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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I.
Védjegybejelentések meghirdetése I.

33

(210) M 08 02695
(220) 2008.08.26.
(731) Partner’s 2000 Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Török Zoltán György ügyvéd, Németh-Szalay-Török Társas
Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 02890
(220) 2008.09.16.
(731) 3B Tanácsadó és Biztosítási Alkusz Kft., Dunakeszi (HU)
(546)

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

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 08 02759
(220) 2008.09.02.
(731) Abacus Hospitality Services Ingatlanfejlesztõ Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fogadások tervezése (szórakoztatás), golfpályák üzemeltetése, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, sportfelszerelések kölcsönzése (a jármûvek kivételével), sportlétesítmények
üzemeltetése, sportversenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, teniszpályák kölcsönzése.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás; különösen bár (szolgáltatások), helyfoglalás szállodákban, kávéházak, rendezvényekhez termek kölcsönzése, sátrak
kölcsönzése, hordozható épületek bérlete, szállodai szolgáltatások, vendéglátóipar.
44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; különösen aromaterápiás szolgáltatások, törökfürdõk, fürdõ és szauna szolgáltatások; egészségügyi
berendezések kölcsönzése, egészségügyi szolgáltatások,
masszázs, fizi(k)oterápia; fodrászszalonok, manikûrszolgáltatások, szépségszalonok.

(210) M 08 02282
(220) 2008.07.11.
(731) 8 Palóc Mikrotérségi Egyesület, Kazár (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi
Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 02760
(220) 2008.09.02.
(731) Abacus Hospitality Services Ingatlanfejlesztõ Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; fényképek.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból és mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagból készült termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok.
28 Játékok, játékszerek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; zselék, lekvárok (dzsemek),
kompótok; tojások, tej és tejtermékek.
30 Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; méz.
32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fogadások tervezése (szórakoztatás), golfpályák üzemeltetése, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, sportfelszerelések kölcsönzése (a jármûvek kivételével), sportlétesítmények
üzemeltetése, sportversenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, teniszpályák kölcsönzése.
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43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás; különösen bár (szolgáltatások), helyfoglalás szállodákban, kávéházak, rendezvényekhez termek kölcsönzése, sátrak
kölcsönzése, hordozható épületek bérlete, szállodai szolgáltatások, vendéglátóipar.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 12. szám I. kötet, 2008.12.15.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.
(546)

(210) M 08 02618
(220) 2008.08.14.
(731) Admin.hu Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Klausmann Kornél ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.
(210) M 08 01372
(731) Aquaworld Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Derce András, Budapest
(546)
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég; bonbonok (cukorkák); cukorkaáruk; cukrászsütemények; csokoládé;
csokoládéalapú italok; díszek süteményekhez (ehetõ); gyümölcsös sütemények, torták; kakaó; kakaóalapú italok; kakaó tejes
ital; kakaós termékek; kekszek; karamella (cukorkák); malomipari termékek; palacsinták; piskóták; praliné; pudingok; sütemények; süteménypor; tésztafélék; szörbet (fagylalt); édesítõszerek,
természetes; töltött cukorkák, fondan (cukrászáru); tejszínhabot
keményítõ termékek; süteménytészta, pép (formázható); mézeskalács; jégkrémpor; fagylalt, jégkrém.
(210) M 08 00986
(220) 2008.03.19.
(731) Agro TV-ATV Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós szabadalmi ügyvivõ, Danubia Szabadalmi
és Jogi Iroda Kft., Budapest
(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, könyvek, nyomtatott sajtótermékek, folyóiratok; fényképek.
41 Nevelés; szórakoztatás, kulturális tevékenységek, különösen televíziós mûsorok.
(210) M 08 02060
(220) 2008.06.23.
(731) Aloe Gold Kft., Békéscsaba (HU)
(740) dr. Szelezsán Róbert ügyvéd, Békéscsaba
(546)

(220) 2008.04.16.

(511) 43 Szórakoztatás; vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(210) M 08 02264
(220) 2008.07.11.
(731) Armbruszt Zoltán, Szentlõrinc (HU);
Szervei Adrienn, Harkány (HU)
(740) dr. Nagy Mária, Dr. Nagy Mária Ügyvédi Iroda, Pécs
(541) Szempátia-Optika
(511) 9
Szemüvegek, szemüvegkeretek, napszemüvegek, optikai
lencsék, kontaktlencsék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások, optikusok szolgáltatásai, szemvizsgálat, szemüvegkészítés.
(210) M 08 02394
(220) 2008.07.23.
(731) AXA Biztosító Zrt., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi
Iroda, Budapest
(541) AXA-pajzs
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek.
(210) M 08 02522
(220) 2008.08.07.
(731) Barcika Komplex Kft., Kazincbarcika (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi
Iroda, Budapest
(546)

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

(511) 5

Aloe vera tartalmú folyékony táplálékkiegészítõk.

32 Egyéb alkoholmentes italok, különösen; bioalapanyagból
készült gyümölcsitalok és gyümölcslevek; aloe vera kaktusz, növény- és virágtartalmú alkoholmentes italok (kivéve gyógyászati
használatra); vitamintartalmú alkoholmentes italok (kivéve gyógyászati használatra).
39

(210) M 05 00014
(731) Barsi Károly, Budapest (HU)
(546)

Raktározás.

(210) M 08 02174
(220) 2008.07.02.
(731) Amerikai Ház Kft., Budapest (HU)
(740) Makray Gábor, Budapest
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(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(546)

(210) M 08 03257
(220) 2008.10.16.
(731) Bereczky Szilvia, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)
(511) 32

Sör, világos vagy porter-, alkoholmentes és malátasörök.

(210) M 08 02876
(220) 2008.09.12.
(731) Borsik Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 3
5
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

M 08 02259
(220) 2008.07.10.
Bethlen Agrár Kft., Gyomaendrõd (HU)
Haszon Lapkiadó, Dávid Alexandra, Budapest

HASZON AGRÁR MAGAZIN
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek.
38 Távközlés; alapvetõen rádió- vagy televíziómûsorok sugárzását biztosító szolgáltatások.

(210) M 08 02400
(220) 2008.07.23.
(731) Blue Vision Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Mezõsi Tamás, Budapest
(546)

(210) M 08 00444
(220) 2008.02.13.
(731) Business Lease Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Forrai Zoltán ügyvéd, Budaörs
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
(210) M 08 03028
(220) 2008.09.26.
(731) BOCHEMIE a.s., Bohumín (CZ)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) SZAVO
(511) 1
Vegyi termékek ipari, mezõgazdasági és tudományos használatra.
3
Mosásra szolgáló készítmények, fehérítõkészítmények,
tisztító- és mosószerek.
5
Baktérium-, vírus- és penészölõ fertõtlenítõszerek.
(210) M 08 02081
(220) 2008.06.24.
(731) Bora Italnagykereskedelmi Kft., Békéscsaba (HU)
(740) dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs

(210) M 08 02714
(220) 2008.08.27.
(731) Briston Kft., Budapest (HU)
(541) RENA CLEAN
(511) 3
Bõrkonzerváló szerek (kenõcsök), cipészviasz, cipõgyanta,
cipõviaszok, fényesítõszerek bútorokhoz, folttisztító szerek, krémek bõrhöz, krémek cipészeknek, mosószerek nem gyártáshoz és
nem gyógyászati használatra, polírozóviasz, mosószerek, fehérítõszerek, csiszolótermékek, tisztítószerek, vegytisztító készítmények.

(511) 36 Finanszírozási szolgáltatások; jelzálog-hitelezés; kölcsön
(finanszírozás); részletfizetéses hitelnyújtás; tulajdonfenntartásos részletvétel hitelezése.

(210) M 08 02231
(220) 2008.07.08.
(731) BV Success Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lex Andrea ügyvéd, Lex Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 02232
(220) 2008.07.08.
(731) BV Success Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lex Andrea ügyvéd, Lex Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(210) M 08 02337
(731) Chen Fan Fang, Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(220) 2008.07.17.

(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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 03080
(220) 2008.10.02.
(731) dr. Bálint Zoltán, Nagykovácsi (HU)
(541) BENNY AND BUSSY
(511) 44 Szépségszalonok; tetoválás; fodrászszalonok; plasztikai sebészek szolgáltatásai; plasztikai sebészet; egészségügyi szolgáltatások.
(210) M 08 02734
(220) 2008.08.28.
(731) CARDO Bútor- és Matracgyártó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) CARDO
(511) 20 Ágyak; matracok; bútorok.

(210) M 08 02616
(220) 2008.08.14.
(731) CLEOPATRA-COLOSSEUM FITNESZ SZOLGÁLTATÓ Bt.,
Békéscsaba (HU);
Molnár Erzsébet, Békéscsaba (HU)
(740) dr. Rajnai Csaba ügyvéd, Békéscsaba
(541) CLEOPATRATORNA
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 02716
(220) 2008.08.27.
(731) Co & Co Communications Kft., Budapest (HU)
(740) Gilányi Nóra, Sajólád
(541) DESIGNKOMMUNIKÁCIÓ=FEJLESZTÉSBE

INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, gazdasági elõrejelzések.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások, ipari formatervezés.

(210) M 08 02699
(220) 2008.08.26.
(731) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) Várnai Anikó Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények; cukrászsütemények; tésztafélék; liszttartalmú ételek, diétás
liszttartalmú ételek nem orvosi használatra; kétszersültek; kekszek; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez; élesztõ; sütõpor; zsemlemorzsa.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 08 02224
(220) 2005.08.04.
(731) Cofra Holding AG, Zug (CH)
(740) dr. László Áron, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) CLEMENS & AUGUST
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210) M 08 02727
(220) 2008.08.28.
(731) Colibri 90 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU);
Lovászi Tibor, Szeged (HU)
(740) dr. Csonka Péter, Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged
(546)

(210) M 08 02700
(220) 2008.08.26.
(731) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) Várnai Anikó Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények; cukrászsütemények; tésztafélék; liszttartalmú ételek, diétás
liszttartalmú ételek nem orvosi használatra; kétszersültek; kekszek; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez; élesztõ; sütõpor; zsemlemorzsa.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 30 Bonbonok, cukorkák, csokoládé, pralinék, karácsonyfadísz
(csokoládé).
(210) M 08 03007
(220) 2008.09.25.
(731) Comergen Zrt., Budapest (HU)
(541) COMERGEN
(511) 1
Ipari, tudományos, vegyi termékek.
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5
Gyógyszerészeti, egészségügyi készítmények.
9
Tudományos célra szolgáló, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ
berendezések, mûszerek, felszerelések.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 08 03005
(220) 2008.09.25.
(731) Comgrid Kft., Budapest (HU)
(541) COMGRID
(511) 1
Ipari, tudományos, vegyi termékek.
5
Gyógyszerészeti, egészségügyi készítmények.
9
Tudományos célra szolgáló, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ
berendezések, mûszerek, felszerelések.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, számítástechnikai
hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 08 03006
(220) 2008.09.25.
(731) Cominnex Zrt., Budapest (HU)
(541) COMINNEX
(511) 1
Ipari, tudományos, vegyi termékek.
5
Gyógyszerészeti, egészségügyi készítmények.
9
Tudományos célra szolgáló, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ
berendezések, mûszerek, felszerelések.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 08 02503
(220) 2008.08.04.
(731) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)
(541) BAU2B
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(210) M 08 02817
(220) 2008.09.05.
(731) Crown Worldwide Holdings limited, Hong Kong (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 16 Kartonok; papírdobozok; palackcsomagolók kartonból
vagy papírból; mûanyag fóliák csomagolásra; újrahasznosított
cellulózlapok csomagolásra; viszkózalemezek csomagolásra;
zacskók csomagolásra (papírból vagy mûanyagból); csomagolópapír; borítópapírok; minden, ami a 16. osztályba tartozik.
39 Teheráruk ki- és bepakolása; csomagolás, beburkolás, raktározás, áruk szállítása és kiszállítása; szállítási szolgáltatások;
szállítmányozás; bútorok és háztartási javak szállítása; õrzött értékszállítás; tengeri szállítás; csomagküldemények elosztása;
vasúti szállítás; költöztetõszolgáltatás; raktározás; raktárkölcsönzés; tárolótartályok bérlése; hajóraktározás; utazási foglalások;
minden, ami a 39. osztályba tartozik.
(210) M 08 02818
(220) 2008.09.05.
(731) Crown Worldwide Holdings limited, Hong Kong (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) CROWN WORLDWIDE
(511) 16 Kartonok; papírdobozok; palackcsomagolók kartonból
vagy papírból; mûanyag fóliák csomagolásra; újrahasznosított
cellulózlapok csomagolásra; viszkózalemezek csomagolásra;
zacskók csomagolásra (papírból vagy mûanyagból); csomagolópapír; borítópapírok; minden, ami a 16. osztályba tartozik.
39 Teheráruk ki- és bepakolása; csomagolás, beburkolás, raktározás, áruk szállítása és kiszállítása; szállítási szolgáltatások;
szállítmányozás; bútorok és háztartási javak szállítása; õrzött értékszállítás; tengeri szállítás; csomagküldemények elosztása;
vasúti szállítás; költöztetõszolgáltatás; raktározás; raktárkölcsönzés; tárolótartályok bérlése; hajóraktározás; utazási foglalások;
minden, ami a 39. osztályba tartozik.
(210) M 08 02663
(220) 2008.08.19.
(731) Daymed Medical Center Befektetõ és Szolgáltató Zártkörû
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Egri Zoltán, Egri & Szekeres Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) DAYMED
(511) 44 Betegápolási szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások,
fizi(k)oterápia, fogászat, gyógyszerészeti tanácsadás, klinikák,
kórházi szolgáltatások, mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások, orvosi klinikák, orvosi szolgáltatások, plasztikai sebészet, pszichológusok szolgáltatásai, szanatóriumok.
(210) M 08 02728
(220) 2008.08.28.
(731) Divian-Mega Bútoripari Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Csonka Péter, Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged
(546)

