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Lajstromozott védjegyek II.

(111) 173.556
(151) 2002.12.10.
(210) M 00 04655
(220) 2000.09.04.
(732) Eco.Net Hungary Gazdasági Információs Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Tamás jogtanácsos, Eco.Net Hungary Kft., Budapest
(541) ECO.HU
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 193.208
(151) 2008.03.10.
(210) M 06 02999
(220) 2006.09.07.
(732) HERBA Hungary Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Göd (HU)
(740) dr. Szõke András, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) BONI
(511) 29 Zselék, lekvárok (dzsemek); tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
(111) 193.371
(151) 2008.07.28.
(210) M 07 01646
(220) 2007.05.02.
(732) Mecseki Erdészeti Zrt., Pécs (HU)
(546)

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

194.461
(151) 2008.06.18.
M 07 03518
(220) 2007.10.17.
Nutritive Kft., Budapest (HU)
Záborszky Csaba, Balassagyarmat

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

Pénzügyi ügyletek.

194.505
(151) 2008.06.19.
M 07 03174
(220) 2007.09.19.
Babyliss S.A., Paris (FR)
dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(511) 8
Hajnyíró gépek [elektromos és nem elektromos], hajsütõ vasak, szakállnyírók, manikûrkészlet [elektromos].
11 Hajsütõk, hajszárítók.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(546)

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

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

(546)

194.369
(151) 2008.06.10.
M 06 00325
(220) 2006.02.27.
SMEKT Csokoládégyártó Kft., Kecskemét (HU)
Kryzewsky Ügyvédi Iroda, dr. Kryzewsky Beáta ügyvéd,
Budapest

(511) 30

kai készítmények fogyasztási célokra, kozmetikai készletek, kozmetikai készítmények menopauzához (szója izoflavonok).
5
Élelmiszerek és diétás italok, ideértve diétás étrend-kiegészítõk, diétás élelmiszerek, diétás anyagok gyógyászati használatra.

194.581
(151) 2008.06.30.
M 07 04095
(220) 2007.12.11.
FADESA Hungaria Zrt., Budapest (HU)
dr. Fejes Gábor, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

PROJEKT DANUBIO PARK
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 194.582
(151) 2008.06.30.
(210) M 07 03725
(220) 2007.11.07.
(732) 5SI Produkciós Iroda Kft., Budapest (HU)
(546)

Különféle édesipari termékek.

194.458
(151) 2008.06.18.
M 07 02486
(220) 2005.02.23.
ASA Sp. z o.o., Gubczyce (PL)
ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

MENOPLANT SOY-A 40+
3
Kozmetikai készítmények, készítmények fogyasztási (testsúlycsökkentési) célokra, maszkok és tejek kozmetikai célokra,
krémek, kenõcsök kozmetikai használatra, szappanok, kozmeti-

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

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(111) 194.586
(151) 2008.06.30.
(210) M 07 04099
(220) 2007.12.11.
(732) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) AEGON Platinum
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111)
(210)
(732)
(740)

(111) 194.583
(151) 2008.06.30.
(210) M 07 02477
(220) 2003.12.19.
(732) I.C.F. Industria Chimica Fine S.r.l., Palazzo Pignano
(CR) (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 3
5

(546)

(591)

(511) 9
Elektromos, elektronikus, optikai, súlymérõ, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti) és oktatóberendezések és felszerelések (amennyiben a 9. áruosztályba tartoznak); hangok, képek és adatok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló készülékek; gép által futtatott adathordozók; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez;
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
38 Távközlés; a távközlés részére felszerelések mûködtetése és
bérlete, különösen mûsorszóráshoz és televíziók számára.
42 Számítógép-programozási szolgáltatások; adatbázis-szolgáltatások, nevezetesen adatbázisok üzemeltetése és adatbázisokhoz való hozzáférési idõ bérlete, valamint adatok, hírek és információk gyûjtése és szolgáltatása; adatfeldolgozó felszerelésekkel
és számítógépekkel kapcsolatos bérleti szolgáltatások; projekttanulmányok és tervezési szolgáltatások telekommunikációs felszerelésekkel kapcsolatosan.

Fertõtlenítõ sampon.
Állatgyógyászati termékek.

(111) 194.584
(151) 2008.06.30.
(210) M 07 03910
(220) 2007.11.23.
(732) VOLT Produkció Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Muszka Sándor, Dr. Muszka Sándor Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

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

194.646
(151) 2008.07.02.
M 06 02069
(220) 2006.06.12.
Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

194.585
(151) 2008.06.30.
M 07 04096
(220) 2007.12.11.
FADESA Hungaria Zrt., Budapest (HU)
dr. Fejes Gábor, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

M978

194.776
(151) 2008.07.14.
M 08 00071
(220) 2008.01.11.
Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

BÁRSONY
29 Zöldségek és burgonya (tartósított, szárított vagy fõtt), gyümölcsök (tartósított, szárított vagy fõtt), gombák (tartósított, szárított vagy fõtt), hús, baromfi, vadhús, hal és tengeri ételek, mindezen termékek kivonat formájában is, levesek, zselék, tészták,
konzervek, készételek, fagyasztott vagy szárított; lekvárok; tojások; tej, tejszín, vaj, sajt és más tejalapú ételkészítmények; tejpótlók; tejalapú italok; tejalapú és tejszín alapú desszertek; joghurtok; szójatej (tejpótló), szójaalapú készítmények; étkezési olajok
és zsírok; fehérjekészítmények emberi fogyasztásra készülõ éte-
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lekhez; krémporok; kolbászok; hentesáruk; amerikai mogyoróvaj; levesek, leveskoncentrátumok, húsleves, erõleves, leveskockák, levesek.
30 Kávé, kávékivonatok, kávéalapú készítmények és italok; jeges kávé; pótkávék, pótkávékivonatok, pótkávé alapú készítmények és italok; cikória; tea, teakivonatok, teaalapú készítmények
és italok; jeges tea; malátaalapú készítmények; kakaó és kakaóalapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládés termékek,
csokoládéalapú készítmények és italok; cukorkaáruk, édességek,
bonbonok, kandiscukrok; cukor; rágógumi; természetes édesítõszerek; pékáruk, kenyér, élesztõ, süteménytészta; kekszek, cukrászsütemények, aprósütemények, ostyák, tejkaramellák, pudingok; fagylalt, jégkrém, vizes jégkrémek, szörbet (fagylalt), fagyasztott cukrászkészítmények, fagyasztott sütemények, lágy
jégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghurtok; kötõanyagok jégkrémek és/vagy vizes jégkrémek és/vagy szörbet
és/vagy fagyasztott cukrászkészítmények és/vagy fagyasztott sütemények és/vagy könnyû jégkrémek és/vagy fagyasztott
desszertek és/vagy fagyasztott joghurtok készítéséhez; méz és
mézpótlók; gabonafélék reggelire, müzli, kukoricapelyhek, gabonaszeletek, fogyasztásra kész gabonafélék; gabonakészítmények;
rizs, tésztafélék, metélt tészta, nudli, galuska; rizs, liszt vagy gabonaalapú élelmiszerek, készételek formájában is; pizzák; szendvicsek; étkezési tésztakeverék és konyhakész kenyértészta; szószok; szójaszósz; ketchup; aromatizáló vagy fûszerezõ készítmények ételekhez, ehetõ fûszerek, fûszerek, ízesítõk, salátaöntetek,
majonéz; mustár; ecet.
32 Sörök; enyhén szénsavas víz, szénsavas víz, kezelt víz, forrásvíz, ásványvíz, ízesített víz; gyümölcsízesítésû és gyümölcsalapú italok; gyümölcs- és zöldséglevek, nektárok, limonádék,
szódák és más alkoholmentes italok; szörpök, kivonatok, eszenciák és más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez (kivéve az illóolajokat); tejes erjesztett italok; szójaalapú italok; malátaalapú italok; izotóniás italok.
(111) 194.779
(151) 2008.07.17.
(210) M 08 00068
(220) 2008.01.11.
(732) ROMbrandt Multimedia Alkotóház Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. György Péter, György Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

194.804
(151) 2008.07.16.
M 06 04000
(220) 2006.12.07.
Magyar Futball Akadémia Kft., Budapest (HU)
Kovátsné dr. Rech Erika, Budapesti 62. sz. Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapok, sapkák.

28 Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más áruosztályba.
35 Reklámozás, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak
készítése, reklámanyagok, reklámszövegek készítése és publikálása, szabadtéri hirdetés, szállodai üzletvezetés, televíziós reklámozás, rádiós reklámozás, hirdetési hely kölcsönzése, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
41 Nevelés, sportszakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenység, sportedzõtábori szolgáltatások, sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése, stadionok bérlete, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, testnevelés, tornatanítás,
video (szalagra filmezés), sportoktatás, sportoktatási tárgyú információk, spor oktatási vizsgáztatás, idõ mérése sporteseményeken, sportakadémiák (oktatás), egészségvédõ klubok (kondicionálás).
43 Gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, panziók, szállodai szolgáltatások, vendéglátóipar, éttermek, önkiszolgáló éttermek.

(111) 194.805
(151) 2008.07.16.
(210) M 06 03394
(220) 2006.10.16.
(732) SHENZEN CHUANGWEI-RGB ELECTRONICS CO.,
LTD., SHENZEN (CN)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
(541) SKYWO
(511) 9
Televíziós készülékek; hordozható telefonok; set-top
boxok; szilíciumlemezek (integrált áramkörökhöz); félvezetõk;
akusztikus csatolók; videoképernyõk; zárt láncú televízió
(CCTV) kamerák; DVD-lejátszók; elektromos elemek.

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111) 194.803
(151) 2008.07.15.
(210) M 06 03588
(220) 2006.11.03.
(732) LCP Systems Informatikai és Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Simon Attila, Dr. Simon Attila Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza
(546)

(111) 194.806
(210) M 06 04033
(732) Hou Xiu Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(511) 9

Számítógépek, kézi számítógépek és tartozékaik.

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

M979

(151) 2008.07.16.
(220) 2006.12.11.

Ruha, cipõ, táska.

194.807
(151) 2008.07.16.
M 07 03686
(220) 2007.10.31.
ECH Centrum Kft., Budapest (HU)
dr. Tamási Zsolt, Dr. Tamási Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(546)

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

(511) 28 Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek (amelyek
nem tartoznak más osztályokba), karácsonyfadíszek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, lisztek és más gabonakészítmények, péksütemények.

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

194.808
(151) 2008.07.16.
M 07 03276
(220) 2007.09.27.
E J Papadopoulos S.A., Athen (GR)
dr. ifj. Partos László, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

Pick Papadopoulos
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) 194.809
(151) 2008.07.16.
(210) M 07 03674
(220) 2007.10.31.
(732) Equator Consulting Szervezetfejlesztõ és Tanácsadó
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szakál Róbert, Dr. Szakál Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

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

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

194.810
(151) 2008.07.16.
M 07 03670
(220) 2007.10.31.
Szabó Tamás, Sopron (HU)
dr. Czeglédy Attila, Dr. Czeglédy Ügyvédi Iroda, Sopron

(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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; bodyk (alsóruházat);
bõrruházat; cipõk; díszzsebkendõk [ruházat]; fejfedõk (kalapáruk); felsõruházat; harisnyanadrágok; hurkolt/kötött áruk; ingek; kabátok; kalapok; kesztyûk (ruházat); készruhák; kosztümök; lábbelik; mûbõr ruházat; nadrágok; nõi ruhák; nyakkendõk;
pólók; ruházat, ruhanemûk; sapkák; sálak; szandálok; szoknyák;
vállkendõk, nagykendõk; zoknik; övek (ruházat).

