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Lajstromozott védjegyek I.

(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.

M831

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

M839

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 8. szám I. kötet, 2008.08.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek I.
(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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