(511) 20 Étkezõk, konyhabútorok, szekrénysorok, kiegészítõ bútorok.
(210) M 08 02579
(220) 2008.08.12.
(731) Domex Szõnyegáruházak Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Korecz Zoltán, Dr. Korecz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 27 Burkolatok (szigetelõ-) padlókra, csúszásgátló szõnyegek,
falikárpitok, nem textilanyagokból, fedõanyagok padlókra, kárpitok (fali-) nem textilanyagból, lábtörlõk, linóleum, papírkárpitok,
papírtapéták, viaszos vászon.
35 Árubemutatás, becslések, értékelések ügyletekben, exportimport ügynökségek, hirdetés, kereskedelmi információs ügynökségek, kirakatrendezés, kutatások ügyletekkel kapcsolatban,
tanácsadó szolgálat üzletszervezési és irányítási kérdésekben,
áruminták terjesztése, üzletvezetéshez tanácsadó szolgáltatás.
39 Áruk elosztása, árucsomagolás, raktározás, áruszállítás.
(210) M 08 02600
(220) 2008.08.13.
(731) Domex Trade Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Horváth György, Dr. Horváth – dr. Jakab Ügyvédi Iroda,
Göd
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(546)

(210) M 08 00129
(220) 2008.01.18.
(731) Dél-Dunántúli Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége,
Pécs (HU)
(546)

(511) 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.

(210) M 08 02103
(220) 2008.06.25.
(731) Domro Borgazdaság Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 08 03059
(220) 2008.09.30.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) MEDITREND
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

(511) 33 Európai Közösség országaiból vásárolt szõlõbõl Magyarországon elõállított bor.

(210) M 08 02104
(220) 2008.06.25.
(731) Domro Borgazdaság Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 33 Európai Közösség országaiból vásárolt szõlõbõl Magyarországon elõállított bor.

(210) M 08 02635
(220) 2008.08.18.
(731) Du Machst Kft., Budapest (HU)
(541) MISS VIP
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 02761
(731) Dusza András, Gyõr (HU);
Benyik Zoltán, Töltéstava (HU)
(740) dr. Tóth Gábor ügyvéd, Gyõr
(546)

(511) 12

(220) 2008.09.02.

Földi jármûvek motorjai és hajtógépei.

(210) M 08 03360
(220) 2008.10.30.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) CLOTICIL
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 08 02443
(220) 2008.07.29.
(731) Emfesz Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balassa Ágnes, Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Mindenkire van energiánk.
(511) 1
Ipari gázok.
4
Gáz üzemanyag és olaj; olajszármazékok; szilárd, folyékony, vagy gáznemû hajtóanyagok; ipari olajok és zsírok; kenõanyagok, porelszívó, nedvesítõ és lekötõ vegyületek; fûtõanyagok (beleértve a motorbenzineket); világítóanyagok.
35 Gáztermékek és azok tárolására alkalmas tartályok, illetve
gázszabályozók, világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ- és szárítóberendezések, valamint mindennemû gázzal mûködõ készülékek nagykereskedelmi és kiskereskedelmi forgalmazása; reklámozás; mûszaki reklámtanácsadás, adatgyûjtés kereskedelmi
ügyletekrõl; beszerzõi szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások
beszerzése mások számára); gazdasági elõrejelzések; hirdetések
levélben megrendelve; hirdetési oldalak készítése; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban,
piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag
naprakész állapotba hozása; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok
terjesztése; reklámszövegek publikálása; sajtófigyelés, statisztikai információnyújtás; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás;
árubemutatás; árverés, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti
információk.
42 Gáz és olaj kutatásával kapcsolatos szolgáltatások, gázszolgáltatással kapcsolatos tanácsadás; kutatás és fejlesztés, mûszaki
kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység; szakvélemények adása
(mérnöki munkákkal kapcsolatban).
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(210) M 08 02445
(220) 2008.07.29.
(731) Emfesz Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balassa Ágnes, Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Mindenre van energiánk.
(511) 1
Ipari gázok.
4
Gáz üzemanyag és olaj; olajszármazékok; szilárd, folyékony, vagy gáznemû hajtóanyagok; ipari olajok és zsírok; kenõanyagok, porelszívó, nedvesítõ és lekötõ vegyületek; fûtõanyagok (beleértve a motorbenzineket); világítóanyagok.
35 Gáztermékek és azok tárolására alkalmas tartályok, illetve
gázszabályozók, világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ- és szárítóberendezések, valamint mindennemû gázzal mûködõ készülékek nagykereskedelmi és kiskereskedelmi forgalmazása; reklámozás; mûszaki reklámtanácsadás, adatgyûjtés kereskedelmi
ügyletekrõl; beszerzõi szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások
beszerzése mások számára); gazdasági elõrejelzések; hirdetések
levélben megrendelve; hirdetési oldalak készítése; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban,
piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag
naprakész állapotba hozása; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok
terjesztése; reklámszövegek publikálása; sajtófigyelés, statisztikai információnyújtás; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás;
árubemutatás; árverés, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti
információk.
42 Gáz és olaj kutatásával kapcsolatos szolgáltatások, gázszolgáltatással kapcsolatos tanácsadás; kutatás és fejlesztés, mûszaki
kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység; szakvélemények adása
(mérnöki munkákkal kapcsolatban).
(210) M 08 01946
(220) 2008.06.11.
(731) EVM Zrt., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest
(541) Bip Green Line
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
mosó- és mosogatószerek, textilöblítõk; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek.
(210) M 08 02850
(220) 2008.09.10.
(731) FAUST Borkereskedelmi és Vendéglátóipari Betéti Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Csépány Gergely ügyvéd Csépány Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) FAUST BORKERESKEDÉS
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(210) M 08 02852
(220) 2008.09.10.
(731) FAUST Borkereskedelmi és Vendéglátóipari Betéti Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Csépány Gergely ügyvéd Csépány Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 33
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

M 08 02266
(220) 2008.07.11.
Ferencvárosi Torna Club, Budapest (HU)
dr. Petró László ügyvéd, Budapest

FRADI
1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
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tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
13 Lõfegyverek; lõszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tûzijátékszerek.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
15 Hangszerek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
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18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba); párnázó- és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.
23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
40 Anyagmegmunkálás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; jogi szolgáltatások.
(210) M 08 02550
(220) 2008.08.08.
(731) Fibrotermica Hungary Kft., Nyírád (HU)
(740) dr. Benda Ferenc Lajos, Benda Ferenc Ügyvédi Iroda,
Keszthely
(546)

(511) 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; hangszigetelõ anyagok; hõszigetelõ anyagok; kõgyapot
(szigetelõanyag); salakgyapot (szigetelõanyag); szigetelõanyagok; szigetelõk; szigetelõlemez.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 08 03165
(220) 2008.10.09.
FIXED STAR KFT., Budapest (HU)
Kissné Meggyesi Zita, Budapest

ONLY BLUE
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

M 08 03166
(220) 2008.10.09.
FIXED STAR KFT., Budapest (HU)
Kissné Meggyesi Zita, Budapest

P.O.P. SEVEN
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 00290
(220) 2008.01.29.
(731) Flavocereal Rákkutatási Kft., Komárom (HU)
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.
(210) M 08 02214
(220) 2008.07.04.
(731) Floretta Virágsziget Kft., Ráckeve (HU)
(546)

(511) 31

Növények, virágok (élõ).

(210) M 08 02006
(220) 2008.06.17.
(731) Fogászati Gyártó Kft., Budapest (HU)
(740) Sándor József szabadalmi ügyvivõ, Budapest
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10 Haskötõk; cumisüvegek, szoptatóüvegek; kiegészítõk cumisüvegekhez, különösen cumik, alátétek, utazó- és tárolófedõk;
mellszívók; gyógyszeradagoló csecsemõk részére; párnák gyógyászati használatra; szelepek cumisüvegekhez; orrszívó gyermekek részére; cumik csecsemõk számára; testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülékek; inkontinencia lepedõk.
12 Gyermekkocsik; babakocsik; biciklik; védõtetõk gyermekkocsikhoz; elektromos jármûvek; gyerekülések autókba; speciális
személykocsi mozgássérültek részére, nem mechanikusan hajtott;
poggyászszállító kocsi; motorbiciklik; biciklipumpák; sport babakocsik; rollátorok (jármûvek idõsek számára); biztonsági gyermekülések szárazföldi, légi és vízi jármûvekhez; bevásárlókocsik; gumiabroncsok jármûvekhez; utánfutók, pótkocsik, nyerges
vontatók; triciklik; triciklik gyermekek számára; kézikocsik; kerekes székek.
16 Ragasztók papíripari vagy háztartási használatra; aritmetikai, számtani táblázatok; bébipelenkák papírból vagy cellulózból,
eldobható; papír- vagy cellulózpelenkák, eldobható; elõkék csecsemõknek papírból; könyvkötészeti cikkek; gyermekmagazinok; rajzeszközök; írószerek; gyermekkönyvek oktatási és rekreációs célra; egészségügyi papír; tinták; irodai felszerelések (bútorok kivételével); papír; mûanyag csomagolóanyagok; poszterek;
klisék, nyomódúcok; nyomtatványok; nyomtatott publikációk;
fényképek; képek; postabélyegek; rekreációs és oktatási brosúrák
és katalógusok gyermekek számára; papíráruk; iratkapcsok, iratfûzõk; papírtörülközõk; írógépek, elektromos és nem elektromos;
csomagolópapír.
20 Bölcsõk; dobozok fából vagy mûanyagból; szakajtók [kosarak]; hintaszékek gyermekek részére; kiságyak; mózeskosarak;
párnák; matracok kiságyba; legyezõk; bútorszerelvények, nem
fémbõl; bútorok, magas székek gyermekeknek; gyermekjárókák;
zárak, nem elektromos, nem fémbõl; tükrök; járókák, állókák
gyermekeknek; képkeretek; párnák.
24 Lobogók; ágytakarók; ágynemûk; ágyterítõk; pamutkelmék, pamutanyagok; huzatok vécéülõkékre textilbõl; ajtófüggönyök; szövetek textilipari használatra; arctörlõk, arctörülközõk
textilbõl; zsebkendõk textilanyagokból; kötött szövetek; anyagok
fehérnemûkhöz; matrachuzatok; szúnyoghálók; vánkoshuzatok;
mûanyagok [textil pótanyagai]; tányéralátétek textilbõl; paplanok; falikárpitok, tapéták textilanyagból; textilanyagok; selyemszövetek nyomdai sablonokhoz; törülközõk; frottírtörülközõk;
asztalkendõk textilbõl; lepedõk; hálózsákok; takarók; asztali vászonnemûk nem papírból; mosdókesztyûk; posztó, kártolt gyapjúszövet.
25 Pelenkák textíliából csecsemõknek; babaruhák, különösen
babakelengyék, rugdalózók, zoknik, harisnyanadrágok, babapartedlik, nem papírból; ruházat, ruhanemûk; kesztyûk; tornadresszek; ujjatlan kesztyûk; lábbelik, különösen csizmák, cipõk,
szandálok, papucsok és kiscipõk, tornacipõk; sapkák, hurkolt/kötöttáruk; játszóruhák; sálak; vállkendõk, nagykendõk; tartók [nadrághoz, harisnyához] és övek; fürdõruhák; vízhatlan ruházat.