(111) 194.811
(151) 2008.07.16.
(210) M 07 04045
(220) 2007.12.06.
(732) Candimpex Budapest Kft., Budapest (HU)

(111) 194.812
(151) 2008.07.16.
(210) M 07 03672
(220) 2007.10.31.
(732) BOGLÁRKA Kertészeti Virágbolt Egyéni Vállalkozás,
Szentmártonkáta (HU)
(740) dr. Gál János ügyvéd, Nagykáta
(546)

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

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

194.813
(151) 2008.07.16.
M 07 04088
(220) 2007.12.10.
Ökotárs Alapítvány, Budapest (HU)

ZÖLDÚT
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
194.814
(151) 2008.07.16.
M 07 02930
(220) 2007.08.24.
AUTO KELLY HUNGARY Kft., Budapest (HU)
dr. Váradi Gábor, Váradi Ügyvédi Iroda, Pécs

(511) 12

M980

Autóalkatrész.
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(111) 194.815
(151) 2008.07.16.
(210) M 07 00844
(220) 2007.03.13.
(732) MPTSZ Nonprofit Kft., Budapest (HU)
(546)

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek.
41 Nevelés, szakmai képzés.
42 Tudományos és ipari kutatás, tudományos és mûszaki szolgáltatások, szoftvertervezés és -fejlesztés, erre irányuló szakvélemények adása, valamint erre irányuló tervezõtevékenység, minõség-ellenõrzés, szellemi tulajdon licencek adása.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

194.816
(151) 2008.07.16.
M 07 03880
(220) 2007.11.22.
Xiang Huakang, Budapest (HU)

(111) 194.821
(151) 2008.07.16.
(210) M 07 00552
(220) 2007.02.19.
(732) ifj. Csepreghy István, Budapest (HU);
Csepreghy Zoltán, Budapest (HU)
(541) ASZFALTPLASZTIKA
(511) 37 Építkezés, javítás, útburkolatok, járdaburkolatok építése,
javítása.

H.L.XIANG
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

194.817
(151) 2008.07.16.
M 07 03486
(220) 2007.10.15.
Juglandis Bt., Sülysáp (HU)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

Juglandis
44 Természetgyógyászati szolgáltatások, orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási
szolgáltatások emberek és állatok részére.

(511) 20 Asztallapok, asztalok, asztalok fémbõl, bútorajtók, bútorgörgõk (nem fémbõl), bútorok, bútorpolcok, bútorszerelvények,
díványok, kerevetek, fémbútorok, fiókok, folyóirattartók, fotelek,
kar(os)székek, hengerpárnák, iratgyûjtõ polcok (bútorok), íróasztalok (bútorzat), irodabútorok, kanapék, karosszékek, sezlonok,
komódok, fiókos szekrények, könyvespolcok, könyvtartók (bútorzat), matracok, padok (bútorok), paravánok (bútorok), párnák,
fejpárnák, polcok, bútorok, számítógéptartó kocsik, számítógépállványok, szekrények, székek (fémbõl), székek (ülések), tárolópolcok, újságtartó állványok, vánkosok, párnák, ágyak, üvegesszekrények, vitrinek (bútorzat).
194.819
(151) 2008.07.16.
M 07 03684
(220) 2007.10.31.
Fortuna Kapuja Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Sztrókay Eszter ügyvéd, Budapest

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 194.820
(151) 2008.07.16.
(210) M 07 04277
(220) 2007.12.28.
(732) HVG PRESS Nyomdaipari- és Információ Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hámori Sándor, Hámori Ügyvédi Iroda, Budapest

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

194.822
(151) 2008.07.16.
M 07 03964
(220) 2007.11.28.
Standomix Color Kft., Budapest (HU)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) Organizone-PIP
(511) 1
Ipari vegyi termékek, tisztítószerek a termelési eljárás során
való felhasználásra.
3
Tisztítószerek, folttisztító szerek, zsírtalanítószerek nem
gyártás során való használatra, fertõtlenítõszerek háztartási használatra.

(111) 194.818
(151) 2008.07.16.
(210) M 07 03883
(220) 2007.11.22.
(732) Anda Budapest Kft., Budapest (HU)
(546)

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

194.823
(151) 2008.07.16.
M 07 04046
(220) 2007.12.06.
EVOLUTION Kft., Budapest (HU)
dr. Sztrókay Zsolt ügyvéd, Budapest

SUPERUN
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

194.824
(151) 2008.07.16.
M 07 02467
(220) 2007.07.06.
Viniqum Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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 érme-
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bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek, különösen digitális és analóg szén-monoxid-érzékelõk.
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, különösen papír zsebkendõk, és papírtörülközõk.
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, savanyúságok.
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; csokoládék; különféle édes és sós teasütemények; jeges tea.
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; állateledelek.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; üdítõitalok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök; energiaitalok és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); különösen borok, pálinkák, vodkák, whiskyk, likõrök.
35 Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások a 3., 9., 16, 29.,
30., 31. és 32. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

194.825
(151) 2008.07.16.
M 07 03870
(220) 2007.11.20.
Zhang Zhen Yu, Budapest (HU)

(546)

(511) 9
Dugaszolóaljzatok, hangátviteli készülékek, elektromos
elemek, elektromos akkumulátorok, telefonkészülékek.

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

194.828
(151) 2008.07.16.
M 07 03708
(220) 2007.11.06.
Mareco Ingatlan Zrt., Budapest (HU)
Katona Zsuzsanna, Budapest

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

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

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

194.829
(151) 2008.07.16.
M 07 03893
(220) 2007.11.22.
In-Vitro Kutató, Fejlesztõ Kft., Dunakeszi (HU)
dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

MAGNACOMP
5

Étrend-kiegészítõ tabletta.

194.830
(151) 2008.07.16.
M 07 04285
(220) 2007.12.28.
British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

RUYI
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátás, gyorséttermek, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek.

(111) 194.826
(151) 2008.07.16.
(210) M 07 03521
(220) 2007.10.31.
(732) Mona Hungary Kft., Budapest (HU)
(546)
(511) 34

(511) 29 Tej, joghurtitalok, vaj, túró, sajt, tej-snackek, túró-snackek,
túródesszertek, tejszín, tejföl, savóitalok, joghurt, gyümölcsjoghurt.
(111) 194.827
(151) 2008.07.16.
(210) M 07 03882
(220) 2007.11.22.
(732) Btech Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

(111)
(210)
(732)
(740)
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Cigaretták, dohány és dohánytermékek.

194.831
(151) 2008.07.16.
M 07 03889
(220) 2007.11.22.
IN-VITRO Kutató, Fejlesztõ Kft., Dunakeszi (HU)
dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

ANTIVAKARIN
3

Krémek bõrökhöz, bõrkonzerváló szerek (kenõcsök).

194.832
(151) 2008.07.16.
M 07 03878
(220) 2007.11.22.
Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
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(546)

(546)

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

(511) 41 Rendezvényszervezés; nevelési, szakmai, oktatási, szórakoztatási, sport- és kulturális rendezvények tervezése, szervezése
és lebonyolítása; különösen bálok, elõadások, eszmecserék, kollokviumok, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok, szimpóziumok, fogadások, kiállítások és versenyek tekintetében;
helyfoglalási szolgáltatások rendezvényekre.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; vendéglátóipari
szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, gyorséttermek, éttermek, önkiszolgáló éttermek és bárok üzemeltetése, hordozható épületek bérlete; székek, asztalok, asztalterítõk, üvegáruk, evõeszközök, tányérok kölcsönzése; ideiglenes szállásadás;
helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (idõleges); szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások; üdülõtáborok, táborhelyek hasznosítása; átmeneti szállások bérlete.

Sörök; sört tartalmazó kevert italok.

194.833
(151) 2008.07.16.
M 07 04284
(220) 2007.12.28.
British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 34 Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák;
dohányzási cikkek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

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

(151) 2008.07.16.
(220) 2007.12.10.

194.834
(151) 2008.07.16.
M 07 03712
(220) 2007.11.06.
Bagolyvár Játékház Kft., Gyõr (HU)
Török Antal, Gyõr

(511) 28 Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek, melyek
nem tartoznak más osztályokba.
35 Játékok kis- és nagykereskedelme, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; eladási propaganda (mások számára, reklámkiadványok készítése, interaktív multimédiás, online hirdetõi
tevékenység, marketing, piackutatás, reklámozás; reklámújság,
reklámanyagok, nyomtatványok és propagandaanyagok terjesztése, kereskedelmi ügyletek, számítógépes nyilvántartások kezelése, információk, felvilágosítás, tájékoztatás üzleti ügyekben és
minden ez osztályba sorolt szolgáltatással kapcsolatos szervezési
tevékenység.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111) 194.837
(210) M 07 04076
(732) Click On Kft., Budapest (HU)
(546)

194.835
(151) 2008.07.16.
M 07 02944
(220) 2007.08.28.
Ebner Pince Kft., Mozsgó (HU)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

BORZONGÁS
33

Borok.

194.836
(151) 2008.07.16.
M 07 04280
(220) 2007.12.28.
Kovács László, Szentendre (HU)
Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(511) 9
Számítógép hardver, szoftver.
35 Üzleti folyamatok dokumentálása, irányítása, nyomon követése, ellenõrzése; folyamatok mentén végzett tevékenységek,
valamint e tevékenységek során elõállt dokumentumok rögzítése
informatikai rendszerben; eltárolt tevékenységadatok kereshetõsége; erõforrás-tervezés, erõforrás-foglalás, feladatok elvégzésének menedzselése.
39 Irattárak kialakítása papír és elektronikus dokumentumok
részére, iratok-irattárak rendezése, karbantartása.
41 Felhasználói oktatás nyilvántartása, tesztsorok kitöltése,
riportolása.
42 Minõség-ellenõrzés informatikai támogatása; számítógépes
termékek menedzselése, rendszerek integrálása; iratok digitalizálása, számítógépes archiválása; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, számítógépes nyilvántartások kezelése; ügyiratok, iratok kezelésével, tárolásával archiválásával kapcsolatos szaktanácsadás.

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

194.838
(151) 2008.07.16.
M 07 03896
(220) 2007.11.22.
In-Vitro Kutató, Fejlesztõ Kft., Dunakeszi (HU)
dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

MEDHIRUD
3

Krémek bõrökhöz, bõrkonzerváló szerek (kenõcsök).

(111) 194.839
(151) 2008.07.16.
(210) M 07 04065
(220) 2007.12.10.
(732) Huo Lie Niao Kft., Budapest (HU)
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dök és utazótáskák; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok,
lószerszámok és nyergek.
25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.
35 Hirdetés; üzletvezetés; üzleti adminisztráció; irodai tevékenység; szemüvegekre, napszemüvegekre, nemesfémekre és
azok ötvözeteire, valamint nemesfémbõl vagy nemesfémmel bevont árukra, ékszerekre, drágakövekre, órás és idõmérõ eszközökre, karórákra, idõmérõ készülékekre, bõrre és bõrutánzatokra, valamint ezen anyagokból készült termékekre, állatbõrökre, irhákra,
bõröndökre és utazótáskákra, esernyõkre, napernyõkre és sétapálcákra, ostorokra, lószerszámokra és nyergekre, tokokra, táskákra,
levéltárcákra, övekre, ruházati cikkekre, lábbelikre, fejfedõkre
vonatkozó kiskereskedelmi szolgáltatások és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások.

