalom megújítása I.
(111) 158.027
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

(111) 159.050
(732) Ran Ze, Beijing (CN)

(111) 158.095
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

(111) 159.068
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

(111) 158.171
(732) Monsanto Technology LLC (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), St. Louis, Missouri (US)

(111) 159.072
(732) Kolektor d.o.o., Idrija p.p. 85 (SI)
(111) 159.075
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

(111) 158.288
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

(111) 160.153
(732) Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

(111) 158.375
(732) BAHIA Kft., Budapest (HU)

(111) 160.809
(732) Micron Technology, Inc., Boise, Idaho (US)

(111) 158.403
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(111) 158.426
(732) Magnum Hungária International Kft., Budapest (HU)

(111) 161.225
(732) Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc. (Delaware
állam törvényei szerint mûködõ vállalat), Louisville,
Kentucky (US)

(111) 158.476
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

(111) 161.547
(732) ROYAL CANIN U.S.A., INC., St. Peters (US)
(111) 161.692
(732) RIGIPS HUNGARIA GIPSZKARTON Kft., Budapest (HU)

(111) 158.517
(732) CORPORACION HABANOS, S.A., Vieja, Havanna (CU)

(111) 162.361
(732) Egészségügyi Minisztérium, Budapest (HU)

(111) 158.544
(732) CRODA INTERNATIONAL PLC, Goole,
North Humberside (GB)

(111) 163.647
(732) Jupitermedia Corporation, Westport, Connecticut (US)

(111) 158.661
(732) Orange Personal Communications Services Limited,
Bristol (GB)

(111) 166.778
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)

(111) 158.669
(732) Esselte Corporation, Melville, New York (US)

(111) 176.189
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)

(111) 158.746
(732) Southern Liqueur Brandy Company Limited, Stellenbosch (ZA)

(111) 177.071
(732) Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc. (Delaware
állam törvényei szerint mûködõ vállalat), Louisville,
Kentucky (US)

(111) 159.047
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

A rovat 98 db közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények I.

Jogutódlás
(111) 117.468
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)
(111) 118.273
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)

(111) 135.163
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)
(111) 135.544
(732) MONSANTO Hungária Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(111) 138.721
(732) Infor Global Solutions (Michigan), Inc., Alpharetta, GA (US)

(111) 118.280
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)

(111) 138.721
(732) Infor Global Solutions (Michigan), Inc., Alpharetta, GA (US)

(111) 119.479
(732) Paul Murray, PLC, Southampton, Hampshire (GB)

(111) 138.810
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)

(111) 120.749
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)

(111) 139.305
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)

(111) 124.817
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)

(111) 139.462
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)

(111) 127.797
(732) MONSANTO Hungária Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(111) 139.771
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)

(111) 131.500
(732) Jász Péter, Szeged (HU)

(111) 143.915
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)

(111) 131.500
(732) Jász Péter, Szeged (HU)
(111) 131.518
(732) Jász Péter, Szeged (HU)
(111) 131.518
(732) Jász Péter, Szeged (HU)
(111) 131.530
(732) Jász Péter, Szeged (HU)
(111) 131.530
(732) Jász Péter, Szeged (HU)

(111) 145.027
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)
(111) 145.833
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)
(111) 146.450
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)
(111) 153.942
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), New Castle County, Delaware (US)

(111) 131.603
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)

(111) 154.192
(732) Agrármarketing Centrum, Budapest (HU)

(111) 131.604
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)

(111) 154.365
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), New Castle County, Delaware (US)
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(111) 155.660
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)

(111) 166.879
(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited, Currabinny, Carrigaline,
County Cork (IE)

(111) 157.724
(732) J.H. Pölking GmbH & Co.KG, Osnabrück (DE)

(111) 167.604
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)

(111) 159.013
(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited, Currabinny, Carrigaline,
County Cork (IE)
(111) 159.853
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)
(111) 161.067
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)
(111) 161.630
(732) ADP, Inc., Roseland, New Jersey (US)
(111) 162.174
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)
(111) 162.367
(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited, Currabinny, Carrigaline,
County Cork (IE)
(111) 162.999
(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited, Currabinny, Carrigaline,
County Cork (IE)
(111) 163.212
(732) Baxter Healthcare S. A., Wallisellen (CH)
(111) 163.213
(732) Baxter Healthcare S.A. , Wallisellen (CH)
(111) 163.743
(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited, Currabinny, Carrigaline,
County Cork (IE)
(111) 164.922
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)
(111) 164.923
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)