(546)

(511) 9
Laboratóriumi tálcák, laboratóriumi olvasztótégelyek, valamint egyéb laboratóriumi berendezések, készülékek és eszközök,
amelyek nem tartoznak más osztályba.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, beleértve a fogászati készülékeket és eszközöket;
mûfogak.
11 Fogászati (fogtechnikai) elektromos kemencék, fémolvasztó és fémöntõ berendezések, valamint vibrátorok; továbbá fogtechnikai laboratóriumi berendezések (gépek), amelyek nem tartoznak más osztályba.
(210) M 08 02572
(220) 2008.08.11.
(731) Friesland Brands BV, Meppel (NL)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest
(546)

(511) 29 Tartósított, szárított, fagyasztott és fõzött hús, hal-, baromfiés vadhús; húskivonatok; gyümölcsök és zöldségek, zöldségkeverékek, fõzött zöldségek; tojások, étkezési olajok és zsírok, tej és
tejtermékek, túró, sajt, vaj, vajkrém, joghurt, kefír és ezek ízesített
változatai; gyümölcskonzervek, zöldségkonzervek, húskonzervek, salátaöntetek, savanyúságok, zselék, lekvárok (dzsemek),
narancslekvár, kompótok, befõttek.
30 Kávé, tea, kakaó és ilyen alapanyagú italok és instant termékek cukor, jégkrémek, pudingok, tejalapú pépek és desszertek,
fagylaltok.
32 Alkoholmentes italok; szirupok és más készítmények italokhoz, üdítõitalok.
(210) M 08 02667
(220) 2008.08.21.
(731) Galea Zrt., Budapest (HU)
(541) Galea ZRt. megelégedettségi garancia
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; jelzálog-hitelezés, valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 08 01824
(220) 2008.05.30.
(731) GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD.,
Jiangsu Province (CN)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 03015
(731) Gács Zoltán, Érd (HU)
(546)

(511) 3
Kozmetikai készítmények fürdõkhöz; krémtusfürdõk; fürdõsók; tisztítószerek; kozmetikai szerek; füstölõk; kozmetikai fogyasztószerek; vattás pálcikák [piperecikkek]; dezodorok személyes használatra; hajszeszek; folyékony mosószerek; ajakápoló
krémek; lemosószerek kozmetikai használatra; sminkeltávolító
készítmények; körömlakkok; parfümök; cipõkrémek; bõrápolási
termékek, különösen bõrtisztító szerek, tusfürdõk, bõrápoló olajok, hidratálótejek és krémek; szappanok; napvédõ termékek
[kozmetikai készítmények a bõr lebarnulására]; piperecikkek;
piperevizek; hintõporok; samponok; fogkrémek; mosószerek, fehérítõszerek.

(220) 2008.09.25.

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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M 08 01436
(220) 2008.04.21.
Haraszthy Vallejo Pincészet Kft., Budapest (HU)
Nagy Viktória, Budapest

7 sins
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(210) M 08 01129
(731) Hu Yi Ren, Budapest (HU)
(546)

(511) 29 Hús, baromfi- és vadhús, különösen darabolt baromfitermékek, baromfi vörösáruk, felvágottak, sonkák, baromfi félszáraz,
szárazkolbászok, szalámik, hidegkonyhai készítmények baromfihúsból, panírozott baromfitermékek elõsütve, készre sütve, sterilezett baromfitermékek.

(220) 2008.04.01.

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
(210) M 08 02898
(220) 2008.09.16.
(731) Huang Tianqing, Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 02638
(220) 2008.08.18.
(731) HYUNDAI CORPORATION, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

Nõi fehérnemû.

(210) M 08 00688
(220) 2008.03.03.
(731) Humán Rent Operation Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 35
41
42

Bérszámfejtés, munkaerõ-toborzás, állásközvetítõ irodák.
Oktatás, oktatási vizsgáztatás.
Pályaválasztási tanácsadás.

(210) M 08 02666
(220) 2008.08.21.
(731) Hungary Lovebird Fashionco Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 24

(210) M 08 02749
(220) 2008.09.01.
(731) HUNGÁRIA KONCERT Idegenforgalmi és Mûsorszervezõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szánthó Pál ügyvéd, Budapest
(546)

Ágytakarók, lepedõk, ágynemûk.

(210) M 08 02120
(220) 2008.06.26.
(731) Hungerit Zrt., Szentes (HU)
(740) Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 8
Csipeszek kockacukor kivételéhez, konzervnyitók, diótörõk
(nem nemesfémbõl), pizzavágók, koreai stílusú kanalak, kanalak,
szeletelõkések, konyhai kések, asztali kések, konyhai ollók, nyitók dobozos élelmiszerekhez, villák; borotválkozóeszközök, borotvák; szemzõkések, kézi menetmetszõk, tõrök, kardok, fejszék,
fúrók, dörzsárak (kaliberfúrók), koronamarók, mellfurdancsok,
gyémántfúrók, vadászkések, fúrók, kézi menetfúrók, szélnyírók,
üvegvágók, ácsbárdok, szigonyok, metszõollók, faragókések,
szuronyok (bajonettek), szegecselõk (pontozók), kézi fúrók; csákányok, szerszámtartó szíjak, élelmiszer-jelölõ szerszámok, nem
elektromos forrasztópákák, hajtószerkezetek, kilincsek, csavarkulcsok, szegecselõkalapácsok, kézi döngölõk, franciakulcsok,
vakolókanalak, gérvágó dobozok (kézi szerszám), satuk, vaskalapácsok, feszítõvasak, kézzel mûködtetett emelõszerkezetek, simítókések, csavarhúzók, villáskulcsok, fejszék, szeghúzó kalapácsok, emelõk, befogópofák, menetmetszõk, bõrlyukasztó fogók,
feszítõrudak, húzókészülékek, szerelõfogók, kalapácsok; fenõkövek, fenõacélok, mû Whetstone-ok (fenõkövek), borotvafenõ szíjak, kézzel hajtott fenõkerekek; vésõk, gyaluk, festékhúzók (zsinegek), kínai stílusú ács tintatartók, ács irányjelzõk, kézi reszelõk,
kézi fûrészek; nem elektromos hajvágók emberi használatra, füllyukasztó eszközök, nem elektromos hajvasak, borotvapengék,
szõreltávolító csipeszek, kézi eszközök a haj becsavarására, nem
elektromos borotvák, szempillaformázók, körömvágó ollók, körömcsipeszek, körömreszelõk, hajvágó ollók, hajcsipeszek becsavaráshoz, szakállcsipeszek; kézi ásók, homokfúvó kaparók, kézi
kapák, sarlók, kézi kaparók, kézi lapátok, fémszórók, kerti lapátok, ültetõkapák; elektromos borotvák, elektromos hajcsipeszek
emberi használatra, elektromos körömcsipeszek, elektromos körömreszelõk.
(210) M 08 02140
(220) 2008.06.17.
(731) Idealbody Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bálint Tünde ügyvéd, Budapest
(546)

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

(210) M 08 02289
(220) 2008.07.14.
(731) IQGames Kft., Székesfehérvár (HU)
(546)

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(511) 28
(210) M 08 02030
(220) 2008.06.19.
(731) Igaz Dénes, Budapest (HU);
dr. Bernard Artúrné, Budapest (HU)
(740) Varannai Csaba szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT
Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 02721
(220) 2008.08.27.
(731) Jamba! GmbH, 10178 Berlin (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 10 Egészségügyi cikkek gumiból, nem vegyi fogamzásgátlók,
óvszerek, pesszáriumok és a jelen osztályba tartozó hasonló rendeltetésû áruk.

(210) M 08 01908
(220) 2008.06.09.
(731) IMKI-FOOD Termelõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,
Biharnagybajom (HU)
(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek.

(210) M 08 02689
(220) 2008.08.26.
(731) IMMOBILIA Real Estate Development Ingatlanfejlesztõ
és Beruházó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás, RUTTKAI & MARCZEL & RUTTKAI
ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
(541) MAINSTREET
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
36

Logikai játékok.

Ingatlankezelés; ingatlan-bérbeadás.

(210) M 08 02270
(220) 2008.07.11.
(731) Invest-Holding Plussz Kft., Budapest (HU)
(740) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) BEER,BIER,BÍRNÁD?!
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések, hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata elosztóberendezések 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.
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.
(210) M 08 02069
(220) 2008.06.23.
(731) Juglans Hungária Kft., Lengyeltóti (HU)
(740) Kovári György szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 31
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Dió.
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.
(210) M 08 01947
(220) 2008.06.11.
(731) Jánosiné Markó Orsolya, Budapest (HU)
(740) dr. Enczi János, Enczi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 41

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

BCN Rendszerház
38

Távközlés.

42

Számítástchnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(210) M 08 03029
(220) 2008.09.26.
(731) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., Neenah,
Wisconsin WI (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

Kisgyermek- és óvodai nevelés.

(210) M 08 03039
(220) 2008.09.29.
(731) Júlia-Malom Kft., Kunszállás (HU)
(546)

(511) 30 Lisztek és gabonakészítmények, malomipari termékek, búzaliszt, búzadara, gríz, hántolt és porrá tört árpa, árpaliszt, kukoricaliszt, kukoricapehely, darált kukorica, rizs, hántolt és/vagy tisztított rozs, rozsliszt, rozsdara, hántolt és/vagy tisztított zab, zabdara, zabliszt, zabpehely, zabalapú ételek, babliszt, burgonyaliszt
étkezésre, lisztek, liszttartalmú ételek, sütésre szolgáló anyagok
élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez, süteményporok, magokat és
adalékanyagokat is tartalmazó lisztkeverékek, müzlik, dara emberi táplálkozásra, keményítõtartalmú termékek étkezéshez, kenyér, péksütemény, cukrászsütemények, élesztõ, sütõporok, biolisztek.
(210) M 08 01273
(220) 2008.04.14.
(731) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Kaposvár (HU)
(541) Kaposvár, a Szõkõkutak Városa
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 01274
(220) 2008.04.14.
(731) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Kaposvár (HU)
(541) Kaposvár, a Festõk Városa
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 01275
(220) 2008.04.14.
(731) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Kaposvár (HU)
(541) Kaposvár, a Virágok Városa
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 02719
(731) Kentech Kft., Budapest (HU)
(541) HeFATherm
(511) 40 Anyagmegmunkálás.