(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 194.840
(151) 2008.07.16.
(210) M 07 03905
(220) 2007.11.22.
(732) Horváth Attila 45%, Miskolc (HU);
Szászné Horváth Gabriella 10%, Csincse (HU);
Kiss Csaba 45%, Miskolc (HU)
(546)
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)
(511) 25
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Ruházati cikkek.

194.841
(151) 2008.07.16.
M 07 02949
(220) 2007.08.28.
Árva Imre, Kaposvár-Toponár (HU)
Török Antal, Gyõr

(511) 32

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

194.845
(151) 2008.07.16.
M 07 03965
(220) 2007.11.28.
Standomix Color Kft., Budapest (HU)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) Organizone
(511) 1
Ipari vegyi termékek, tisztítószerek a termelési eljárás során
való felhasználásra.

Ásványvizek és szénsavas vizek.

(111) 194.842
(151) 2008.07.16.
(210) M 07 03136
(220) 2007.09.13.
(732) MG Európa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Tokai Ilona ügyvéd, Budapest
(541) PH CSODA
(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).
(111)
(210)
(732)
(740)

194.844
(151) 2008.07.16.
M 07 03707
(220) 2007.11.06.
Mareco Ingatlan Zrt., Budapest (HU)
Katona Zsuzsanna, Budapest

194.843
(151) 2008.07.16.
M 07 03326
(220) 2007.10.01.
Burling Limited, Tortola (VG)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

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

(541) MONEYSTAR
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, iroda munkák, gazdasági elõrejelzések, online hirdetõi
tevékenység számítógépes hálózaton, piackutatás, üzleti felvilágosítás és tájékoztatás, üzleti információk nyújtása.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy,
alkuszi/ügynöki tevékenység, bankügyletek, biztosítási ügynöki
tevékenységek, ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, irodák/ingatlanok bérlete, kölcsön (finanszírozás).
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, valamint ezen anyagokból készült,
más áruosztályba nem tartozó termékek; állatbõrök, irhák; bõrön-

194.846
(151) 2008.07.16.
M 07 04281
(220) 2007.12.28.
Biggeorge’s Vagyonkezelõ Kft., Budapest (HU)
dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

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

M984

194.847
M 07 03634
Bognár Gábor, Akasztó (HU)

(151) 2008.07.17.
(220) 2007.10.29.

ÉDES CSÁBÍTÁS
33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), almaborok, borok, égetett szeszes italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csíger, szeszes italok, vodka,
whisky.
194.848
(151) 2008.07.17.
M 07 03768
(220) 2007.11.09.
Ponte Rialto Kft., Budapest (HU)
dr. Tóth D. Béla, Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda, Budapest
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(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.
(111)
(210)
(732)
(740)

194.849
(151) 2008.07.17.
M 07 03961
(220) 2007.11.27.
Syngenta Participations AG, Basel (CH)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(511) 1
Mezõgazdaságban, kertmûvelésben és erdõmûvelésben
használt vegyi anyagok, trágyák.
5
Férgek elpusztítására használt készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek); gyomirtó szerek (herbicidek).
194.850
(151) 2008.07.17.
M 07 04130
(220) 2007.12.13.
Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

(541) LAXODIL
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111)
(210)
(732)
(740)

194.853
(151) 2008.07.17.
M 07 03467
(220) 2007.10.11.
Unilever N.V., AL Rotterdam (NL)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) SIGNAL NUTRI-SENSITIVE
(511) 3
Fogkrémek, gyógyhatású anyagot nem tartalmazó szájvizek, fogászati polírozók, fogporok.
(111) 194.854
(151) 2008.07.17.
(210) M 07 03466
(220) 2007.10.11.
(732) General Motors Corporation (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), City of Detroit, State of
Michigan (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) CADILLAC DTS
(511) 12 Motoros jármûvek és ezek tartozékai.

(546)

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

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

194.851
(151) 2008.07.17.
M 07 04128
(220) 2007.12.13.
Vladimir Spasic, Budapest (HU)
dr. Csornai-Kovács Ákos, Csornai-Kovács Ügyvédi Iroda,
Budapest

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

194.855
(151) 2008.07.17.
M 07 03369
(220) 2007.10.18.
Black Care Kft., Budapest (HU)

BLACK CARE
11

Szoláriumberendezés.

194.856
(151) 2008.07.17.
M 07 03035
(220) 2007.09.07.
Szép Ablak Kft., Lepsény (HU)
Drávucz András, Jenõ

(511) 7
Gépek, szerszámgépek, kiemelten ablakgyártást segítõ berendezések.

(541) Dinner, Lunch & Cruise
(511) 43 Bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, nyugdíjasotthonok, panziók, rendezvényhez termek kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek (szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások, vendéglátóipar, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek.

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

194.857
(151) 2008.07.17.
M 07 02302
(220) 2007.06.25.
Baricz Linda, Remeteszõlõs (HU)
dr. Bölcskei Zsolt, Dr. Bölcskei Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 194.852
(151) 2008.07.17.
(210) M 07 04132
(220) 2007.12.13.
(732) Petõ Péter, Gyula (HU);
Seres Péter Csaba, Gyula (HU)
(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; ezen belül különösen: burkolólapok, gipszvakolat, habarcs építési célokra, mûkõ.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; speciális, az étterem személyzete által használt, vagy az étterem mûködésével, illetve az
ott felszolgált ételekkel, italokkal kapcsolatos promóciós - marketing - célból vendégek részére ajándékba adott ruházati cikkek és
zacskók köre.
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43 Vendéglátás (élelmezés); speciálisan és kizárólagosan
Olaszországból származó tradíciók alapján, illetve olasz alapanyagokból és olasz szakács által készített olasz jellegû ételeket
és italokat felszolgáló étterem üzemeltetése céljából.

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

194.858
(151) 2008.07.17.
M 07 02771
(220) 2007.08.03.
ODEL (PVT) LTD, Rajagiriya (LK)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás, bár (szolgáltatások), helyfoglalás szállodákban, kávéházak, motelek, panziók, rendezvényekhez terem kölcsönzése, szálláshelyek lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek (szállodák,
panziók), szállodai szolgáltatások, turistaházak, vendéglátóipar.

(546)

(511) 25

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

(546)

Ruházati cikkek.
(111) 194.862
(151) 2008.07.17.
(210) M 07 03632
(220) 2007.11.23.
(732) Tóth László Sándor, Debrecen (HU)
(546)

194.859
(151) 2008.07.17.
M 07 03041
(220) 2007.09.07.
The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

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

(111) 194.860
(151) 2008.07.17.
(210) M 07 03236
(220) 2007.09.25.
(732) Káli-medencéért Közhasznú Alapítvány,
Mindszentkálla (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés; kulturális tevékenységek, személyek nevelésére vonatkozó bármely szolgáltatás, emberek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatban nyújtott szolgáltatás.
(111) 194.863
(210) M 07 04124
(732) Kusper Zsolt, Budapest (HU)
(546)

(151) 2008.07.17.
(220) 2007.12.13.

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

194.864
(151) 2008.07.21.
M 07 03223
(220) 2007.09.24.
MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

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

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

194.861
(151) 2008.07.17.
M 07 03453
(220) 2007.10.11.
REI Real Estate Invest Limited, Ruggell (LI)
dr. Mátrai Mihály, Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
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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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

194.865
(151) 2008.07.21.
M 07 03039
(220) 2007.09.07.
Sugarbird Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Üröm (HU)

SUGARBIRD
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; alsónadrágok; alsónadrágok rövid; alsónemûk; bodyk (alsóruházat); cipõfelsõrészek; cipõk; csecsemõkelengyék, babakelengyék; csecsemõnadrágok;
csuklyák, kapucnik (ruházat); díszzsebkendõk (ruházat); dzsekik;
egyenruhák; fejfedõk (kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsõkabátok, felöltõk; felsõruházat; fülvédõk (ruházat); fürdõköpenyek;
fürdõnadrágok, úszónadrágok; fürdõpapucsok; fürdõsapkák; fürdõszandálok, fürdõcipõk; gallérok (ruházat); harisnyanadrágok;
harisnyák; hurkolt/kötött áruk; ingek; ingelõk, ingblúzok; ingvállak, pruszlikok; izzadságfelszívó alsónemûk; jelmezek; kalapok;
kamásnik (bokavédõk); kerékpáros öltözékek; kesztyûk (ruházat); kezeslábasok (felsõruházat); készruhák; kézelõk (ruházat);
kombinék (alsónemûk); kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények (ruhanemûk); kötöttáruk; lábbelik; lábszárvédõk; kamásnik;
levehetõ gallérok; magas szárú cipõk; matrózblúzok; melegítõk,
szvetterek; mellények; melltartók; muffok, kamantyúk (ruhanemû); munkaruhák, munkaköpenyek; mûbõr ruházat; mûvésznyakkendõk; nadrágok; nem elektromosan töltött lábmelegítõk;
nõi ruhák; nyakkendõk; nyaksálak, gallérvédõk; papírruházat; papucsok; partedlik, nem papírból; pelenkák textíliából csecsemõknek; pelerinek; pénztartó övek (ruházat); pizsamák; pólók; pulóverek; ruhazsebek; ruházat, ruhanemûk; ruházat gépkocsivezetõknek; sapkák; sálak; síbakancsok, sícipõk; spárgatalpú vászon
lábbelik; sportcipõk; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik;
strandruhák; szandálok; szemellenzõk (sapkán); szoknyák; tarka
selyemkendõk (nyaksálak); tartók (nadrághoz, harisnyához);
térdnadrágok; tornacipõk; tornaruházat; ujjatlan kesztyûk; vállkendõk, nyakkendõk; vállszalagok; vízhatlan ruházat; zoknik;
zoknitartók; zuhanyzósapkák; öltözékek vízisíeléshez; övek (ruházat).

(111) 194.866
(151) 2008.07.21.
(210) M 07 02892
(220) 2007.08.22.
(732) Wohl József, Dunabogdány (HU);
Josef Lang, Taufkirchen (DE)

(541)

ARANYSARKANTYUS VITÉZI LOVAGREND
1266

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

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

194.867
(151) 2008.07.21.
M 07 03463
(220) 2007.10.11.
Dr. Hotellátó Nyomdai és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
dr. Lak Edit ügyvéd, Budapest

(511) 3
Samponok, szappanok, szájvizek nem gyógyászati használatra, mosdószappanok, fürdõsók nem gyógyászati használatra.
16 Toll- és ceruzatartók (asztali).
24 Törülközõk textilanyagból.
40 Nyomdai szolgáltatások.

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

194.868
(151) 2008.07.21.
M 07 04021
(220) 2007.12.03.
Daewoo International Corporation, Seoul (KR)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 36 Pénzügyi szolgáltatások, biztosítási befektetési tanácsadás,
kereskedelmi és kereskedõi brókerszolgáltatások, ingatlanbefektetési szolgáltatások, lízinggel és értékbecsléssel kapcsolatos
szolgáltatások.