(111) 168.845
(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited, Currabinny, Carrigaline,
County Cork (IE)
(111) 169.382
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)
(111) 171.578
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG,
Mülheim an der Ruhr (DE)
(111) 171.741
(732) Jász Péter, Szeged (HU)
(111) 171.741
(732) Jász Péter, Szeged (HU)
(111) 172.244
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG,
Mülheim an der Ruhr (DE)
(111) 173.519
(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited, Currabinny, Carrigaline,
County Cork (IE)
(111) 173.632
(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited, Currabinny, Carrigaline,
County Cork (IE)
(111) 174.679
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG,
Mülheim an der Ruhr (DE)
(111) 174.773
(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited, Currabinny, Carrigaline,
County Cork (IE)
(111) 174.791
(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited, Currabinny, Carrigaline,
County Cork (IE)

(111) 165.072
(732) Baxter Healthcare S.A ., Wallisellen (CH)

(111) 174.894
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG,
Mülheim an der Ruhr (DE)

(111) 165.457
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)

(111) 174.895
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG,
Mülheim an der Ruhr (DE)

(111) 166.723
(732) Hungarian Promenade Idegenforgalmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 174.896
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG,
Mülheim an der Ruhr (DE)
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(111) 175.790
(732) Agrármarketing Centrum, Budapest (HU)
(111) 177.087
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)
(111) 177.093
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)
(111) 177.254
(732) Waterfront Ingatlanfejlesztési Kft., Budapest (HU)
(111) 177.377
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)

(111) 186.858
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG,
Mülheim an der Ruhr (DE)
(111) 187.596
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)
(111) 187.946
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)
(111) 191.598
(732) SUPER 4 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Veresegyház (HU)
A rovat 84 db közlést tartalmaz.

(111) 178.405
(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited, Currabinny, Carrigaline,
County Cork (IE)
(111) 178.406
(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited, Currabinny, Carrigaline,
County Cork (IE)
(111) 178.640
(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited, Currabinny, Carrigaline,
County Cork (IE)
(111) 178.991
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)
(111) 179.888
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG,
Mülheim an der Ruhr (DE)
(111) 181.099
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)
(111) 181.668
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)
(111) 182.886
(732) SANTEMED HUNGARY Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Gödöllõ (HU)

Képviseleti megbízás
(111) 113.568
(732) L’OREAL, Paris (FR)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 121.238
(732) American Express Marketing & Development Corp.,
New York (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 127.693
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, dr. Gödölle Tamás ügyvéd,
Budapest
(111) 127.721
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, dr. Gödölle Tamás ügyvéd,
Budapest
(111) 128.220
(732) I.W.S.NOMINEE COMPANY LIMITED, Ilkley (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 137.263
(732) Austin Nichols & Co. Incorporated, New York (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 137.457
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 184.187
(732) Alpha Media Group Inc., New York (US)

(111) 138.986
(732) Austin Nichols & Co. Incorporated, New York (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 186.470
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)

(111) 146.856
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 186.851
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG,
Mülheim an der Ruhr (DE)

(111) 154.151
(732) TETOL Kereskedelmi Kft, Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest
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(111) 154.256
(732) TETOL Kereskedelmi Kft, Budapest (HU)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 171.354
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 155.167
(732) Euromedia Lapkiadó Betéti Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György, Budapest