M 08 02595
(220) 2008.08.13.
KFKI Rendszerintegrációs Zrt., Budapest (HU)
dr. Balog Lajosné, Dr. Balog Lajosné Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 3
Eldobható nedves törlõkendõk és impregnált törlõkendõk
személyi higiéniai célokra.
16 Nedvszívó papír törlõkendõk, úgymint arctörlõ kendõk, vécépapír, papírtörülközõ és papírszalvéta.
(210) M 08 01124
(220) 2008.04.01.
(731) King Stone Vegyipari és Kereskedelmi Kft., Dabas (HU)
(740) dr. Varga Károly, Varga Károly és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) OCEANIA
(511) 2
Vizes bázisú falfestékek.
(210) M 08 03076
(220) 2008.10.02.
(731) Kinnarps Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) Jankura János szabadalmi ügyvivõ, DeveloPat Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 08 02911
(220) 2008.09.18.
(731) Kitchen Budapest KIBU Innováció Mûszaki Kutató Fejlesztõ
Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest (HU)
(541) KIBU SOL
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; nevezetesen: alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat), eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése,
oktatás, oktatási tárgyú információk.

(220) 2008.09.22.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
40 Anyagmegmunkálás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(210) M 08 02599
(220) 2008.08.13.
(731) Kontakt-Busz Közlekedési Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) Lepp László, Budapest
(546)

(511) 39 Autóbusz-közlekedés; jármûvek kölcsönzése; szállítási
szolgáltatások; személyszállítás; utasszállítás; utazások szervezése.
(210) M 08 02489
(220) 2008.08.04.
(731) Kormos Tibor, Szeged (HU)
(740) dr. Gyõry András ügyvéd, Szeged
(546)

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 08 02162
(220) 2008.07.01.
Kovács Kristóf, Budapest (HU)
Szigethy-Papp Ügyvédi Iroda, Budapest

MINI - running bar and lounge
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(210) M 08 01132
(220) 2008.04.01.
(731) Kyokei Wellness Hungary Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 08 02632
(220) 2008.09.16.
(731) Lapterjesztõ és Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Pásztor Tünde, Miskolc
(546)

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

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek; egészségmegõrzõ (wellness) termékek, gépek, bútorok; masszázstermékek.
44 Sebészeti, orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási
szolgáltatások állatok és emberek részére; wellness és masszázsszolgáltatás.
(210) M 08 01127
(220) 2008.04.01.
(731) KÖZGÉP Építõ- és Fémszerkezetgyártó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárvári Tamás, Dr. Sárvári Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) KÖZGÉP
(511) 6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

(210) M 08 02909
(731) Lin Ruiqi, Budapest (HU)
(740) Huang Qi Ying, Budapest
(546)

(511) 25
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M1225

(220) 2008.09.18.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

M 08 02551
(220) 2004.12.10.
Lucy Activewear, Inc., Portland, Oregon (US)
ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

LUCY
18 Nagyméretû, hengeres vászontáskák; övtáskák; hátizsákok;
nagyméretû kézitáskák; és univerzális sporttáskák.
25 Ruházati cikkek, nevezetesen felsõk, ujjatlan felsõk, pólók,
rövidnadrágok, alsónadrágok, dzsekik, mellények, bodyk, nevezetesen akrobatatrikók, kezeslábasok, egyrészes alsó-felsõk, harisnyák és kamáslik/sztreccsnadrágok, tréningruhák, szoknyák,
nõi ruhák, fürdõruhák, fedõ strandöltözetek, melltartók, alsóruházat, kalapok, kesztyûk, csuklópántok és fejpántok.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 12. szám I. kötet, 2008.12.15.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.
(210) M 08 02951
(220) 2008.09.19.
(731) László Béla, Budapest (HU)
(541) higibox
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, higiéniai és egyéb termékek árusítása
automatákból és egyéb módon.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása, higiéniai termékek csomagolása, raktározása, szállítása.
44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére, preventív higiéniai szolgáltatás.

(210) M 08 02994
(220) 2008.09.25.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(541) MR
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 08 02183
(220) 2008.07.02.
(731) M Vagyonkezelõ és Ingatlanberuházó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Pécs (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

38

Távközlés.

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

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 08 03033
(220) 2008.09.29.
(731) Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedõk
Szövetsége 20%, Budapest (HU);
Gabonatermesztõk Országos Szövetsége 60%, Budapest (HU);
Vetõmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
20%, Budapest (HU)
(740) Makay György, Göd
(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemény.
31 Mezõgazdasági termékek, vetõmagok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek a 30. és 31. osztályba
sorolt termékek tekintetében.
(210) M 08 02730
(220) 2008.08.28.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(541) Tóbiás Matiné
(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.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 08 02995
(220) 2008.09.25.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(541) MR1
(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.
38

Távközlés.

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

(210) M 08 02996
(220) 2008.09.25.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(541) MR2
(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.
38

Távközlés.

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

(210) M 08 02997
(220) 2008.09.25.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(541) MR3
(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.
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.
port ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi
vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); reklámanyag naprakész állapotba
hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése;
reklámügynökségek, hirdetõi ügynökségek; üzleti menedzselés
elõadómûvészek részére; reklámeszközök tervezése, gyártása.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 02998
(220) 2008.09.25.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
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.
(210) M 08 00428
(220) 2008.02.13.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(541) Sírjaik hol domborulnak?
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 02703
(220) 2008.08.26.
(731) Menarini International Operations Luxembourg S.A.,
Luxembourg (LU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) DUOTERON
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati
használatra.
(210) M 08 02144
(731) Meriden Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Marton József, Budapest
(546)

(511) 25

(220) 2008.06.30.

(210) M 08 02462
(220) 2008.07.30.
(731) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

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

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 02874
(220) 2008.09.12.
(731) Molnár Gábor, Nyíregyháza (HU);
Zsuky András Coriolan, Budapest (HU)
(740) dr. Gyovai Tamás, Dr. Gyovai Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák; hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; import-ex-

(210) M 08 02463
(220) 2008.07.30.
(731) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(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.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; acálgyapot; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 08 02561
(220) 2008.08.11.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-

vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 08 02573
(220) 2008.08.11.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 08 02574
(220) 2008.08.11.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
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(546)

(210) M 08 02733
(220) 2008.08.28.
(731) Nagy Sándor Dénes, Budapest (HU)
(541) TRAPPER
(511) 25 Ruházati cikkek, beleértve a csizmákat és cipõket, kivéve a
bõrbõl készült ruházati cikkeket.

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(210) M 08 02671
(220) 2008.08.21.
(731) Napfényes Éden Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Magasházy Katalin, Budapest
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 01773
(220) 2008.05.27.
(731) NJL Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) John Corn
(511) 32 Sörök: különösen kukoricasör.
(210) M 08 02269
(220) 2008.07.11.
(731) Nyári Antal, Várpalota (HU);
Forgács Kornél, Várpalota (HU)
(740) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

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.

(210) M 08 02511
(220) 2008.08.05.
(731) Mylan Kft., Budapest (HU)
(541) BETAGEN
(511) 5
Gyógyszerészeti termék gyógyászati használatra.

(210) M 08 02442
(220) 2008.07.25.
(731) Mészáros András, Budapest (HU)
(740) dr. Kátay Tamás, Dr. Varga - Puskás Péter Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) HARMADIK SZEM
(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.

(511) 29 Állati eredetû élelmiszerek, valamint fogyasztásra kész
vagy tartósított formában lévõ zöldségfélék és egyéb konyhakerti
termékek.
30 Növényi eredetû élelmiszereket tartalmazó, fogyasztásra
vagy tartósított formában, valamint élelmiszerek ízét javító kiegészítõ anyagok.
35 Reklámozás; élelmiszerekkel kapcsolatos.
(210) M 08 02261
(220) 2008.07.10.
(731) OMV Hungária Ásványolaj Kft., Budapest (HU)
(740) Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda,
dr. Ujjady Zsolt ügyvéd, Budapest
(541) Még jó, hogy van VIVA!
(511) 1
Hûtõanyagok jármûmotorokhoz; folyadékok; olajok leválasztására szolgáló termékek; olajtisztító szerek; olajdiszpergáló
szerek; fagyálló anyagok; vegyi adalékanyagok motorüzemanyagokhoz (égést elõsegítõ termékek); ipari vegyi termékek; butánés propángázok ipari célú felhasználásra.
3
Mosószerek; fehérítõszerek; tisztítószerek; polírozókészítmények; zsírtalanító szerek nem gyártás során való használatra;
csiszolószerek; szappanok; samponok; illatszerek; olajok illatszerekhez; kozmetikai szerek; hajszeszek; hajspray; fogkrémek; cipõkrémek; szõrtelenítõszerek; dezodorok személyes használatra;
bõrfehérítõ krémek; vatta kozmetikai használatra; színezékek piperehasználatra; mûkörmök; mûszempillák; szájvizek nem gyógyászati használatra; borotválkozókészítmények; folttisztító
szerek; napvédõ krémek (készítmények a bõr lebarnulására);
szélvédõ tisztítására szolgáló eszközök.
4
Ipari olaj; ipari zsír; kenõanyagok; tüzelõanyag (alkoholalapú); gyertyák (világítás); ligroin (petróleuméter).
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5
Fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra; kötszerek (orvosi) sebkötözésre; ragtapasz orvosi célokra; kötés; pólya kötözésre; kötszer, mullpolya; sebkötõ géz; rovarirtó szerek; inszekticidek; orvosi vény nélkül kapható gyógyszerek (humán); légfrissítõ készítmények; gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; bébiételek.
9
Töltõkészülékek elektromos elemekhez; elektromos akkumulátorok jármûvekhez; savsûrûségmérõk; savsûrûségmérõk akkumulátorokhoz; akkumulátorrácsok; denziméterek; védõruhák
balesetek, sugárzás és tûz ellen; védõkesztyûk; mágneses személyazonosító kártyák; elektromos, optikai és mágneses adathordozók; optikai és mágneses adatrögzítésre alkalmas kártyák, mint
vásárlói kártyák; smartkártyák; automata elárusítóberendezések
és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; mágneskártyák; videoszalagok; mágneslemezek, különösen beléptetõazonosító kártyák; optikai lemezek; napszemüvegek; digitális
filmek; adatrögzítõ készülékek; jármûvek üzemképtelenségére
figyelmeztetõ háromszögek; tûzoltókészülékek.
11 Égõk; lámpák; elektromos zseblámpák.
12 Gumiabroncsok; gumitömlõk; szelepek jármûabroncsokhoz; fékbetétek; visszapillantó tükrök; ablaktörlõk; üléshuzatok
jármûvekhez; kerekek; kerékagysüvegek; közúti jármûvek fenti
alkatrészei.
16 Nyomdaipari termékek, különösen atlaszok; térképek;
könyvek; folyóiratok; kártyák; naptárak; noteszok; naplók; magazinok; revük (idõszaki lapok); újságok; levelezõlapok; üdvözlõlapok/kártyák; poszterek; plakátok; falragaszok papírból vagy kartonból; csomagoló tasakok, zsákok; írómappák; fényképek; képek; tolltartók; ceruzahegyezõk; zsebkendõ; törlésre szolgáló termékek, papírtörülközõ; radírgumik; golyóstoll; ceruzák.
18 Útitáskák; kézitáskák; ernyõk, esernyõk.
21 Toaletteszközök, különösen kefék; fésûk; mosdószivacsok;
fogkefék; rovarcsapdák; tálcák háztartási használatra, nem nemesfémbõl.
22 Vontatókötelek; kötelek; zsinegek, spárgák.
24 Tisztító- és portörlõ kendõk.
25 Ruházat, ruhanemûk; cipõk; fejfedõk (kalapáruk).
27 Szõnyegek; lábtörlõk.
28 Játékkártyák; játékok; játékszerek; játék autók (kicsinyített
modellek).
29 Hús, hal, -baromfi- és vadhús; húskivonatok; kandírozott,
tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék;
lekvárok, dzsemek; kompótok; gyümölcskocsonya (zselé); tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; dió (feldolgozott); húskonzervek; halkonzervek; zöldségkonzervek; kagylók
ehetõ (nem élõ); levesek; burgonyaszirom; sült burgonya, chips.
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; szószok (ízesítõszerek, fûszeres mártások); salátaöntetek; fûszerek; jég; majonéz; pástétomok; bonbonok (cukorkák); rágógumi, nem gyógyászati használatra; csokoládé; szendvicsek; fûszerek, fûszernövények.
31 Friss gyümölcsök és zöldségek, friss gomba; élõ növények
és virágok; vetõmagok; virághagymák; táplálékok állatoknak;
termékek állati alomhoz; karácsonyfák; szárított virágok díszítésre; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek, pl. (gabona),
magvak; amennyiben ezek nem tartoznak más osztályba.
32 Sörök; ásványvizek (italok) és szénsavas italok; egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök italokhoz és limonádékhoz; készítmények italok elõállításához;
mustok.
33 Borok; almaborok; alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
34 Dohány; dohányzási cikkek; szivarok; gyufák, hamutartók
dohányosoknak (nem nemesfémbõl); öngyújtók dohányosoknak;
cigarettatartók; cigarettatárcák, nem nemesfémbõl.