(111) 194.869
(151) 2008.07.21.
(210) M 07 03616
(220) 2007.10.27.
(732) PHOENIX Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Fót (HU)
(541) SZIMPATIKA
(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.
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(111) 194.870
(151) 2008.07.21.
(210) M 07 03832
(220) 2007.11.16.
(732) Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,
Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Pintérné dr. Miglécz Erzsébet, Zalaegerszeg
(546)

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; ablakszerelvények,
nem fémbõl; ajtószerelvények nem fémbõl; asztallapok; asztalok;
asztalok fémbõl; bakok, kecskelábak (bútorzat); beszállólépcsõ
utasoknak (mozgatható), nem fémbõl; bölcsõk; bútorajtók; bútorok; bútorszerelvények, nem fémbõl; cégtáblák, cégérek fából
vagy mûanyagból; díványok, kerevetek; dobozok fából vagy mûanyagból; dobozok játékokhoz; esernyõtartók; ezüstözött üveg
(tükrök); fa- vagy mûanyag létrák; fa- vagy mûanyag hirdetmények, plakátok; fahordók bor lefejtéséhez; fali dísztáblák, nem
textilbõl (bútorzat); faszerkezetek bútorokhoz; fejtámaszok (bútorok); fémbútorok; fiókok; fodrászszékek; fogasok (bútorok);
folyóirattartók; fotelek, kar(os)székek; függönyök szövettel borított fából (bútorzat); függönyrudak; gyermekjárókák; gyógyszeres szekrények; hordódongák; hordók nem fémbõl; hordótartó állványok, nem fémbõl; húsvágó tõkék, húsvágó deszkák (asztalok);
iratgyûjtõ polcok (bútorok); íróasztalok (bútorzat); irodabútorok;
írógépasztalok; iskolabútorok; íródeszkák, nem fémbõl; járókák,
állókák kisgyermekeknek; kagylók (kagylóhéjak); kampók, fogasok (nem fémbõl); kanapék; karók növényekhez és fákhoz; karosszékek, sezlonok; kartotékszekrények; kartotéktartók (bútorok);
kádak, medencék, nem fémbõl; kályhaellenzõk, háztartási; kerevetek, pamlagok; képkeretek; képkeretekhez díszítõlécek; képkeretpántok; kézikocsik (bútorzat); kis íróasztalok, szekreterek; kis
létrák, nem fémbõl; komódok, fiókos szekrények; konténerek (tároláshoz, szállításhoz), nem fémbõl; koporsók; kórházi ágyak;
könyvespolcok; könyvtartók (bútorzat); kulcstartó táblák; ládák,
dobozok, nem fémbõl; magas székek gyermekeknek; masszázsasztalok; matracok; mellszobrok fából; viaszból; gipszbõl; vagy
mûanyagból; mosdóállványok; (bútorzat); munkaasztalok, satupadok (nem fémbõl); munkapadok, munkaasztalok; mûanyag bútorszegélyek; mûasztalosipari munkák; mûvészeti tárgyak fából,
viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból; nyugágyak; padok (bútorok); próbababa szabóknak; próbababák; pultok (asztalok); puskatartó állványok; rajzasztalok; számítógéptartó kocsik (bútorzat); számológépállványok; szekrények; székek fémbõl; székek
(ülések); tartályok folyékony üzemanyaghoz (nem fémbõl); tárolópolcok; tükrök; újságtartó állványok; vállfák, ruhaakasztók;
virágcseréptartó talapzatok; virágtartók, virágállványok (bútorok); vízágyak, nem gyógyászati használatra; zsámolyok;
zsúrkocsik; zsúrkocsik (bútorok); ágy faanyaga; ágyak; ágylábak
görgõi, nem fémbõl; álló kalapfogasok; áru(bemutató) állványok;
élelmiszertartó szekrények, nem fémbõl; énekeskönyvtartó polcok, pulpitusok; öltözõasztalok; üvegszekrények, vitrinek (bútorzat).
(111) 194.872
(210) M 07 03235
(732) Q-Force Kft., Budapest (HU)

(151) 2008.07.21.
(220) 2007.09.25.

(511) 8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
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.
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.

(111) 194.873
(210) M 07 03234
(732) Q-Force Kft., Budapest (HU)
(546)

(151) 2008.07.21.
(220) 2007.09.25.

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

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

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

194.874
(151) 2008.07.21.
M 07 03636
(220) 2007.10.29.
Liao Xiao Hong, Budapest (HU)

B.B.G
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

194.875
M 07 02580
Ticoop Kft., Budapest (HU)
Qu Lei, Budapest

(151) 2008.07.21.
(220) 2007.07.18.

(511) 8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök, elektromos mérleg.
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(111) 194.876
(151) 2008.07.21.
(210) M 07 03633
(220) 2007.10.29.
(732) Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(546)

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

(111) 194.877
(210) M 07 04224
(732) Paál András, Budapest (HU)
(546)

(511) 12

(151) 2008.07.21.
(220) 2007.12.19.

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

Vízi közlekedési eszközök.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, fényképek; papíripari cikkek, tanítási anyagok (készülékek kivételével);
csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más
osztályokba).
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

28 Testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba; ezen belül különösen horgászcikkek, horgászatban
használt eszközök és felszerelések.
35

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

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

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

194.878
(151) 2008.07.21.
M 08 00040
(220) 2008.01.09.
FIRSTPRINT Bt., Budapest (HU)
Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi és
Védjegy Iroda, Budapest

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

(546)

(511) 35 Kiskereskedelem, fõleg nyomtatók, másológépek, faxok
nyomtatási kellékeinek forgalmazása.

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

194.879
(151) 2008.07.21.
M 08 00202
(220) 2008.01.25.
Szamos Marcipán Kft., Pilisvörösvár (HU)
Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest

M989

Alkoholos italok, marcipánízû tejszín krémlikõr.

194.880
M 08 00205
Nagy Zoltán, Budapest (HU)

(151) 2008.07.21.
(220) 2008.01.25.

TRÓFEA
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

194.881
(151) 2008.07.21.
M 08 00215
(220) 2008.01.25.
Alpha-Vet Kft., Székesfehérvár (HU)

NOROFLEX
5

Táplálékkiegészítõ tabletta állatok számára.

194.883
M 07 03040
Statin Bt., Budapest (HU)

(151) 2008.07.22.
(220) 2007.09.07.

MANAGERTOYS
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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
194.884
(151) 2008.07.22.
M 07 03249
(220) 2007.09.25.
Rautaruukki Oyj, Helsinki (FI)
dr. Takács Zoltán, Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

AGJ
7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
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12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés.
(111) 194.885
(151) 2008.07.22.
(210) M 07 03454
(220) 2007.10.11.
(732) Antal Áron 24%, Gyõr (HU);
Kóczán András Imre 24%, Kapuvár (HU);
Nagyová Melinda 24%, Gyõr (HU);
Magyar Attila 16%, Kapuvár (HU);
Csonka Imre 12%, Gyõr (HU)
(541) Monarhiafest
(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)
(210)
(732)
(740)

194.886
(151) 2008.07.22.
M 07 03457
(220) 2007.10.11.
Dobogó Pincészet Szõlészeti és Borászati Kft., Tokaj (HU)
Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest

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

194.887
(151) 2008.07.22.
M 07 03834
(220) 2007.11.16.
Müller Zsolt, Szolnok (HU)
dr. Debreceni Róbert ügyvéd, Budapest

(511) 41 Felnõtt- és egyéb oktatás, humáninformatikai oktatás és tanácsadás.
42 Szoftverkiadás, egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás,
egyéb számítástechnikai tevékenység.

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

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

194.890
(151) 2008.07.22.
M 07 03922
(220) 2007.11.26.
MIND HR Kft., Budapest (HU)

MIND HR
41 Felnõtt- és egyéb oktatás, humáninformatikai oktatás és tanácsadás.
42 Szoftverkiadás, egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás,
egyéb számítástechnikai tevékenység.
194.894
(151) 2008.07.22.
M 07 04108
(220) 2007.12.12.
Közép-Európai Gázterminál Zrt., Dunaalmás (HU)
Sághelyi György, Budapest

(511) 6
Fémtömegcikk, fém nyomástartó edények, fém gázpalackok, szerelvények.
39 Szállítás, csomagolás, raktározás, újratöltés.
(111) 194.904
(151) 2008.07.24.
(210) M 07 02898
(220) 2007.08.22.
(732) Kaiser 2000 Kft., Érpatak (HU)
(554)

Divaurae
25

(546)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 194.888
(151) 2008.07.22.
(210) M 07 03920
(220) 2007.11.26.
(732) MIND HR Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Felnõtt- és egyéb oktatás, humáninformatikai oktatás és tanácsadás.
42 Szoftverkiadás, egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás,
egyéb számítástechnikai tevékenység.

(511) 33

(111) 194.889
(151) 2008.07.22.
(210) M 07 03921
(220) 2007.11.26.
(732) MIND HR Kft., Budapest (HU)

(111) 194.905
(151) 2008.07.24.
(210) M 07 02899
(220) 2007.08.22.
(732) Kaiser 2000 Kft., Érpatak (HU)

M990

Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök); szeszes ital.
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levehetõ gallérok; libériák, inasruhák; magasszárú cipõk; magasszárú lábbelik; mantillák (csipke fejkendõk); matrózblúzok;
melegítõk, szvetterek; mellények; mellények halászoknak/horgászoknak; melltartók; miseruhák, kazulák; mitrák; püspöksüvegek; muffok, karmantyúk (ruhanemûk); munkaruhák, munkaköpenyek; mûbõrruházat; mûvésznyakkendõk; nadrágok; nem
elektromosan fûtött lábmelegítõk; nõi ruhák; nyakkendõk; nyaksálak, gallérvédõk; papírruházat; papucsok; parkák (csuklyás blúzok); partedlik, nem papírból; pelenkák textíliából csecsemõknek; pelerinek; pénztartó övek (ruházat); pizsamák; pólók; prémsálak (szõrmék); pulóverek; rámák lábbelikhez; ruhazsebek; ruházat, ruhanemûk; ruházat gépkocsivezetõknek; sapkák; sálak;
sárcipõk; síbakancsok, sícipõk; spárgatalpú vászonlábbelik;
sportcipõk; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik; strandruhák; svájcisapkák, barettek; szandálok; szárik; szemellenzõk
(sapkán); szoknyák, szõrmebéléses kabátok; szõrmék (ruhanemûk); talpak lábbelikhez; talpallók (nadrághoz); tarka selyemkendõk (nyaksálak); tartók (nadrághoz, harisnyához); térdnadrágok; térdszalagok, harisnyakötõ szalagok; tógák; tornacipõk;
tornaruházat; turbánok; ujjatlan kesztyûk; vállkendõk, nyakkendõk; vállszalagok; vízhatlan ruházat; zoknik; zoknitartók; zuhanyzósapkák; öltözékek vízisieléshez; övek (ruházat).

(554)

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

Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök); likõr.