(111) 173.322
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 155.557
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 155.900
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 155.908
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 155.982
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 156.967
(732) Shop Vac Corporation (New Jersey állambeli cég),
Williamsport, Pennsylvania (US)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(111) 158.476
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 161.692
(732) RIGIPS HUNGARIA GIPSZKARTON Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Soos László Károly ügyvéd, Budapest
(111) 165.917
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 167.267
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 167.268
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 169.811
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 174.233
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 174.510
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 174.701
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 174.702
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 175.363
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 175.519
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 176.442
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 177.502
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 178.654
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 178.659
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 178.660
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 178.661
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 171.352
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 178.662
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 171.353
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 178.663
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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(111) 178.664
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 179.114
(732) Invest - Holding Plusz Kft., Budapest (HU)
(740) DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(111) 179.599
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 179.763
(732) Invest - Holding Plusz Kft., Budapest (HU)
(740) DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(111) 179.926
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 181.128
(732) Invest-Holding Plusz Kft., Budapest (HU)
(740) DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(111) 181.130
(732) Invest-Holding Plusz Kft., Budapest (HU)
(740) DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(111) 182.000
(732) Invest-Holding Plusz Kft., Budapest (HU)
(740) DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(111) 183.674
(732) Invest - Holding Plusz Kft., Budapest (HU)
(740) DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(111) 184.535
(732) Invest-Holding Plusz Kft., Budapest (HU)
(740) DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(111) 185.084
(732) Invest-Holding Plusz Kft., Budapest (HU)
(740) DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(111) 185.977
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 187.544
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 189.539
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

Képviselet megszûnése
(111) 113.568
(732) L’OREAL, Paris (FR)
(111) 121.238
(732) American Express Marketing & Development Corp.,
New York (US)
(111) 127.693
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)
(111) 127.721
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)
(111) 128.220
(732) I.W.S.NOMINEE COMPANY LIMITED, Ilkley (GB)
(111) 137.263
(732) Austin Nichols & Co. Incorporated, New York (US)
(111) 138.986
(732) Austin Nichols & Co. Incorporated, New York (US)
(111) 154.151
(732) TETOL Kereskedelmi Kft, Budapest (HU)
(111) 154.256
(732) TETOL Kereskedelmi Kft, Budapest (HU)
(111) 155.695
(732) V & V 95. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság,
Budapest (HU)
(111) 156.460
(732) ADOC-SEMIC Kiadói és Nyomdai Kft., Budapest (HU)
(111) 156.967
(732) Shop Vac Corporation (New Jersey állambeli cég),
Williamsport, Pennsylvania (US)
(111) 159.045
(732) ADOC-SEMIC Kiadói és Nyomdai Kft., Budapest (HU)
(111) 161.692
(732) RIGIPS HUNGARIA GIPSZKARTON Kft., Budapest (HU)
(111) 174.233
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(111) 177.158
(732) dr. Fehér János, Budapest (HU)
(111) 187.544
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

(111) 191.691
(732) Invest-Holding Plusz Kft., Budapest (HU)
(740) DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(111) 191.691
(732) Invest-Holding Plusz Kft., Budapest (HU)

A rovat 56 db közlést tartalmaz.

A rovat 18 db közlést tartalmaz.
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Név-, illetve címváltozás
(111) 120.139
(732) Cadbury UK Limited, Birmingham (GB)
(111) 120.395
(732) Cadbury UK Limited, Bournville, Birmingham (GB)
(111) 120.617
(732) Smiths Medical International Limited, London (GB)

(111) 143.908
(732) Cadbury UK Limited, Bournville, Birmingham (GB)
(111) 144.599
(732) Cadbury UK Limited, Bournville, Birmingham (GB)
(111) 144.600
(732) Cadbury UK Limited, Bournville, Birmingham (GB)
(111) 145.623
(732) Cadbury UK Limited, Bournville, Birmingham (GB)

(111) 121.841
(732) Cytec Technology Corporation (Delaware államban bejegyzett
cég), Wilmington, Delaware (US)

(111) 146.856
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

(111) 127.011
(732) Fine Agrochemicals Limited, Whittington, Worcester (GB)

(111) 148.157
(732) Cadbury UK Limited, Bournville, Birmingham (GB)

(111) 127.260
(732) Bracco International B.V., ZX Amsterdam (NL)

(111) 154.063
(732) TATA MOTORS LIMITED, Mumbai (IN)

(111) 127.283
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 154.151
(732) TETOL Kereskedelmi Kft, Budapest (HU)

(111) 127.692
(732) Malhotra Shaving Products Private Limited, Begumpet,
Hyderabad, State of Andhra Pradesh (IN)

(111) 154.256
(732) TETOL Kereskedelmi Kft, Budapest (HU)