35 Iratmásolás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; kereskedelmi ügyletek.
36 Fizetési kártyák, akciós kártyák, elõzetes fizetést és utólagos elszámolást biztosító kártyák kibocsátása; pénzügyi ügyletek.
37 Jármûjavítás; jármûvek karbantartása; jármûmosás; autómosás; jármûvek tisztítása; gépkocsik karbantartása és javítása;
jármûvek rozsda elleni kezelése; jármûfényezés; jármûvek kenése; gumiabroncsok újrafutózása és vulkanizálása (javítás); fûtõberendezések felszerelése és javítása; ruhanemûk tisztítása; bõr
ápolása, tisztítása és javítása (feldolgozott); jármûvek szervizelése töltõállomásokon.
38 Távirdai szolgáltatások; telefonszolgáltatások; távközlés;
elektronikus levelezés, e-mail; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; faxok továbbítása.
39 Jármûvek mentése (vontatás); parkolási szolgáltatások;
szállítási szolgáltatások; áruk csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás; üzemanyag, ásványolaj, kõolaj, gáz, kenõanyag szállítása és tárolása.
43 Vendéglátás elsõsorban kávéházakban; kantinokban; büfékben; étkezdékben; éttermekben és pihenõhelyeken.
44

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

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

M 08 02524
(220) 2008.08.07.
Opticnet Hungary Érdekképviseleti Egyesülés, Budapest (HU)
dr. Viszmeg Györgyi, Viszmeg Ügyvédi Iroda, Budapest

Red & Mad
5

Kontaktlencse-tisztító készítmények.

9
Kontaktlencse; optikai cikkek; optikai készülékek és eszközök; optikai lencsék; optikai üvegek; optikai üvegszálak (fényvezetõ szálak); napszemüvegek; szemüvegek (optikai); szemüvegkeretek; szemüveglencse üvegjei; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok.

(210) M 08 02776
(220) 2008.09.03.
(731) Opticnet Hungary Érdekképviseleti Egyesülés, Budapest (HU)
(740) dr. Viszmeg Györgyi ügyvéd, Viszmeg Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Bioflex
(511) 5
Kontaktlencse; kontaktlencse-tisztító készítmények.

(210) M 08 03020
(220) 2008.09.25.
(731) OptiSoft Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Lukácsi Péter ügyvéd, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Irodák, Budapest
(546)

(511) 9

M1230

35

Számíógépszoftverek, számítógépek.
Kereskedelmi ügyletek, ügyviteli tanácsadás.

36 Pénzügyi ügyletek, pénzügyi tanácsadás, hitelkártya-szolgáltatások és -kibocsátás.
37

Számítógép és irodagépek javítása.

41

Oktatási szolgáltatások.

42 Adatfeldolgozás; adatbanki tevékenység; hardver- és szoftverkészítés és szaktanácsadás; számítógépek kölcsönzése, számviteli és adószakértõi szolgáltatások.
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(210) M 08 03021
(220) 2008.09.25.
(731) OptiSoft Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Lukácsi Péter ügyvéd, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Irodák, Budapest
(546)

(210) M 08 03168
(220) 2008.10.10.
(731) PERFECT FOND Kft., Kecskemét (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 5
Ásványi élelmiszer-kiegészítõk, diétás anyagok, rostkoncentrátum, gyógyteák, herbateák, vitaminkészítmények.
(511) 9
Szoftverek, mágneskártyák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, üzletszervezési tanácsadás.
36 Pénzügyi ügyletek, pénzügyi tanácsadás, kafetéria jellegû
hitelkártya-szolgáltatások és kártyakibocsátás.
42 Számítógépes hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(210) M 08 02738
(220) 2008.08.29.
(731) Perfect-Line Kft., Miskolc (HU)
(541) ZENGÕ NYELVTANODA
(511) 41 Gyermek nyelvoktatás, iskolás nyelvoktatás, felnõtt nyelvoktatás, emelt szintû/általános érettségi elõkészítõ, nyelvvizsga-elõkészítõ, kommunikációs tréning, nyelvi táborok.

(210) M 08 02209
(220) 2008.07.04.
(731) Orion Corporation, Espoo (FI)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) CLOPIDRON
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 08 03022
(220) 2008.09.26.
(731) Pharma-Trio Gyógyszerészeti Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Balázs Gergely, Dr. Tóth Balázs Gergely Ügyvédi
Iroda, Budapest
(541) Pharma-Trio
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, tapaszok, kötszeranyagok.

(210) M 08 02329
(220) 2008.07.17.
(731) Papír-Ász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Szabó Zsuzsanna, Novák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(591)
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült olyan 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.

44 Orvosi szolgáltatások; gyógyszerészeti tanácsadás, állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.
(210) M 08 02565
(220) 2008.08.11.
(731) Pharmamax Kutató és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 03001
(220) 2008.09.25.
(731) PENNY MARKET Kft., Alsónémedi (HU)
(740) dr. Király Ildikó, Alsónémedi
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
(511) 30

Tea, teakeverékek.

(210) M 08 03167
(220) 2008.10.10.
(731) Perfect Fond Kft., Kecskemét (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 3
Kozmetikai bõrápoló szerek, kozmetikai krémek, kozmetikai szerek, sminkeltávolító termékek.

(210) M 08 03018
(220) 2008.09.25.
(731) Procter & Gamble Business Services Canada Company,
Halifax, Nova Scotia (CA)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) ORAL-B 3D WHITE
(511) 21 Fogkefék, elektromos fogkefék; kefe készítéséhez szükséges anyagok; a 21. osztályba tartozó, nem elektromos eszközök és
anyagok tisztítási célokra; 21. áruosztályba tartozó részek és tartozékok a fent említett termékekhez; kefék; a 21. áruosztályba tartozó tartók és adagolók, a 21. áruosztályba tartozó száj- és fogápoló termékek.
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és számítógépen tárolt vagy számítógéphez kapcsolódó adatok
szinkronizálására, átvitelére és megosztására.
11 Világítóberendezések.
16 Nyomdaipari termékek, írószer/papíráru/irodaszerek, ragasztók.
18 Bõr és bõrutánzatok, továbbá ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; esernyõk, napernyõk.
20 Képkeretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek, amelyek nem
tartoznak más osztályokba.
21 Csuprok/bögrék.
25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozási szolgáltatások; üzleti információk nyújtása és
marketingszolgáltatások.
37 Javítás és szerelési szolgáltatások.
38 2008. január 30., 1 381 363. sz. kanadai bejelentés elsõbbsége alapján: Távközlés; az internethez való hozzáférés/kapcsolat
biztosítása; elektronikus adatbázisokhoz történõ hozzáférés/kapcsolat biztosítása, GPS navigációs szolgáltatásokhoz történõ hozzáférés/kapcsolat biztosítása; e-mail szolgáltatások; vezeték nélküli adat/üzenet kezelési szolgáltatások, különösen olyan szolgáltatások, amelyek a felhasználó számára lehetõvé teszik üzenetek
küldését és/vagy fogadását vezeték nélküli adathálózaton keresztül; egyutas vagy kétutas vezeték nélküli „paging” (lapozás/betördelés) szolgáltatások; hangkommunikációs szolgáltatások átvitele és fogadása; távközlési konzultáció, nevezetesen információ
nyújtása harmadik személyek részére adatokhoz, ezen belül céges
és háztartási/személyes adatokhoz való egyutas vagy kétutas vezeték nélküli csatlakozási lehetõségek és/vagy hangkommunikáció fejlesztésében és integrálásában történõ segítség/támogatás
céljából.
39 GPS navigációs szolgáltatások nyújtása; utazással és szállítással kapcsolatos információk nyújtása.
41 2008. január 30., 1 381 363. sz. kanadai bejelentés elsõbbsége alapján: Nevelés; oktatás/képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; mindezekkel kapcsolatos információ nyújtása; nevelési és oktatási/képzési szolgáltatások, nevezetesen tanfolyamok, szemináriumok és konferenciák, harmadik személyek
számára történõ információ nyújtására, vezeték nélküli összekapcsolhatósági eszközök/készülékek és ezekhez kapcsolódó vezeték nélküli összekapcsolhatóság, és számítógépi kommunikációs
szoftver használatában, fejlesztésében és támogatásában történõ
segítség céljából.
42 2008. január 30., 1 381 363. sz. kanadai bejelentés elsõbbsége alapján: Tudományos és technológiai/mûszaki szolgáltatások
és kutatás és ezekkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások; ipari
analízis és kutatási szolgáltatások; számítógépi hardver és szoftver tervezése és fejlesztése; számítógéphardverrel és szoftverrel,
távközléssel és GPS-szolgáltatásokkal kapcsolatos konzultáció és
mûszaki/technikai támogatás/háttérszolgáltatások; mûszaki/technikai támogatás/ háttérszolgáltatások, nevezetesen vezeték nélküli összekapcsolhatósági eszközök/készülékek és ezekkel kapcsolatos számítógépi szoftver és hardver problémák diagnózisára/hibameghatározására és megoldására szolgáló számítógépi szoftver
és diagnosztizálást/hibakeresést támogató programok frissítése és
karbantartása.
45 Számítógépprogramok/szoftver felhasználás engedélyezése (licencia).

(210) M 08 02920
(220) 2008.09.18.
(731) Professional Publishing Hungary Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hornyák Gábor ügyvéd, HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 08 02921
(220) 2008.09.18.
(731) Professional Publishing Hungary Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hornyák Gábor ügyvéd, HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 02392
(220) 2008.07.23.
(731) Rab Sándor, Budaörs (HU)
(541) RabSa
(511) 16 Biztonsági zárószalag, melyek tárgyak nyitható felületének
lezárására szolgál.
(210) M 08 02455
(220) 2008.07.29.
(731) Research In Motion Limited, Waterloo, Ontario (CA)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) BLACKBERRY STORM
(511) 6
Kulcstartó láncok/függõk; nem elektromos kábelek/vezetékek közönséges fémbõl; fém tömegcikkek; közönséges fémbõl
készült egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más áruosztályokba.
9
2008. január 30., 1 381 363. sz. kanadai bejelentés elsõbbsége alapján: Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ,
fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és
felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, másolásra/adatrögzítésre szolgáló lemezek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; számítógépprogramok/szoftver; hordozható/kézi elektronikus egységek adatok és/vagy hangjelek vezeték nélküli átvitelére; tartozékok adatok és/vagy hangjelek vezeték nélküli átvitelére szolgáló hordozható/kézi elektronikus egységekhez, nevezetesen elemek/akkumulátorok,
elem/akkumulátor ajtók/fedelek, autós készletek, töltõk és töltõhüvelyek, fejbeszélõ/fejhallgató eszközök, adapterek, készüléktartók/konzolok, készüléktartó eszközök, számítógépkábelek, tokok/táskák, védõtokok és tasakok; kommunikációs számítógépprogramok/szoftveradatok, naptár/jegyzék, tartalom és egy vagy
több hordozható/kézi elektronikus egység közötti üzenetkezelés

(210) M 08 01442
(220) 2008.04.21.
(731) RHINOLIGHT Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Juhász János, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged
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(546)
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(511) 9
Televíziós vevõkészülékek; számítógépek; monitorok számítógépekhez.