194.906
(151) 2008.07.24.
M 07 03154
(220) 2007.09.17.
Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

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

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

(511) 9

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

(111) 194.907
(151) 2008.07.24.
(210) M 07 03241
(220) 2007.09.25.
(732) Tekinpex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Nagykanizsa (HU)
(546)

(511) 25 Alsónadrágok; alsónadrágok rövid; alsónemûk; alsószoknyák; bélések készruhákhoz (ruhanemûk része); boák (nyakbavalók); bodyk (alsóruházat); bõrruházat; bõrszegek, stoplik futballcipõkhöz; cilinderek, kürtõkalapok; cipõfelsõrészek; cipõk; cipõsarkak; cipõtalpbetétek; cipõvasalatok; csecsemõkelengyék, babakelengyék; csecsemõnadrágok; csuklyák, kapucnik (ruházat);
csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendõk (ruházat); dupla sarkok harisnyára; dupla sarkok lábbelikhez; dzsekik; dzsörzék (ruházat); egyenruhák; facipõk; fátylak (ruhanemûk); fejfedõk (kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsõkabátok, felöltõk; felsõruházat; fityulák; futballcipõk; fülvédõk (ruházat); fürdõköpenyek;
fürdõnadrágok, úszónadrágok; fürdõpapucsok; fürdõruhák; fürdõsapkák; fürdõszandálok, fürdõcipõk; fûzõk; fûzõk (ruházat);
fûzõs bakancsok; fûzõvédõk; gabardin (ruházat); harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötõk; harisnyatartós csípõfûzõ; harisnyák; hurkolt/kötött áruk; ingek; ingelõk, ingblúzok; ingszatlik; ingvállak, pruszlikok; izzadságfelszívó alsónemûk; izzadságfelszívó harisnyák; izzlapok; jelmezek; kabátok; kalapok;
kalapvázak; kamásnik (bokavédõk); kaplik, cipõorrok; karék,
manipula (egyházi); kemény ingmellek, plasztronok; kerek papi
sapkák; kerékpáros öltözetek; kesztyûk (ruházat); kezeslábasok
(felsõruházat); készruhák; kézelõk (ruházat); kombinék (alsónemûk); kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények (ruhanemûk);
kötöttáruk; lábbelifelsõrészek; lábbelik; lábszárvédõk, kamásnik;

194.908
(151) 2008.07.24.
M 07 03456
(220) 2007.10.11.
Colling Kft., Budapest (HU)
Tuskánné Hadnagy Mónika, Budapest

Számítógépszoftver.

194.909
(151) 2008.07.24.
M 07 03927
(220) 2007.11.26.
Szabó Zsolt, Budapest (HU)
dr. Suhai Szabolcs ügyvéd, Mogyoród

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

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

M991

194.910
(151) 2008.07.24.
M 07 04104
(220) 2007.12.12.
Bódis Krisztián, Tatabánya (HU)
dr. Pongrácz Krisztina, Dr. Pongrácz Krisztina Ügyvédi Iroda,
Budapest
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és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

(546)

(511) 36 Alkuszi/ügynöki tevékenység, biztosítási tanácsadás, biztosítási ügynöki tevékenység, hitelirodák, ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökség, irodák
[ingatlanok] bérlete, jelzálog-hitelezés, lakásbérlet, lakásügynökségek, pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan),
pénzügyi tanácsadás, vagyonkezelés.
(111) 194.911
(151) 2008.07.28.
(210) M 07 04023
(220) 2007.12.03.
(732) Extreme Diesel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Szigetszentmiklós (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi tevékenység, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, kivéve a 3., 9., 14., 16., 18., 24. és
25. áruosztályokba tartozó árukhoz kapcsolódó reklámozást, kereskedelmi tevékenységet, kereskedelmi adminisztrációt, irodai
munkákat.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111) 194.915
(151) 2008.07.29.
(210) M 08 00263
(220) 2008.01.29.
(732) FOTEX-OFOTÉRT Optikai és Fotócikk Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gyülvészi Zsuzsanna, Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

194.913
(151) 2008.07.29.
M 08 00278
(220) 2008.01.29.
Pliva Hungária Kft., Budapest (HU)
dr. Németh Sándor, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

FEMAGYN
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, parfüm, kölnivíz; fürdõ- és
tusolózselék és -sók nem gyógyászati célra; pipereszappanok,
testdezodorok; kozmetikumok, nevezetesen krémek, tejek, ápolófolyadékok, zselék és púderek az arcra, testre és kezekre; napvédõ
készítmények; sminkkészítmények; samponok; zselék, spray-k,
habok és balzsamok a haj formázására és ápolására; hajlakkok;
hajmosó szerek, hajszínezõ és hajszíntelenítõ készítmények; tartós hullámosító és göndörítõ készítmények; illóolajok személyes
használatra, fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 194.914
(151) 2008.07.29.
(210) M 08 00262
(220) 2008.01.29.
(732) FOTEX-OFOTÉRT Optikai és Fotócikk Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gyülvészi Zsuzsanna, Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

194.916
(151) 2008.07.29.
M 08 00274
(220) 2008.01.29.
Pliva Hungária Kft., Budapest (HU)
dr. Németh Sándor, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

VENOTREX
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, parfüm, kölnivíz; fürdõ- és
tusolózselék és -sók nem gyógyászati célra; pipereszappanok,
testdezodorok; kozmetikumok, nevezetesen krémek, tejek, ápolófolyadékok, zselék és púderek az arcra, testre és kezekre; napvédõ
készítmények; sminkkészítmények; samponok; zselék, spray-k,
habok és balzsamok a haj formázására és ápolására; hajlakkok;
hajmosó szerek, hajszínezõ és hajszíntelenítõ készítmények; tartós hullámosító és göndörítõ készítmények; illóolajok személyes
használatra, fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
194.917
(151) 2008.07.29.
M 08 00282
(220) 2008.01.29.
UniCredit Bank Hungary Zrt., Budapest (HU)
dr. Búzás Tamás, UniCredit Bank Hungary Zrt., Budapest

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

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
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194.918
(151) 2008.07.29.
M 08 00275
(220) 2008.01.29.
Pliva Hungária Kft., Budapest (HU)
dr. Németh Sándor, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

FEMAGYN F
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(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztít-ó, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, parfüm, kölnivíz; fürdõ- és
tusolózselék és -sók nem gyógyászati célra; pipereszappanok,
testdezodorok; kozmetikumok, nevezetesen krémek, tejek, ápolófolyadékok, zselék és púderek az arcra, testre és kezekre; napvédõ
készítmények; sminkkészítmények; samponok; zselék, spray-k,
habok és balzsamok a haj formázására és ápolására; hajlakkok;
hajmosó szerek, hajszínezõ és hajszíntelenítõ készítmények; tartós hullámosító és göndörítõ készítmények; illóolajok személyes
használatra, fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

194.919
(151) 2008.07.29.
M 08 00277
(220) 2008.01.29.
Pliva Hungária Kft., Budapest (HU)
dr. Németh Sándor, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 194.922
(151) 2008.07.29.
(210) M 08 00774
(220) 2008.03.06.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) EGITINID
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(111)
(210)
(732)
(740)

194.925
(151) 2008.07.30.
M 07 04042
(220) 2007.12.06.
Chemol-Travel Utazási Iroda Kft., Budapest (HU)
Juhász és Juhász Ügyvédi Iroda, dr. Juhász Imre ügyvéd,
Budapest

(546)

(511) 39

FEMAGYN B
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, parfüm, kölnivíz; fürdõ- és
tusolózselék és -sók nem gyógyászati célra; pipereszappanok,
testdezodorok; kozmetikumok, nevezetesen krémek, tejek, ápolófolyadékok, zselék és púderek az arcra, testre és kezekre; napvédõ
készítmények; sminkkészítmények; samponok; zselék, spray-k,
habok és balzsamok a haj formázására és ápolására; hajlakkok;
hajmosó szerek, hajszínezõ és hajszíntelenítõ készítmények; tartós hullámosító és göndörítõ készítmények; illóolajok személyes
használatra, fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 194.920
(151) 2008.07.29.
(210) M 07 03847
(220) 2007.11.19.
(732) HUNGAROSPA Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ és
Egészségturisztikai Zrt., Hajdúszoboszló (HU)
(740) dr. Zajdó Zsolt, Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen
(541) Aqua Palace
(511) 41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.

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

Utazásszervezés.

194.926
(151) 2008.07.30.
M 07 03867
(220) 2007.11.20.
Hoványi Balázs, Budapest (HU)
dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(511) 43

Vendéglátás, készételek gyártása és házhoz szállítása.

(111) 194.927
(151) 2008.07.30.
(210) M 07 03838
(220) 2007.11.15.
(732) City Technique Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 44 Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111) 194.921
(151) 2008.07.29.
(210) M 07 03844
(220) 2007.11.19.
(732) Euro-Drink Hungary Kft., Kiskõrös (HU)
(546)

(511) 32 Ásványvizek; ásványvizek (italok); alkoholmentes italok;
eszenciák italok elõállításához; izotóniás italok; készítmények
italok elõállításához; limonádék; lítiumos vizek.
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194.928
(151) 2008.07.30.
M 07 03079
(220) 2007.09.11.
Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
Isépy Ügyvédi Iroda, Mydloné dr. Isépy Eszter, Budapest

MR6-Rádió Szeged
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

194.929
(151) 2008.07.30.
M 08 00078
(220) 2008.01.14.
Karmacom Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Berzeviczi Attila, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest

OPTIBOX
9
Digitális mûholdvevõk, földi digitális televízió- és rádióadások vételére alkalmas készülékek, digitális kábeltelevíziós készülékek, LNB konverterek, koaxiális kábelek, kábelcsatlakozók,
mûholdvevõ jelosztókapcsolók, jelszintmérõk, mûholdvevõ antennák, földi digitális antennák, antennaforgató motorok, távirányítók, vezeték nélküli audio/video jelátvivõk, USB csatlakozású
adattárolók, hangszórók, LCD képernyõk, LCD televíziók,
mp3-as lejátszók, mp4-es lejátszók, DVD-lejátszók, DVD-felvevõk.
194.930
(151) 2008.07.30.
M 07 04048
(220) 2007.12.06.
Dereszla Kft., Bodrogkeresztúr (HU)

Dorombor
33

Szeszes ital és bor.

194.931
(151) 2008.07.30.
M 07 01663
(220) 2007.05.03.
AUTOTAX MAGYARORSZÁG Kft., Budapest (HU)
Dr. Gyõrfi Ügyvédi Iroda, dr. Gyõrfi Zoltán ügyvéd, Budapest

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

(111) 194.932
(151) 2008.07.30.
(210) M 07 03683
(220) 2007.10.31.
(732) Lajtár Jenõ, Herceghalom (HU);
Noé Balázs, Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(546)

(511) 12
(111)
(210)
(732)
(300)
(740)

(111) 194.935
(151) 2008.07.30.
(210) M 08 00412
(220) 2008.02.12.
(732) Coca-Cola Beverages Magyarország Kft.,
Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Berethalmi Péter, Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) VENDIT
(511) 7
Automatikus elosztógépektõl különbözõ adagológépek; automatikus elosztógépektõl különbözõ italadagoló gépek; automatikus elosztógépektõl különbözõ élelmiszer-adagoló gépek; elektromechanikai készülékek konyhai használatra; irodai kávégépek.
9
Automatikus elosztógépek; meleg italok adagolására szolgáló automatikus elosztógépek; víz adagolására szolgáló automatikus elosztógépek; hideg italok adagolására szolgáló automatikus elosztógépek; meleg ételek adagolására szolgáló automatikus
elosztógépek; hideg ételek adagolására szolgáló automatikus elosztógépek; jégkrém adagolására szolgáló automatikus elosztógépek; hûtõberendezéssel ellátott automatikus elosztógépek; fûtõberendezéssel ellátott automatikus elosztógépek; érmebedobással mûködõ automatikus elosztógépek; érmebedobás nélkül mûködõ automatikus elosztógépek; postai bélyegek adagolására alkalmas automatikus elosztógépek; nyugta kiadására alkalmas
automatikus elosztógépek; jegykiadásra alkalmas automatikus
elosztógépek; utalvány kiadására alkalmas automatikus elosztógépek.
29 Tej; tejalapú italok; tejszín; tejszínhab; tejtermékek.
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.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
35 Automatikus elosztó- és adagológépek bérbeadása; víz adagolására szolgáló automaikus elosztógépek bérbeadása; automatikus elosztó- és adagológépek, irodai kávégépek készletszintjének ellenõrzése; automatikus elosztó- és adagológépek, irodai
kávégépek készletszintjének figyelemmel kísérése.
37 Automatikus elosztó - és adagológépek, irodai kávégépek
fenntartása és javítása.
39 Raktározás, tárolás, készpénz begyûjtése automatikus elosztógépekbõl, automatikus elosztógépek, irodai kávégépek feltöltése, automatikus elosztógépek, irodai kávégépek újratöltése,
automatikus elosztógépek, irodai kávégépek szállítása, áthelyezése.