(111) 127.984
(732) Nissan Chemical Industries, Ltd., Chiyoda-ku, Tokyo (JP)
(111) 128.220
(732) I.W.S.NOMINEE COMPANY LIMITED, Ilkley (GB)
(111) 131.655
(732) Williamson-Dickie Manufacturing Company (Delaware állam
törvényei szerint létesült vállalat), Forth Worth, Texas (US)
(111) 137.457
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(111) 138.827
(732) Cadbury UK Limited, Birmingham (GB)
(111) 139.820
(732) LÁRHEN Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser,
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(111) 154.403
(732) ROSSMANN Magyarország Kereskedelmi Kft., Vecsés (HU)
(111) 155.167
(732) Euromedia Lapkiadó Betéti Társaság, Budapest (HU)
(111) 155.557
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(111) 155.568
(732) Sbarro, Inc., Melville, New York (US)
(111) 155.632
(732) Shanghai Three Gun Group Co., Ltd., Shanghai (CN)
(111) 155.900
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(111) 155.908
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

(111) 141.083
(732) CADBURY UK LIMITED, Birmingham (GB)

(111) 155.982
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

(111) 142.593
(732) Cadbury UK Limited, Bournville, Birmingham (GB)

(111) 156.168
(732) Szent Imre Pincészet Kft., Soltszentimre (HU)

(111) 142.826
(732) Cadbury UK Limited, Bournville, Birmingham (GB)

(111) 156.237
(732) LOT Kft., Budapest (HU)

(111) 142.827
(732) Cadbury UK Limited, Bournville, Birmingham (GB)

(111) 156.241
(732) LOT Kft., Budapest (HU)
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(111) 157.554
(732) Alticor Inc., Ada, Michigan (US)

(111) 174.702
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

(111) 158.426
(732) Magnum Hungária International Kft., Budapest (HU)

(111) 175.363
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

(111) 158.476
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

(111) 175.519
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

(111) 165.917
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

(111) 176.442
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

(111) 167.267
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

(111) 177.502
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

(111) 167.268
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

(111) 177.961
(732) VeriSign, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
Mountain View, California (US)

(111) 169.811
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(111) 170.753
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.,
Wilmington, Delaware (US)
(111) 170.756
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.,
Wilmington, Delaware (US)
(111) 170.757
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.,
Wilmington, Delaware (US)
(111) 171.352
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(111) 171.353
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(111) 171.354
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(111) 173.322
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

(111) 178.654
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(111) 178.659
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(111) 178.660
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(111) 178.661
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(111) 178.662
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(111) 178.663
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(111) 178.664
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(111) 179.114
(732) Invest - Holding Plusz Kft., Budapest (HU)
(111) 179.599
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

(111) 173.986
(732) VeriSign, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
Mountain View, California (US)

(111) 179.763
(732) Invest - Holding Plusz Kft., Budapest (HU)

(111) 174.233
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

(111) 179.926
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

(111) 174.510
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

(111) 181.128
(732) Invest-Holding Plusz Kft., Budapest (HU)

(111) 174.701
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

(111) 181.130
(732) Invest-Holding Plusz Kft., Budapest (HU)
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(111) 182.000
(732) Invest-Holding Plusz Kft., Budapest (HU)
(111) 183.674
(732) Invest-Holding Plusz Kft., Budapest (HU)
(111) 184.535
(732) Invest-Holding Plusz Kft., Budapest (HU)
(111) 185.084
(732) Invest-Holding Plusz Kft., Budapest (HU)
(111) 185.977
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(111) 187.544
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(111) 189.539
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(111) 190.557
(732) Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., México Distrito Federal,
Mexico (MX)
(111) 190.567
(732) Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., México Distrito Federal,
Mexico (MX)

(111) 190.568
(732) Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., México Distrito Federal,
Mexico (MX)
(111) 190.569
(732) Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., México Distrito Federal,
Mexico (MX)
(111) 191.185
(732) Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., México Distrito Federal,
Mexico (MX)
(111) 191.186
(732) Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., México Distrito Federal,
Mexico (MX)
(111) 191.187
(732) Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., México Distrito Federal,
Mexico (MX)
(111) 191.188
(732) Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., México Distrito Federal,
Mexico (MX)
(111) 193.173
(732) Kürt Zrt., Budaörs (HU)
A rovat 91 db közlést tartalmaz.
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