(210) M 08 02262
(220) 2008.07.10.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) VOXATOR
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 08 02496
(220) 2008.08.04.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 02328
(220) 2008.07.17.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) SOLENTIN C
(511) 5
Gyógyhatású készítmények.
(210) M 08 02285
(220) 2008.07.11.
(731) Rotam Limited, Chai Wan, Hon Kong (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 38 Távközlés; különösen elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás, elektronikus levelezés, e-mail; információs szolgáltatások internet útján, internetes oldalak létrehozása és mûködtetése; internetes tartalomszolgáltatás, képek, cikkek továbbítása internet
útján.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 5
Rovarölõ szerek (inszekticidek), gyomirtó szerek (herbicidek), gombaölõ szerek (fungicidek), parazitaölõ szerek (paraziticidek), kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények.
(210) M 08 02286
(220) 2008.07.11.
(731) Rotam Limited, Chai Wan, Hong Kong (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)
(511) 5
Rovarölõ szerek (inszekticidek), gyomirtószerek (herbicidek), gombaölõ szerek (fungicidek), parazitaölõ szerek (paraziticidek), kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények.
(210)
(731)
(300)
(740)

(210) M 08 02287
(220) 2008.07.11.
(731) Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

M 08 03014
(220) 2008.09.25.
Rotam Limited (Hong Kong-i cég), Chaiwan, Hong Kong (CN)
08/3 592 046
2008.07.31. FR
dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)
(511) 5
Rovarirtó szerek, gyomirtó szerek (herbicidek), gombaölõ
szerek (fungicidek), parazitaölõ szerek, kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények.
(210) M 08 02757
(220) 2008.09.01.
(731) ifj. Rákos Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Petõ Zsolt, Kardos, Petõ és Törõcsik Társas Ügyvédi Iroda,
Szeged
(541) SHOWRISK
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(210) M 08 02499
(220) 2008.08.04.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 38 Távközlés; különösen elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás, elektronikus levelezés, e-mail; információs szolgáltatások internet útján, internetes oldalak létrehozása és mûködtetése; internetes tartalomszolgáltatás, képek, cikkek továbbítása internet
útján.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 02124
(220) 2008.06.27.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Helia-D Fruit Selection Maxima
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; különösen kozmetikai szerek, kozmetikai festékek, kozmetikai készletdobozok, kozmetikai lemosószerekkel impregnált
kendõk; arckrémek, krémek, illatszerek, illatszerkészítmények,
kölnivíz; piperecikkek; virágkivonatok; díszítõmatricák kozmetikai célra.
(210) M 08 02954
(220) 2008.09.19.
(731) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
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(546)

(210) M 08 02155
(220) 2008.06.30.
(731) Sisa Balázs, Jászberény (HU)
(740) dr. Arday Márta, Arday Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 30 Kávé; filteres csomagolású kávé, kávéalapú italok; kávé és
kávéalapú, tejet tartalmazó italok, tejpor, kávépótló, kakaó, csokoládé, gabonafélék, gyümölcsök, cukor, gyógynövények vagy
és fûszerek vagy ezen termékek kombinációja; kávékivonatok,
instant kávé, kávépótlók; tea, teaalapú italok, leveles tea, herbatea, teakivonatok, instant tea, teapótlók, teakeverékek, fõzetek;
kakaó, kakaóalapú italok, csokoládé és por alakú csokoládékivonatok, granulátum vagy folyékony formában; cukor; italok készítéséhez használt gyógynövények; keverékek gyógynövény alapú
italok készítéséhez, fõleg gyógynövényekbõl álló keverékek, melyek szárított gyümölcsöt is tartalmaznak; gyógynövények, fõzetek, nem gyógyászati célra.
(210) M 08 03069
(220) 2008.10.01.
(731) Scale Research Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Mikó Katalin, Mikó Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység, ipari elemzõ és kutató szolgáltatások, számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 08 02736
(220) 2008.08.29.
(731) SCTS Szentendre Ingatlanfejlesztõ és Ingatlanhasznosító Kft.,
Szentendre (HU)
(740) dr. Dulai László, Dr. Dulai László Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(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.
(210) M 08 02123
(220) 2008.06.26.
(731) Slukk Péter, Budapest (HU)
(541) XXL GSM
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
(210) M 08 02527
(220) 2008.08.07.
(731) SOLE-MiZo Zrt., Szeged (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

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

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

(210) M 08 02528
(220) 2008.08.07.
(731) SOLE-MiZo Zrt., Szeged (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 03030
(220) 2008.09.29.
(731) Sesto Senso Kft., Budapest (HU)
(740) Wanshida Kft., Budapest
(591)
(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
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mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(210) M 08 02529
(220) 2008.08.07.
(731) SOLE-MiZo Zrt., Szeged (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

sok személyek és vagyontárgyak védelmére, házasságközvetítõ
irodák, horoszkóp elkészítése, társkeresõ klubok, vallási összejövetelek szervezése.
(210) M 08 01389
(220) 2008.04.17.
(731) SOPRON BANK Burgenland Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Sopron (HU)
(546)

(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, gazdasági elõrejelzések.
36 Bankügyletek, finanszírozási szolgáltatások, hitelkártyaszolgáltatások.
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(210) M 08 02530
(220) 2008.08.07.
(731) SOLE-MiZo Zrt., Szeged (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(210) M 08 02532
(220) 2008.08.07.
(731) SOLE-MiZo Zrt., Szeged (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) SOLE PROBALANCE
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(210) M 08 02440
(220) 2008.07.28.
(731) Solymári György, Budapest (HU)
(541) TANTRARANDI
(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-

(210) M 08 02265
(220) 2005.06.13.
(731) Sorger Wurst-und Schinkenspezialitäten GmbH,
Frauenthal (AT)
(740) Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,
Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) SALANETTIS
(511) 29 Kolbászok, hentesáruk.
30 Sütemények, különösen ízesített sütemények.
(210) M 08 02151
(220) 2008.06.30.
(731) Spelta Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
(546)

(511) 35 Interneten és más telekommunikációs rendszereken történõ
reklámozás és kereskedelem.
42 Interneten, és más telekommunikációs rendszereken történõ
tartalom- és információszolgáltatás; interaktív szolgáltatások;
életvezetési, higiéniai, orvosi tanácsadás, chat- és fórumszolgáltatások biztosítása.
(210) M 08 02605
(220) 2008.08.13.
(731) Stafford Kft., Szentendre (HU)
(541) G.WESTERLEIGH
(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, órák és más idõmérõ eszközök.
(210) M 08 02606
(731) Stafford Kft., Szentendre (HU)
(546)

(220) 2008.08.13.

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
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kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 08 02797
(220) 2008.09.04.
(731) Stella Kereskedelmi és Ipari Zrt., Budapest (HU)
(740) Csilléry Gabriella dr. ügyvéd, Zsámbék
(546)

(511) 3
Szappanok; illatszerek; illóolajok; kozmetikai cikkek; hajmosó szerek; fogkrémek.
(210) M 08 02798
(220) 2008.09.04.
(731) Stella Kereskedelmi és Ipari Zrt., Budapest (HU)
(740) Csilléry Gabriella dr. ügyvéd, Zsámbék
(546)

(511) 8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; borotvák.
21 Fésûk és szivacsok; kefék.
(210) M 08 02799
(220) 2008.09.04.
(731) Stella Kereskedelmi és Ipari Zrt., Budapest (HU)
(740) Csilléry Gabriella dr. ügyvéd, Zsámbék
(546)

(511) 3
Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

(210) M 08 02466
(220) 2008.07.30.
(731) SUN CAPITAL PARTNERS, INC., Boca Raton, Florida (US)
(740) dr. Kovács György ügyvéd, Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) SUN CAPITAL
(511) 36 (Biztosítás; pénzügyi ügyletek): pénzügyi szolgáltatások,
nevezetesen magán-befektetésialapok és befektetések; kockázati
tõke finanszírozása; pénzügyi tervezés; tanácsadási és finanszírozási szolgáltatások felvásárlásokkal és összeolvadásokkal kapcsolatban; befektetési igazgatás; alapkezeléshez kapcsolódó
pénzügyi szolgáltatások; banki befektetési tevékenységek; hitelkivásárlásokhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások.
42 Megtakarításkezelési és befektetési szolgáltatások, befektetési szolgáltatások, alapkezelõi szolgáltatások, tõkebefektetési
szolgáltatások.
(210) M 08 02868
(220) 2008.09.12.
(731) SZ+C Stúdió Kft., Szekszárd (HU)
(546)

(210) M 08 02800
(220) 2008.09.04.
(731) Stella Kereskedelmi és Ipari Zrt., Budapest (HU)
(740) Csilléry Gabriella dr. ügyvéd, Zsámbék
(546)

(511) 3
Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(210) M 08 02167
(220) 2008.07.01.
(731) STUDIO PEYO S.A., Genéve (CH)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) HUPIKÉK TÖRPIKÉK
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányítására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata elosztóberendezések 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; könyv-

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógépfájlokban mások számára, adóbevallások
elkészítése, becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzõi szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára,
bérszámfejtés, eladási propaganda mások számára, elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése, fénymásolás, fénymásológépek kölcsönzése, gazdasági elõrejelzések, gépírási szolgáltatások, gyapjúanyagok becslése, gyorsírási szolgáltatások, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak
készítése, import-export ügynökségek, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, iratmásolás, irodagépek és készülékek kölcsönzése, kereskedelmi információs ügynökségek,
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, kirakatrendezés, konzultáció személyzeti kérdésekben, költöztetõszolgálat vállalkozások számára, könyvelés, könyvvizsgálat, közlemények átírása,
közönségszolgálat, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel
kapcsolatban, lábon álló fa értékbecslése, manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból, munkaerõ-toborzás,
online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész
állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok
[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése,
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reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámügynökségek, hirdetõügynökségek, sajtófigyelés, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szabadtéri hirdetés,
szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, szállodai üzletvezetés, számítógépes nyilvántartások kezelése, számlakivonatok összeállítása, személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, szövegfeldolgozás, tehervagonok helymeghatározása számítógéppel, telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhetõ személyeknek], televíziós reklámozás, titkársági szolgáltatások, újság-elõfizetések intézése mások számára, állásközvetítõ irodák, árubemutatás, áruminták terjesztése, árverés, önköltségelemzés, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzleti menedzselés elõadómûvészek részére, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési
tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó
szolgálatok.
(210) M 08 02525
(220) 2008.08.07.
(731) Szalontrend Hungary Kft., Szentendre (HU)
(541) PROFIDERM
(511) 7
Gépek (kozmetikai gépek).
10 Sebészeti, orvosi készülékek, kozmetikai készülékek; gépek.
11 Fûtõ-, hûtõ-, gõzfejlesztõ, szárító-, fõzõ-, világító-, egészségügyi berendezések, kozmetikai berendezések; kozmetikai gépek.

(210) M 08 02549
(220) 2008.08.08.
(731) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Zrt., Szeged (HU)
(554)

(511) 29

(210) M 08 02899
(220) 2008.09.16.
(731) Szekeres Ildikó, Budapest (HU);
dr. Bárdics Imre, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(210) M 08 02546
(220) 2008.08.08.
(731) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Zrt., Szeged (HU)
(554)

(511) 29

Baromfihúst tartalmazó dobozos étel.

(210) M 08 03096
(220) 2008.10.03.
(731) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)
(541) KINCSKERESÕ
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek
(bútorok kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.

(210) M 08 02547
(220) 2008.08.08.
(731) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Zrt., Szeged (HU)
(554)

(511) 29

Baromfihúst tartalmazó dobozos étel.

Baromfihúst tartalmazó dobozos étel.

41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása,
sorsjátékszervezetek, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(210) M 08 03065
(220) 2008.10.01.
(731) Szeri Attila, Dunaújváros (HU)
(740) dr. Léber Zsuzsanna ügyvéd, Léber Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 02548
(220) 2008.08.08.
(731) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Zrt., Szeged (HU)
(554)

(511) 29

Baromfihúst tartalmazó dobozos étel.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(210) M 08 02688
(220) 2008.08.26.
(731) Szikrai Borászati Kft., Nyárlõrinc (HU)
(546)

(210) M 08 03067
(220) 2008.10.01.
(731) Top-Fish 2001 Kft., Veszprém (HU)
(546)

(511) 32

(511) 28 Horgászfelszerelések, horgászbotok, horgászorsók, horgászzsinórok, horgászcsalik, horgok, kapásjelzõk, horgászúszók,
merítõszákok és egyéb horgászattal kapcsolatos eszközök.