Kerékpárok; kerékpáralkatrészek és kiegészítõk.
(111) 194.936
(151) 2008.07.30.
(210) M 08 00413
(220) 2008.02.12.
(732) Coca-Cola Beverages Magyarország Kft.,
Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Berethalmi Péter, Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

194.933
(151) 2008.07.30.
M 07 03688
(220) 2007.10.31.
Energetix Group Plc., Capenhurst, Chester (GB)
07,EC,005868682
2007.05.01. EC
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) GENLEC
(511) 7
Csigafeszítõ szerkezetek, elektromosságfejlesztõk, elektromos áramfejlesztõ rendszerek.
11 Hõfejlesztõ rendszerek, szerves Rankin-ciklus rendszerek;
tágulási tartályok; gõzfejlesztõ rendszerek.
(111) 194.934
(151) 2008.07.30.
(210) M 08 00212
(220) 2008.01.25.
(732) Kis Gábor, Kunhegyes (HU);
Tóth Géza, Báránd (HU)
(541) Magyarok Söre a mi sörünk
(511) 32 Sörök.

(511) 7
Automatikus elosztógépektõl különbözõ adagológépek; automatikus elosztógépektõl különbözõ italadagoló gépek; automatikus elosztógépektõl különbözõ élelmiszer-adagoló gépek; elektromechanikai készülékek konyhai használatra; irodai kávégépek.
9
Automatikus elosztógépek; meleg italok adagolására szolgáló automatikus elosztógépek; víz adagolására szolgáló automatikus elosztógépek; hideg italok adagolására szolgáló automatikus elosztógépek; meleg ételek adagolására szolgáló automatikus
elosztógépek; hideg ételek adagolására szolgáló automatikus elosztógépek; jégkrém adagolására szolgáló automatikus elosztógépek; hûtõberendezéssel ellátott automatikus elosztógépek; fû-
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tõberendezéssel ellátott automatikus elosztógépek; érmebedobással mûködõ automatikus elosztógépek; érmebedobás nélkül mûködõ automatikus elosztógépek; postai bélyegek adagolására alkalmas automatikus elosztógépek; nyugta kiadására alkalmas
automatikus elosztógépek; jegykiadásra alkalmas automatikus
elosztógépek; utalvány kiadására alkalmas automatikus elosztógépek.
29 Tej; tejalapú italok; tejszín; tejszínhab; tejtermékek.
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.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
35 Automatikus elosztó- és adagológépek bérbeadása; víz adagolására szolgáló automaikus elosztógépek bérbeadása; automatikus elosztó- és adagológépek, irodai kávégépek készletszintjének ellenõrzése; automatikus elosztó- és adagológépek, irodai
kávégépek készletszintjének figyelemmel kísérése.
37 Automatikus elosztó- és adagológépek, irodai kávégépek
fenntartása és javítása.
39 Raktározás, tárolás, készpénz begyûjtése automatikus elosztógépekbõl, automatikus elosztógépek, irodai kávégépek feltöltése, automatikus elosztógépek, irodai kávégépek újratöltése,
automatikus elosztógépek, irodai kávégépek szállítása, áthelyezése.
(111) 194.937
(151) 2008.07.30.
(210) M 08 00901
(220) 2008.03.13.
(732) Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) EGIBREST
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

194.938
(151) 2008.08.05.
M 07 01146
(220) 2007.04.04.
Jakab István, Fót (HU)
dr. Piros Csaba, Piros Ügyvédi Iroda, Budapest

Kombucha Gold
32

Eszenciák italok elõállításához.

(111) 194.939
(151) 2008.08.05.
(210) M 07 03962
(220) 2007.11.28.
(732) Blade Hungary Üzletviteli Tanácsadó és Reklám Bt.,
Budapest (HU)
(546)

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

Sport- és szabadidõruha.

194.940
(151) 2008.08.05.
M 07 03984
(220) 2008.01.10.
Hubertus World Vendéglátóipari Kft., Tardos (HU)
dr. Slezák Tamás ügyvéd, Tatabánya

(511) 35

Reklámozás.

(111) 194.941
(151) 2008.08.05.
(210) M 07 04030
(220) 2007.12.04.
(732) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.,
Budapest (HU)
(541) Aegondirekt.hu
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111)
(210)
(732)
(740)

194.942
(151) 2008.08.05.
M 08 00061
(220) 2008.01.10.
Szarvasi Mozzarella Kft., Örménykút (HU)
dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

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

Mozzarella sajtok.

194.943
(151) 2008.08.05.
M 08 00155
(220) 2008.01.22.
RSVP Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
dr. Sütõ Katalin ügyvéd, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl;
eladási propaganda (mások számára); hirdetési hely kölcsönzése;
hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
szervezése; közvélemény-kutatás; online hirdetõi tevékenység
számítógépes hálózaton; piackutatás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk
üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; árubemutatás; áruminták terjesztése; árverés; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása
(gyakorlat); bálok szervezése; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fogadások tervezése (szórakoztatás);
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások
szervezése; online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk); online játékok szolgáltatása (számítógépes hálózatból);
szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás;
szórakoz(tat)ási tárgyú információk; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); internetes rendezvényszervezés.
(111)
(210)
(732)
(740)

M995

194.944
(151) 2008.08.05.
M 08 00373
(220) 2008.02.07.
Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Nyrt., Budapest (HU)
dr. Barán-Kalász László, Dr. Barán-Kalász Ügyvédi Iroda,
Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 9. szám II. kötet, 2008.09.29.
Nemzeti lajstromozott védjegyek II.
(546)

(546)

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

194.945
(151) 2008.08.05.
M 08 00544
(220) 2008.02.20.
Guardian Angel International LLC, Washington, DC (US)
dr. Noé-Almási Sára, Almási és Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen

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

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(111) 194.946
(151) 2008.08.05.
(210) M 08 00568
(220) 2008.02.22.
(732) „Új Akropolisz Filozófiai Iskola„ Kulturális Közhasznú
Egyesület, Budapest (HU)
(740) Kassai Zita, Budapest
(546)

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

194.950
(151) 2008.08.05.
M 08 00572
(220) 2008.02.22.
Vitexim Kft., Budapest (HU)
dr. Boglutz István ügyvéd, Budapest

KARKOV
33

Szeszes italok (kivéve sörök).

194.951
(151) 2008.08.05.
M 08 00015
(220) 2008.01.04.
Omorovicza Kft., Budapest (HU)
Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(111) 194.952
(151) 2008.08.05.
(210) M 08 00576
(220) 2008.02.22.
(732) Chengdu Huawei Science & Technology Co., Ltd.,
Chengdu, P.R. (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

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

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

194.947
(151) 2008.08.05.
M 08 00569
(220) 2008.02.22.
Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány, Budapest (HU)
dr. Bóné László, Bóné Ügyvédi Iroda, Budapest

Make a lot, save a lot, give a lot.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
194.948
(151) 2008.08.05.
M 08 00570
(220) 2008.02.22.
Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány, Budapest (HU)
dr. Bóné László, Bóné Ügyvédi Iroda, Budapest

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

194.949
(151) 2008.08.05.
M 08 00571
(220) 2008.02.22.
Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány, Budapest (HU)
dr. Bóné László, Bóné Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 9
Számítógépes szoftver tûzfal létrehozására; számítógép
hardver, nevezetesen tûzfalak; VPN (virtuális magánhálózat)
hardver; VPN (virtuális magánhálózat) operációs szoftver; getaway routerek a számítógép kontroll hardveréhez; behatolásjelzõ
rendszerek (nevezetesen a rendszer kombinációja szabályos és
szabálytalan üzemmódban, a hálózat kulcspozícióiban installálva, valós idõben monitorozza az érvényes adatcsomagokat és hálózati viselkedést és azonnali reagálási rendszert bizosít); számolólemezek; adatfeldolgozó berendezés; számítógép-memória;
számítógép operációs programok, rögzítettek; számítógépes perifériás eszközök; számítógépes szoftver, rögzített; csatlakozó
(adatfeldolgozó készülék); mágneses adathordozók; mágneses
kódolók; mágnesszalag egységek számítógépeknek; monitorok
(számítógép hardver); monitorok (számítógépprogramok); optikai lemezek; processzorok (központi egységfeldolgozás); számítógépes programok (letölthetõ szoftver).
(111) 194.953
(151) 2008.08.05.
(210) M 06 03673
(220) 2006.11.09.
(732) Auto Europe LLC, a Delaware, USA limited liability
company, Portland, Maine (US)
(740) dr. Molnár István János, Molnár & Ferenczy Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

M996
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(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

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

kapcsolatban és interneten keresztül is; számítógépes ügyintézés;
irodagép, számítógép kölcsönzése, bolthálózat, ügyfélszolgálat.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek, nevezetesen; bankügyletek,
finanszírozási szolgáltatások, hitelkártyaszolgáltatások, hitelkártya kibocsátása, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi tanácsadás, pénzügyi szponzorálás,
értékbónok kibocsátása; vagyonkezelés; jótékonysági gyûjtések.
38 Hírközlés; távközlési szolgáltatások, nevezetesen; adatok,
hang és videó elektronikus adása nem-interaktív és interaktív szórakoztatáshoz és programokhoz; hang és videó üzenet szolgáltatások; távközlési kapuállomás szolgáltatások; televízió és kábeltelevízió mûsoradás; online adatadás szolgáltatások; számítógépes
híranyag rendszerek (BBS) és hálózati konferencia szolgáltatások; hálózati szolgáltatások biztosítása pénzügyi, banki szolgáltatásokhoz; hangmûsor, videomûsor adása, zártkörû videoadás; kívánság szerinti hangmûsor, videomûsor adása; egyéni vagy nyilvános, analóg és digitális, internetalapú hírközlési szolgáltatások
különösen telefon, telefax, videotelefon, mobiltelefon, digitális
információátviteli szolgáltatások, elektronikus adatcsere, iratcsere, elektronikus levelezés, elektronikus adatátvitel, híranyag továbbítása interneten keresztül, internetes szolgáltatások, elektronikus postai szolgáltatások, tarifakedvezményes távközlési szolgáltatások; személyhívó szolgáltatás; hírügynökség.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.
41 Oktatás, szórakoztatás; zenei szolgáltatások; videotájékoztató és oktató-tájékoztató szolgáltatások, sportinformációs
szolgáltatások, kulturális szolgáltatások, nevezetesen kulturális
események, úgymint hangversenyek, show-mûsorok, színházi
elõadások szervezése, lebonyolítása; zenekari szolgáltatások, nevezetesen zenekarok szervezése, mûködtetése, elõadómûvészek
szervezése, felléptetése, ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység,
hangversenytermek üzemeltetése, bérbeadása; kulturális, szórakoztató és oktatási tárgyú kiállítások szervezése, lebonyolítása;
aukciók; rádiós, televíziós, multimédiás szórakoztatás, rádió- és
televíziómûsorok készítése; játéktermi számítógépes videojáték-szolgáltatások, mindez interneten keresztül is; kiadói szolgáltatás, idõszaki kiadványok, hangfelvétel, videofelvétel, felvételt
tartalmazó adathordozók kiadása, sokszorosítás, terjesztés.
42 Adattárolás, adatbázis-szolgáltatás, adatkezelés, adatfeldolgozás, adatok adatbázisból történõ kikeresése, adatbázis-hozzáférés biztosítása elektronikus eszközökön, elektronikus hálózaton,
interneten keresztül; hírügynökség, hírek, információ továbbítása, terjesztése interneten keresztül, számítógépi szoftver tervezése.

194.954
(151) 2008.08.05.
M 07 02011
(220) 2007.05.29.
Cream Music Bt., Tatabánya (HU)

KROKI
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
194.955
M 07 02142
Dritor Kft., Debrecen (HU)

(151) 2008.08.05.
(220) 2007.07.17.

TÖBB MINT AJTÓ
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.
194.956
M 07 02143
Dritor Kft., Debrecen (HU)

(151) 2008.08.05.
(220) 2007.07.17.

TÖBB MINT ABLAK
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(111) 194.957
(151) 2008.08.05.
(210) M 07 03455
(220) 2007.10.11.
(732) Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt.,
Budapest (HU)
(546)

(511) 9
Elektromos, elektronikus, optikai, súlymérõ, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti) és oktatóberendezések és felszerelések (amennyiben a 9. áruosztályba tartoznak); hangok, képek és adatok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló készülékek; gép által futtatott adathordozók; hanglemezek; automata
elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; számítógépszoftverek, számítógépek, részegységek és alkatrészek
számítógépekhez.
16 Papíráruk, mûanyag áruk, kartonáruk, számítógépprogramok és -adatok rögzítésére használható papírszalagok és kártyák;
nyomtatott anyagok és kiadványok, nevezetesen hírlevelek, jegyzékek, katalógusok, programozási útmutatók; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok
és folyóiratok, irodaszerek, oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, reklám- és hirdetõügynökségek, hirdetési
szolgáltatások, interaktív multimédiás, interneten továbbított és
közölt hirdetések, áruk és szolgáltatások felsorolása, hírközlési
digitális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése, hirdetés,
marketing, piackutatás, kereskedelmi és hirdetési célú kiállítások
szervezése, kampányszervezés, kereskedelmi képviseleti, ügynöki, szaktanácsadói és fõvállalkozói tevékenység, áruk valamint
mûszaki-szellemi termékek és szolgáltatások forgalmazásával
kapcsolatos szervezési valamint ügynöki tevékenység, vállalkozás szervezése és menedzsertevékenység, gazdasági, kereskedelmi, tanácsadói és szakértõi tevékenység, mindez internettel

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

194.958
(151) 2008.08.05.
M 07 03557
(220) 2007.10.24.
Victora Zsolt, Budapest (HU)
Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) BOULEVARD & BREZSNYEV
(511) 41 Kulturális tevékenységek, kulturális célú kiállítások szervezése, alkotómûhelyek szervezése, múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások).
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
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194.959
M 07 03635
Illés Béla, Budapest (HU)

(151) 2008.08.05.
(220) 2007.10.29.

BIOMIT PLUSSZ ÚJ GENERÁCIÓ
1
Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti, vegyi termékek,
trágyák.
5
Gombaölõ szerek (fungicidek).
194.960
(151) 2008.08.05.
M 07 03775
(220) 2007.11.09.
Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(511) 36 Egészségbiztosítás, nevezetesen rákbiztosítási szolgáltatások.

(546)

(511) 33
35
(111)
(210)
(732)
(740)

(111) 194.965
(151) 2008.08.05.
(210) M 07 04161
(220) 2007.12.14.
(732) American Life Insurance Company, Wilmington,
Delaware (US)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda Kft., Budapest
(541) EXTRAMED
(511) 36 Egészségbiztosítási szolgáltatások.

Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.
Reklámozás és kereskedelmi ügyletek.

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

194.961
(151) 2008.08.05.
M 07 03831
(220) 2007.11.16.
Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Rágcsálnivalók, különösen szárított, sült, sózott és/vagy fûszerezett mogyoró, dió, mandula és indusdió, burgonyaszirom és
burgonyaropik; burgonyából extrudálással készült termékek; sült
burgonyás sütemények.
30 Rágcsálnivalók, különösen extrudálási eljárással készült
búza-, rizs- és magos termékek; pattogatott kukorica, kukoricapehely.
(111) 194.962
(151) 2008.08.05.
(210) M 07 03835
(220) 2007.11.16.
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Hull,
Yorkshire (GB)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros &
Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) Strepsils: Elsõsegély, ha torkán akad a fájdalom
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

194.966
M 08 00018
Pilis’91 Kft., Piliscsév (HU)

HEAVEN FREEZE
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
194.967
M 08 00020
Pilis’91 Kft., Piliscsév (HU)

194.963
(151) 2008.08.05.
M 07 04028
(220) 2007.12.04.
Technotrade Informatikai Zrt., Budapest (HU)
dr. Székely Marianna ügyvéd, Budapest

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

(511) 9
Hang vagy kép rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, rögzítõ pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült olyan termékek,
amelyek más osztályokba nem tartoznak, nyomdaipari termékek.
20 Bútorok, üveglapok, keretek.
37 Szolgáltatás (javítás).
(111) 194.964
(151) 2008.08.05.
(210) M 07 04160
(220) 2007.12.14.
(732) American Life Insurance Company, Wilmington,
Delaware (US)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda Kft., Budapest
(541) EVA

(151) 2008.08.05.
(220) 2008.01.04.

KORTYOS
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

194.968
(151) 2008.08.05.
M 08 00022
(220) 2008.01.04.
Szent-Iványi Ágnes, Budapest (HU)
dr. Petruska Emil ügyvéd, Budapest

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

(151) 2008.08.05.
(220) 2008.01.04.

Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

194.969
(151) 2008.08.05.
M 08 00050
(220) 2008.01.10.
Naibaf Investments LLC, Cheyenne, Wyoming (US)
dr. Kasza Regina, Székesfehérvár

(511) 34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák; abszorbens papír pipához, bagó, borostyánból készült szivar- és cigarettaszipkák, cigarettapapír, cigarettapapírívek, cigarettaszipkák, nem nemesfémbõl, cigarettaszopókák, cigarettaszûrõk, cigarettatartók, cigarettatárcák, nem nemesfémbõl, cigaretták, cigarillók (dohánylevélbe
csavart cigaretták), dohány, dohánypótló anyagokat tartalmazó
cigaretták, nem gyógyászati használatra, dohánytartó edények,
nem nemesfémbõl, dohányzacskók, gáztartályok öngyújtókhoz,
gyufatartók, nem nemesfémbõl, gyufák, gyufásdobozok, nem
nemesfémbõl, hamutartók dohányosoknak (nem nemesfémbõl).
(111) 194.970
(151) 2008.08.05.
(210) M 08 00059
(220) 2008.01.10.
(732) Martinyak Kft., Budapest (HU)
(541) RAKÉTA

M998

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 9. szám II. kötet, 2008.09.29.
Nemzeti lajstromozott védjegyek II.
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

(546)

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

194.971
(151) 2008.08.05.
M 08 00060
(220) 2008.01.10.
Szarvasi Mozzarella Kft., Örménykút (HU)
dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

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

(546)

194.979
(151) 2008.08.13.
M 08 00081
(220) 2008.01.14.
Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

EQUEPIN
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek.

(111) 194.980
(210) M 07 03866
(732) Hao Xiuhong, Budapest (HU)
(546)

(511) 29

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

Mozzarella sajtok.

194.972
(151) 2008.08.05.
M 08 00145
(220) 2008.01.22.
Aranypart 23 Kft., Gyõr (HU)

(511) 25

LAPOS TANSZÉK, LAPOS SZAKEST
41 Bálok szervezése, diszkók (szolgáltatásai), elõadómûvészek szolgáltatásai, hangstúdiók szolgáltatásai, karaokészolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy
oktatás), kollégiumok, internátusok, show-mûsorok, show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai), sorsjátékok lebonyolítása, sportversenyek szervezése, szabadidõs szolgáltatások
nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése, szórakoztatás,
szórakoz(tat)ási tárgyú információk, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), zene összeállítása, zenekarok szolgáltatásai, éjszakai klubok, élõ elõadások bemutatása, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

(111) 194.977
(151) 2008.08.13.
(210) M 07 03491
(220) 2007.10.15.
(732) Mediterrán Investment Zrt., Szentendre (HU)
(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

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

(151) 2008.08.13.
(220) 2007.11.20.

194.978
(151) 2008.08.13.
M 08 00669
(220) 2008.02.29.
TV MIX Produkciós Iroda Kft., Budapest (HU)
dr. Soós Gábor ügyvéd, Budapest

Ruházati cikkek.

(111) 194.981
(151) 2008.08.13.
(210) M 07 03863
(220) 2007.11.20.
(732) Melliculum Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft.,
Baja (HU)
(541) Édes élet
(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.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

194.982
(151) 2008.08.13.
M 08 00291
(220) 2008.01.30.
Liszkay Mihály, Tagyon (HU)
dr. Selyeby Judit, Dr. Selyeby Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(111) 194.983
(151) 2008.08.13.
(210) M 08 00300
(220) 2008.01.30.
(732) Juhász Levente, Nyíregyháza (HU);
Juhász Leventéné, Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,
Debrecen
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(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba, ágy- és asztalnemûk; ágynemû, ágynemûk, ágytakarók,
ágyterítõk, bélésanyagok lábbelihez, hálózsákok, matrachuzatok,
nem szõtt textíliák, nemez, filc, pehelypaplan, posztó, kártolt
gyapjúszövet, szûrõanyagok textilbõl, textilanyagok lábbelikhez.
(111) 194.984
(151) 2008.08.13.
(210) M 07 04265
(220) 2007.12.22.
(732) CAGA Kereskedemi Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Frajna Marianna ügyvéd, Budapest
(546)

(111) 194.989
(151) 2008.08.13.
(210) M 07 04262
(220) 2007.12.22.
(732) Orfû Község Önkormányzata, Orfû (HU)
(546)

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

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; kivéve szõrme, irha,
nyers és kikészített bõrbõl készült áruk, kivéve továbbá ezen
anyagok kombinációjából készült termékek és ezen anyagok és
bármilyen más anyagokkal való kombinációjából készült termékek.
(111) 194.985
(151) 2008.08.13.
(210) M 07 04050
(220) 2007.12.06.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(111) 194.990
(151) 2008.08.13.
(210) M 07 04041
(220) 2007.12.06.
(732) Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fõiskola,
Budapest (HU)
(546)

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

194.991
(151) 2008.08.13.
M 07 02920
(220) 2007.08.23.
Palmira Turizm Ticaret A.S., Umraniye-Istanbul (TR)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)
(511) 5
16
35
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

Gyógyszerkészítmények.
Nyomdaipari termékek.
Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

194.986
(151) 2008.08.13.
M 07 04049
(220) 2007.12.06.
Dereszla Kft., Bodrogkeresztúr (HU)

Napos
33

Szeszes ital és bor.