Ásványvizek.

(210) M 08 03068
(220) 2008.10.01.
(731) Top-Fish 2001 Kft., Veszprém (HU)
(546)

(210) M 08 02858
(220) 2008.09.11.
(731) Teletál Plusz Vendéglátóipari és Szolgáltató Bt.,
Dunakeszi (HU)
(740) dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 28 Horgászfelszerelések, horgászbotok, horgászorsók, horgászzsinórok, horgászcsalik, horgok, kapásjelzõk, horgászúszók,
merítõszákok és egyéb horgászattal kapcsolatos eszközök.

(511) 43 Étel házhoz szállítása, partiszerviz, vendéglátóipari szolgáltatások, hideg-meleg konyhai szolgáltatások, étkeztetés.

(210) M 08 02588
(220) 2008.08.12.
(731) Trend & Fashion Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Mûvészeti kiállítások szervezése; mûvészeti pályázatok kiírása, szervezése, lebonyolítása; nevelés; egyedi lakberendezési
tárgyak tervezése; szaktanácsadás; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 08 02939
(220) 2008.08.20.
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 3
Mosásra és fehérítésre szolgáló háztartási célú készítmények; evõeszközök tisztítására szolgáló készítmények.

(210) M 08 02433
(220) 2008.07.25.
(731) The Sherwin-Williams Company, Cleveland, Ohio (US)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti területen alkalmazott vegyi termékek; mesterséges és szintetikus gyanták, mûgyanták, nyers állapotban (por, folyadék vagy pép alakban); trágyák (természetes és mûtrágyák);
vegyi tûzoltó szerek; edzõ és hegesztõ vegyi termékek; élelmiszerek konzerválásához használatos vegyi termékek; cserzõanyagok;
ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; természetes gyanták; fémlapok
és porok festészeti és dekorációs célokra.

(210) M 08 01733
(220) 2008.05.22.
(731) Turner Entertainment Networks International Limited,
London (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi
irodák, Budapest
(546)

(511) 12 Jármûvek, nevezetesen elektromos meghajtású jármûvek,
biciklik, triciklik, rollerek, gokartok, meghajtható jármûvek.
30 Reggeli gabonapelyhek, gabonaszeletek, gabonaalapú falatkák, perecek, torták, kekszek, tészták, cukrászsütemények, cukorkák, gumicukrok, fagylaltok, ízesített jegek, cukros díszítés
tortákra.
(210) M 08 03046
(220) 2008.09.29.
(731) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
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(541)

KNORR MINDEN ÉTKEZÉS EGY
LEHETÕSÉG

(511) 29 Hal, hús, szárnyas és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított, fõzött gyümölcs és zöldségfélék; zselék, lekvárok, kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt
és gabonakészítmények, kenyér, sütemény és édességek; fagylalt;
méz, melasz; élesztõ, sütõpor; só, mustár; ecet, ízesítõ öntetek;
fûszerek; jég.

(210) M 08 02709
(220) 2008.08.27.
(731) UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
(546)

(210) M 08 03085
(220) 2008.10.02.
(731) Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 30

(511) 36

Biztosítás.

(210) M 08 02490
(220) 2008.08.04.
(731) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
(546)

(511) 30

Ételízesítõk, paprikakrémek, fûszeres mártások.

Ketchup, fûszeres mártások, ízesítõszerek.

(210) M 08 02901
(220) 2008.09.16.
(731) V & V Crane Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)
(740) Várnai Szabolcs, Budapest
(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

(210) M 08 02707
(220) 2008.08.27.
(731) UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
(546)

(210) M 08 02625
(220) 2008.08.15.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) NIKE
(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.
(511) 30

Majonéz.

(210) M 08 02708
(220) 2008.08.27.
(731) UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
(546)

(511) 30

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

Mustár.

(210) M 08 02626
(220) 2008.08.15.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) BOSS
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(210) M 08 02751
(220) 2008.09.01.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
(541) ARIXEN
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek.
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(210) M 08 02752
(220) 2008.09.01.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
(541) EMILLAN
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek.
(210) M 08 02753
(220) 2008.09.01.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
(541) GROMMAR
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek.
(210) M 08 02754
(220) 2008.09.01.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
(541) MITAB
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek.

42 Számítógépprogramok fejlesztése, lízingelése, adatállomány-szolgáltatás, adatállomány használatához való jog kölcsönzése, és igénybevételi idõ bérbeadása.
(210) M 08 02452
(220) 2008.07.29.
(731) Vánky Szabolcs, Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más áruosztályokba.
(210) M 08 02885
(220) 2008.09.15.
(731) X-Meditor Lapkiadó, Oktatás- és Rendezvényszervezõ Kft.,
Gyõr (HU)
(541) SWEET HOME BÚTORIPARI BELSÕÉPÍTÉ-

SZETI SZAKKIÁLLÍTÁS
(210) M 08 02755
(220) 2008.09.01.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
(541) TEKAZOL
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek.
(210) M 08 02118
(220) 2008.06.26.
(731) Veszprém Beton Betontermék-Gyártó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Veszprém (HU)
(740) dr. Orbán György, Orbán és Társa Ügyvédi Iroda, Veszprém
(541) ROYAL STONE
(511) 19 Beton térburkoló kõ; beton; burkolatok (építés), nem fémbõl; burkolólapok, nem fémbõl.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 07 04052
(220) 2007.12.07.
Viasat Hungária Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
dr. Bíró Csaba, Péteri Ügyvédi Iroda, Budapest

TV6
9
Hanghordozók; optikai hordozók, hang- és optikai hordozók, mágneses adathordozók, hanglemezek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, fényképek, papíripari cikkek, irodai cikkek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével), csomagolásra
szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
35 Rádiós és televíziós reklámozás és kereskedelem, hirdetési
és reklámanyagok kölcsönzése, tv-kereskedelemmel kapcsolatos
üzleti szponzorálásban használatos filmszett/grafikus anyagok
gyártása, a fentiekkel kapcsolatos tanácsadási és információs
szolgáltatások, eladási propaganda, szponzorhely biztosítása, hirdetési hely kölcsönzése az interneten.
38 Kábeles, mûholdas és földi televíziós mûsorszórás, internetes és rádiós mûsorszórás, távközlési szolgáltatások, mûholdas átviteli távközlési-kommunikációs és mûsorszóró készülékek bérbeadása, mûsorszórással kapcsolatos információk nyújtása az interneten keresztül, fentiekkel kapcsolatos tanácsadási és információs szolgáltatások, távközlési szolgáltatásokhoz való hozzáférhetõség biztosítása.
41 Mulattatási, nevelési és szórakoztatási szolgáltatások, televíziós és rádiós szórakoztatás, show-mûsorok, színházi és egyéb
szórakoztató elõadások készítése és elõadása, film, rádiós és videoprodukciók, szórakoztatási szolgáltatásokra vonatkozó információk, filmstúdiók, felvevõstúdiós és filmstúdiós szolgáltatások, rádiós és televíziós programok készítése, mozik, videoszalagok és rádiós, televíziós programok.

(511) 35 Kereskedelmi vagy reklámcélú szolgáltatás (faipari szakkiállítás szervezése).
(210) M 08 02886
(220) 2008.09.15.
(731) X-Meditor Lapkiadó, Oktatás- és Rendezvényszervezõ Kft.,
Gyõr (HU)
(541) Interwood Bútoripari beszállítói szakkiállítás
(511) 35 Kereskedelmi vagy reklámcélú szolgáltatás (faipari szakkiállítás szervezése).
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 08 02880
(220) 2008.09.15.
Xi Lian Kft., Budapest (HU)
Kissné Meggyesi Zita, Budapest

MISS OLIVE
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

M 08 02881
(220) 2008.09.15.
Xi Lian Kft., Budapest (HU)
Kissné Meggyesi Zita, Budapest

MISS CAPRI
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 02399
(220) 2008.07.23.
(731) YOTSUBA Vendéglátóipari és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Borsai Nelly, Dr. Borsai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 08 02510
(220) 2008.08.04.
(731) Z&U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviselet Kft., Budapest
(541) NEXT
(511) 32 Sörök.
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(210) M 08 03031
(731) Zhou Heng, Budapest (HU)
(740) Wanshida Kft., Budapest
(546)

(511) 25
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(220) 2008.09.29.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

M 08 03032
Zhou Heng, Budapest (HU)
Wanshida Kft., Budapest

(220) 2008.09.29.