194.987
(151) 2008.08.13.
M 07 04043
(220) 2007.12.06.
Timpex Kft., Nyíregyháza (HU)
dr. Danka János, Dr. Danka Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

HOTEL PAGONY
43

Vendéglátás (élelmezés; idõleges szállásolás).

(111) 194.988
(151) 2008.08.13.
(210) M 07 04040
(220) 2007.12.06.
(732) Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fõiskola,
Budapest (HU)
(546)

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

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; hústermékek, húskivonatok;
húsleves, leveskoncentrátum, kagyló (nem élõ), rák (nem élõ),
languszta (nem élõ), éti kagyló (nem élõ), szárított, fõtt, fagyasztott, konzervhús; tartósított, szárított és fõzött zöldségek, zöldséglevek fõzés céljára; kész levesek, olajbogyó, ecetes savanyúság;
tej és tejtermékek, sajtok, joghurt, joghurtból és vízbõl készített
ital, tejszínhab, tejkrém, tejpor, kefir (tejital), tejitalok (nagyobbrészt tejbõl készült italok), tejbõl és gyümölcsbõl készült italok,
gyümölcsjoghurt, tejbõl készült desszertek (nagyobbrészt tejbõl
készítve); étkezési olajok és zsírok, vaj, margarin; tartósított, fagyasztott, fõtt gyümölcsök, pektin dzsemek készítéséhez, lekvár,
gyümölcspép, édesített gyümölcs; dió, szárított gyümölcsök, szárított gyümölcspépek, mogyoróvaj, tojás, tojáspor, gyümölcszselé, emberi étkezésre alaklmas fehérje (protein), burgonyaszirom,
sült burgonya.
30 Malomipari termékek, cukormassza, keményítõtartalmú
élelmiszerek, élelmiszer-kivonatok (kivéve az illóolajos kivonatokat és illóolajokat), fagyasztott joghurt (jégkrém), gyümölcszselék (édesség), gyömbér (fûszer), gyömbéres mézeskalács, glukóz és glutén (emberi élelmezéshez), arany szirup, húsmártások;
emberi táplálkozásra alkalmas dara; tejalapú zabkása élelmezési
célra; rágógumi (nem orvosi célra); halva, méz, hántolt árpa, hántolt zab, jégkrém, jégkrém kötõanyag; jég hûtéshez; természetes
vagy mesterséges jég; jeges tea, étkezési jég, étkezési jégpor; fõzetek (nem orvosi), ketchup (mártás), élesztõ, édesgyökér (édesség), szögletes cukorka (édesség), makaróni, mandulás puszedli
(tésztaféle), kukoricapehely, kukoricaliszt, kukoricás ételek, õrölt
kukorica, pirított kukorica, malátakeksz, malátakoncentrátum
élelmiszerekhez, maláta emberi fogyasztásra, malátacukor, mar-
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cipán, majonéz, húspástétom; húspuhító háztartási célokra; menta
édességekhez, melasz élelmezési célra, müzli, mustár, mustáros
ételek, nudli, szerecsendió, zabpehely, zabalapú ételek, zabételek, õrölt zab, palacsinta, száraztészta, pasztillák (édesség), különbözõ tészták, pástétomok, mogyoró, édességek, bors, borsmentás édességek, paprika (fûszer), sütemények, kekszek, pizzák, pattogatott kukorica, burgonyaliszt élelmezési célra, jégkrémpor, bonbonok; emberi fogyasztásra alkalmas propolisz, fûszerek, mandulás édességek, mandulamassza, ánizs; aromás készítmények élelmiszerekhez; pótkávé, õrölt árpa, õrölt bab, propolisz emberi fogyasztásra, sör, olaj, sütemények, kekszek, kenyér, kenyérkarikák, zsemlemorzsa, molnárka, édestészta, keksz,
rizskeksz, cukor fõzéshez, kapribogyó, karamell (égetett cukor),
zellersó, gabonalisztbõl készült termékek, cikória (pótkávé),
chips (gabonakészítmények), csokoládé, tejes csokoládéital, csokoládéalapú italok, kínai vegyes befõtt (chow-chow), indiai vegyes gyümölcsbefõtt, fahéj (fûszer), szegfûszeg (fûszer), kakaó;
tejes kakaóital; kakaótermékek, kakaóalapú italok, kávé; tejes kávéitalok; kávéaroma; kávéalapú italok, sütemények, fõzõsó, búzapehely, búzaliszt, búzaõrlemény, õrölt búza, pirított búza, búzadara (gríz), sós keksz, curry (fûszer), tejsodó, salátaöntet, liszttartalmú tészták, élesztõ; süteményaromák, kivéve az illóolajokat,
italaromák, kivéve az illóolajokat, pudingok, ravioli, fûszerek,
cérnametélt, rizs, méhpempõ emberi fogyasztásra (nem orvosi célokra), kétszersült, sáfrány (fûszer), szágó, só élelmiszer-tartósításhoz, szendvicsek, mártások, kolbászkötõanyag, tengervíz (fõzéshez), fûszerek, búzadara, szörbet (jég), szójaliszt, szójaszósz,
spagetti, fûszerek, ánizs, keményítõ, élelmiszer-keményítõ,
édesgyökér, cukros édesség, szusi, édességek (cukros ételek),
tako, tápióka, tápiókaliszt élelmezéshez, gyümölcslepény, tea,
teaalapú italok, élelmiszersûrítõk, paradicsommártás, tortilla,
kurkuma élelmiszerekhez, kovász nélküli kenyér, vanília (fûszer), vanilin (vaníliahelyettesítõ), növényi készítmények kávéhelyettesítõként használva, metélt tészta, ecet, „gofri” (amerikai
palacsinta), fûszerek, búzaliszt; élesztõtabletták (nem orvosi
célra).
35 Reklámügynökségek, kereskedelmi információs ügynökségek, televíziós kereskedelmi szolgáltatások, rádiós kereskedelmi
szolgáltatások, televíziós reklámok, rádiós reklámok, kiállítások
szervezése kereskedelmi és reklámcélokból, termékminták szétosztása, kereskedelmi vásárok szervezése kereskedelmi és reklámcélokból, hirdetések és kereskedelmi reklámok kialakítása,
marketing tanulmányozása, információnyújtás a marketingrõl,
reklámszolgáltatások, kirakatok kialakítása, szavazással kapcsolatos vélemények gyûjtése, közvélemény-kutatás, titkársági szolgáltatások, gyorsírási, fénymásolási, gépírási szolgáltatások, szövegszerkesztés, számítógépes adatnyilvántartás, az információk
bevitele a számítógép adatbázisába, az információ rendszerezése
a számítógépes adatbázisban, irodagép és felszerelés bérlése,
pénztárgépek bérlése, kereskedelmi és ipari ügyviteli tanácsadás,
ügyviteli konzultáció, szállodák kereskedelmi ügyvitele, üzleti
értékmegállapítási szolgáltatások, üzleti információkérés, üzleti
kutatás, üzleti adatbeszerzés, üzleti információk, statisztikai információk, személyzeti gazdálkodás, konzultáció, foglalkoztatási
ügynökségek, pszichológiai tesztek készítése a személyzet kiválasztása céljából, személyzet toborzása, a számlák kezelése,
számlázás, könyvvizsgálat, költséganalízis, gazdasági elõrejelzés, bérlista elkészítése, adólista elkészítése.
43 Éttermek, snackbárok, turistaházak, szállások (szállodák,
kulcsos házak) kezelésével foglalkozó irodák, ideiglenes szállások, önkiszolgáló éttermek, kulcsos házak, kávéházak, étkezõk,
állatszállások, kávéházak bérlése, bárszolgáltatások, sátorbérlés,
szállodai szoba lefoglalása, étel és ital biztosítása, motelek, szállodák biztosítása, összejöveteli helyek, pihenõhelyek biztosítása,
ideiglenes szállás lefoglalása, üdülõtáborokkal kapcsolatos szolgáltatások, tábori felszerelések biztosítása, egész napos gyermekmegõrzõ, székek, asztalok, asztalnemû, edények, evõeszközök
biztosítása.

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

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

194.992
(151) 2008.08.13.
M 07 02602
(220) 2007.07.19.
MTM-SBS Televízió zrt., Budapest (HU)
dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

A nagy kvízshow maraton
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés.
194.993
(151) 2008.08.13.
M 07 02409
(220) 2007.07.03.
TAMY Kereskedelmi Kft., Dunakeszi (HU)
dr. Rátky Miklós, Dr. Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

Time is money
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

194.994
(151) 2008.08.13.
M 07 02051
(220) 2007.05.30.
Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL)
Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros &
Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Biztosítás a foltok ellen
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
mosószerek és tisztítószerek; szappanok; keményítõk mosáshoz;
kékítõk mosáshoz; mosásra szolgáló készítmények; száraztisztításhoz használt szerek és készítmények; szõnyegtisztító szerek és
készítmények; samponok; készítmények mész- és vízkõ eltávolítására háztartási használatra; kelmelágyítók, mosószeradalékok;
folttisztító készítmények.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

194.995
(151) 2008.08.13.
M 07 03478
(220) 2007.10.12.
Alpha-Vet Kft., Székesfehérvár (HU)

HUNGAROPET
42

Weboldal alkotása és fenntartása mások számára.

(111) 194.996
(210) M 07 03265
(732) Phan Cuong, Budapest (HU)
(546)

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

M1001

(151) 2008.08.13.
(220) 2007.09.26.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

194.997
(151) 2008.08.13.
M 07 03046
(220) 2007.09.10.
Andrási Mónika, Hatvan (HU)

KarrierExpo
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; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése;
konzultáció személyzeti kérdésekben; munkaerõ-toborzás;
online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; reklámozás;
reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; állásközvetítõ irodák.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 9. szám II. kötet, 2008.09.29.
Nemzeti lajstromozott védjegyek II.
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)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

194.998
(151) 2008.08.13.
M 07 04254
(220) 2007.12.21.
Djuice AS, Fornebu (NO)
dr. Rosonczy Enikõ, Rosonczy Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 19

djuice Get-a-Track
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.

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

194.999
(151) 2008.08.13.
M 07 03658
(220) 2007.10.30.
Conductive Kft., Budapest (HU)
dr. Varjas Attila, Varjas Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 20
39
(111)
(210)
(732)
(740)

(546)

Mûanyagokból készült termékek, tálcák nem fémbõl.
Áruk, termékek csomagolása.

195.007
(151) 2008.08.13.
M 07 02599
(220) 2007.07.19.
ZALAKERÁMIA ZRT., Zalaegerszeg (HU)
dr. Kiss Ferenc István ügyvéd, Budapest

Nem fém építõanyag.

195.008
(151) 2008.08.13.
M 06 03702
(220) 2006.11.14.
Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

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

A rovat 194 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 173.556, 193.208,
193.371, 194.369, 194.458, 194.461, 194.505, 194.581–194.586,
194.646, 194.776, 194.779, 194.803–194.870, 194.872–194.881,
194.883–194.890, 194.894, 194.904–194.911, 194.913–194.922,
194.925–194.972, 194.977–194.999, 195.007, 195.008

M1002