OSIKA
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 01669
(220) 2008.05.15.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(541) Csillag
(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszes italok, likõrök (a sörök kivételével).
(210) M 08 01670
(220) 2008.05.15.
(731) ZWACK UNICUM Rt., Budapest (HU)
(541) DETTO
(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszes italok, likõrök (a sörök kivételével).
(210) M 08 02240
(220) 2008.07.09.
(731) ÉDEN FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Siófok (HU)
(740) dr. Szabó Péter, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) YOGINO
(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.
(210) M 08 02028
(220) 2008.06.19.
(731) Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlõdésért,
Zalaegerszeg (HU)
(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok, abrakostarisznyák, aktatáskák, aranyverõ hártyák, bevásárlóhálók, bevásárlótáskák, bordák esernyõkhöz vagy napernyõkhöz, botszékek, bõr, nyers vagy
félig megmunkált állapotban, bõrdarabok bútorhuzatokhoz, bõrfonalak, bõrhevederek, bõrlemezek, bõröndök, kézitáskák, bõröndök, utazóládák (poggyász), bõrpórázok, bõrszelepek, bõrszíjak, bõrszíjak katonai felszerelésekhez, bõrszíjak (nyergesáru),
bõrtakarók (szõrme), bútorhuzatok bõrbõl, dobozok bõrbõl vagy
mûbõrbõl, dobozok vulkánfíberbõl, ernyõk, esernyõk, erszények,
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nem nemesfémbõl, erszények, pénztárcák, esernyõbehúzó anyagok, esernyõnyelek, esernyõfogók, feszítõzablák, fémveretek lószerszámon, fogantyúk bõröndökhöz, fogantyúk esernyõkhöz, fogantyúk sétapálcákhoz, gumirészek kengyelekhez, gyûrûk esernyõkhöz, hátizsákok, hevedertáskák gyermekek hordozására,
irattáskák, aktatáskák, irhák (állatbõrök), iskolatáskák, istrángok,
hámok (lószerszám), kalapdobozok bõrbõl, kantárak (lószerszámok), kantárszárak, gyeplõk, kecskebõr (sevró), kengyelszíjak,
kerekekkel ellátott bevásárlótáskák, kézitáskavázak, kézitáskák,
kikészített bõrök, kilencágú korbácsok, kofferek (kis utazóládák),
korbácsok, ostorok, korcsolyaszíjak, kottamappák, kottatokok,
kötõfékek, hámok, kruponbõrök, kulcstartók (bõráru), ládák bõrbõl vagy mûbõrbõl, piperetáskák (üresen), pórázok bõrbõl, rugóburkolatok bõrbõl, ruhatáskák utazáshoz, sétabotok, sétapálcák,
strandtáskák, szarvasbõr, nem tisztítási célokra, szájkosarak,
szemellenzõk (lószerszámok), szerelvények lószerszámokhoz,
nem nemesfémbõl, szerszámtáskák bõrbõl (üresen), szíjak nyergekhez, takarók állatoknak, táskák (zacskók, tasakok) csomagolásra, bõrbõl, térdvédõk lovaknak, turistabotok, utazókészletek
(bõripari cikkek), utazóládák, útitáskák, vadásztáskák, vállszíjak
bõrbõl vázak esernyõkhöz vagy napernyõkhöz, zablák állatoknak
(lószerszám), zsákok hegymászóknak, zsákok táborozóknak, állszíjak bõrbõl.
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, ablakszerelvények, nem
fémbõl, ajtószerelvények, nem fémbõl, anyacsavarok, csavaranyák, nem fémbõl, asztallapok, asztalok, asztalok fémbõl, bakok, kecskelábak (bútorzat), bambuszfüggönyök, bambusznád,
bölcsõk, bútorajtók, bútorgörgõk (nem fémbõl) bútorok, bútorpolcok, bútorszerelvények, nem fémbõl, cégtáblák, cégérek fából
vagy mûanyagból, csapok, ékek nem fémbõl, csavarok, nem fémbõl, csévék, nem mechanikus (nem fémbõl), hajlékony csövekhez, csomagolótartályok mûanyagból, csörlõk, nem mechanikus
(nem fémbõl), hajlékony csövekhez, díványok, kerevetek, dobozok fából vagy mûanyagból, dobozok játékokhoz, dugók, dugók
(csapok), nem fémbõl, dugók, nem fémbõl, edényszárítók (rácsok, állványok), fa- vagy mûanyag létrák, fahordók bor lefejtéséhez, fali dísztáblák, nem textilbõl (bútorzat), faorsók (fonálhoz,
selyemhez, paszományhoz), faszerkezetek bútorokhoz, fejes csavarok, nem fémbõl, fejtámaszok (bútorok), fekhelyek (lakásban
tartott kisállatoknak), fiókok, fodrászszékek, fogasok (bútorok),
folyóirattartók, fonott kosarak, fotelek, kar(os)székek, függönyök
ablakokba, belsõ, függönyök szövettel borított fából [bútorzat],
függönyrudak, függönysínek, függönytartók nem textilanyagokból, fûrészbakok, gyermekjárókák, gyógyszeres szekrények,
gyöngyfüggönyök, díszítés céljára, halaskosarak, házszámok,
nem világító (nem fémbõl), hengerpárnák, hímzõkeretek, hirdetõtáblák, hordóabroncsok (nem fémbõl), hordócsapok, nem fémbõl,
hordódongák, hordók, nem fémbõl, hordótartó állványok, nem
fémbõl, húsvágó tõkék, húsvágó deszkák (asztalok), iratgyûjtõ
polcok (bútorok), íróasztalok (bútorzat), írópolcok, járókák, állókák kisgyermekeknek,kampók, fogasok (nem fémbõl), kanapék,
kaptárakhoz fakeretek, 3 karók növényekhez és fákhoz, karosszékek, sezlonok, kartotéktartók (bútorok), kaszanyelek, nem fémbõl, kályhaellenzõk, háztartási, kefékhez szerelékek, kemping hálózsákok, kerevetek, pamlagok, képkeretek, képkeretekhez díszítõlécek, képkeretpántok, késnyelek, nem fémbõl, kézikocsik (bútorzat), kilincsek, kallantyúk, nem fémbõl, kis íróasztalok, szekreterek, kis létrák, nem fémbõl, komódok, fiókos szekrények,
konténerek (tároláshoz,szállításhoz), nem fémbõl, kosarak, nem
fémbõl, kotlósketrecek, könyvespolcok, könyvtartók [bútorzat],
kulcstartó táblák, kutyaólak, ládák, dobozok, nem fémbõl, lefolyókhoz eltávolítható burkolatok, legyezõk, lemezek szintetikus
ámbrából, lemezes belsõ függönyök, levélládák, nem fémbõl,
és/vagy falazatból, lécek, rudak (képkeretekhez), lépcsõszõnyegekhez rögzítõrudak, lépek kaptárakba, lépviasz kaptárakhoz,
magas székek gyermekeknek, malteros/vakoló ládák, nem fémbõl, matracok, mellszobrok fából, viaszból, gipszbõl vagy mû-
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anyagból, méhkasok, kaptárak, méhsejt, mosdóállványok (bútorzat), mozgó testek, mobilok (dísztárgyak)munkaasztalok, satupadok (nem fémbõl), munkapadok, munkaasztalok, mûasztalosipari
munkák, mûvészeti tárgyak fából, viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból, nagy kosarak, nád (fonóanyag), nádpálcák, névtáblák,
nem fémbõl, nyugágyak, ólak, vackok (lakásban tartott kisállatoknak), padok (bútorok), palackállványok, palackborítások fából, palackdugók, palackkupakok (nem fémbõl), palackzárak
(nem fémbõl), parafa lemezek, paravánok (bútorok), párnák, fejpárnák, párnák háziállatoknak, pohárszékek, ebédlõszekrények,
polcok (bútorok), próbababa szabóknak, próbababák, pultok (asztalok), puskatartó állványok, rajzasztalok, rakodólapok, nem fémbõl, rudak, póznák, nem fémbõl, ruhafogasok, nem fémbõl, ruhatakarók (tároláshoz), ruhavédõ huzatok, ruhásszekrénybe), sátorkarók, nem fémbõl, seprûnyelek (nem fémbõl), sisakok, nem fémbõl, szalagok fából, szalmafonatok, szalmafonatok (a gyékények
kivételével), szalmaszalagok, szalmaszálak, szívószálak italok
fogyasztására, szalmazsákok, szaru nyers vagy félig megmunkált
állapotban, szarvasagancsok, számítógéptartó-kocsik (bútorzat),
számológépállványok, szegecsek, nittek, nem fémbõl, szekrények, szerszámnyelek, nem fémbõl, székek (ülések), szélharangjáték (dekoráció), szénatartó jászolrácsok, szobrocskák fából, viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból, szobrok fából, viaszból,
gipszbõl vagy mûanyagból, tajték, tartályok, nem fémbõl, vagy
falazatból, tálcák, nem fémbõl, tárolópolcok, teknõsbékapáncél,
törülközõadagolók, rögzített (nem fémbõl), tükörcsempék,
tükrök, újságtartó állványok, vállfák, ruhaakasztók, vánkosok,
párnák, vesszõfonatok, virágcseréptartó talapzatok, virágtartók,
virágállványok (bútorok), vödörhordozó rúd vállra (iga), zárak
(nem elektromos), nem fémbõl, zászlórudak, zsanérok, csuklóspántok, nem fémbõl, zsámolyok, zsúrkocsik, ágy faanyaga,
ágyak, ágylábak görgõi, nem fémbõl, ágynemûk (a vászonhuzatok kivételével), álló kalapfogasok, áru(bemutató) állványok, ékszeres dobozok, nem nemesfémbõl, élelmiszertató szekrények,
nem fémbõl, énekeskönyvtartó polcok, pulpitusok, öltözõasztalok, üvegszekrények, vitrinek (bútorzat).
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; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba, asztaldíszek, nem nemesfémbõl, asztali késtartók, asztali olajtartók,
nem nemesfémbõl, asztalnemû (a kések, villák és kanalak kivételével), nem nemesfémbõl, borsdaráló (kézi), borstartók, nem nemesfémbõl, bögrék, serlegek, kelyhek nem nemesfémbõl, cukorkásdobozok, nem nemesfémbõl, cukortartók, nem nemesfémbõl,
csészék nem nemesfémbõl, csizmahúzók, dagasztóteknõk, darálók (kézi) háztartási használatra, demizsonok, üvegballonok, dobozok üvegbõl, dugóhúzók, dugók üvegbõl, üvegdugók, ecet-,
olajtartók, nem nemesfémbõl, edények, edények kiöntõcsõrei,
edények (nem elektromosan fûtött), edénykészletek, asztalnemûk
nem nemesfémbõl, edénymosó kefék, egérfogók, egészségügyipapír-tartók, vécépapírtartók, enyvesfazekak, eszközök nyakkendõk formatartására, etetõvályúk állatoknak, fazekasáruk, fazékfedõk, fecskendõk virágok és (más) növények öntözéséhez fedeles
fémkorsók, nem nemesfémbõl, felmosórongyok, festett üveg, fésûk, fésûk állatoknak, fésûtartók, foghagymaprések (konyhai eszközök), fogpiszkálótartók, nem nemesfémbõl, forgatható csemegéstálak, formák jégkockákhoz, fõzelékes tálak, fõzõedények, fõzõeszközök (nem elektromos), füstfogók háztartási használatra,
fûszertartók, gömbkilincsek, gömbfogantyúk porcelánból, grillállványok, grillek, rostélyok (sütõeszközök), gyertyatartók
cseppfogó karikái, nem nemesfémbõl, gyümölcsprések (nem
elektromos) háztartási használatra, habverõk (nem elektromos),
háztartási eszközök nem nemesfémbõl, háztartási keverõgépek
(nem elektromos), háztartási szûrõk, hõcserélõ folyadékokat tartalmazó ételhûtõk, háztartási használatra, hõszigetelt palackok,
hõszigetelt tartályok, hõszigetelt tartályok élelmiszerekhez, hõszigetelt tartályok italokhoz, huzatok vasalódeszkákra, hûtõpalackok, illatszerfüstölõk, ingfeszítõk, itatóvályúk, ivóedények,
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ivókürtök, ivópoharak, jászlak állatoknak, kancsók, nem nemesfémbõl, karos gyertyatartók, nem nemesfémbõl, kaspók (nem papírból), kátránykenõ kefék, hosszú nyéllel, kávédarálók (kézi),
kávéfõzõk (nem elektromos), kávéskannák, nem nemesfémbõl
(nem elektromos), kávéskészletek, nem nemesfémbõl, kávészûrõk (nem elektromos), kefeáruk, kefék, kefék, elektromos (a géprészek kivételével), kefék tartályok tisztítására, kenyérkosarak
(háztartási), kenyérvágó deszkák, kerámiák háztartási használatra, kertészeti kesztyûk, kesztyûk fényesítéshez, kesztyûk háztartási használatra, kesztyûtágítók, ketrecek kedvtelésbõl tartott, állatoknak, keverõgépek (nem elektromos) háztartási használatra,
keverõkanalak (konyhai eszközök), kézi keverõpalackok (koktél-sékerek), kis nyársak (fémtûk) sütéshez, kis seprõk, (nem
elektromos) háztartási használatra, koktélkeverõk, kompótos
csészék, konyhai edénykészletek, konyhai eszközök, nem nemesfémbõl, konyhai merõkanalak, konyhai tartályok, nem nemesfémbõl, konyhai vágódeszkák, kosarak háztartási használatra,
nem nemesfémbõl, körömkefék, kristályok (üvegáruk), kulacsok
utazóknak, kvarcüvegrostok, nem textilipari használatra, lapátkák (asztalnemûk), lapátkák (konyhai eszközök), lapos csészék,
tálkák, lemezek tej kifutásának meggátlására, levesestálak, nem
nemesfémbõl, légyfogók (csapdák vagy légycsapók), likõröskészletek, locsolókannák, öntözõkannák, lókefék, lóvakarók
(szerszámok), lúgozókádak, madárfürdõk, madárkalitkák, majolika, malacperselyek, nem fémbõl, medencék (tartályok), mellszobrok porcelánból, terrakottából vagy üvegbõl, metéltkészítõ
készülékek (kézi mûködtetésû), morzsalapátok, mosdószivacsok,
mosódeszkák, mûvészeti tárgyak porcelánból, terrakottából vagy
üvegbõl, nadrágfeszítõk, nadrágvasalók, nadrágakasztók, nyeles
cserépserpenyõk, nyeles serpenyõk, nyélre erõsített felmosórongyok, olajsütõk (nem elektromos), olvasztott kvarc (félkész termékek) nem építési használatra, opálüveg, ostyasütõk (nem elektromos), palackalátétek, nem papírból, nem asztalnemûk, palackok, patkányfogók (csapdák), piknikhez edénykészletek, piperetáskák, neszesszerek, pipetták (borkóstoló), poharak papírból
vagy mûanyagból, porcelándíszek, porcelánok, porított üveg dekorációs célra, porolók, prakkerek szõnyegekhez, reszelõk (háztartási eszközök), rosták (háztartási eszközök), rovarcsapdák, ruhaállványok (szárításhoz), ruhacsipeszek, ruhafeszítõk, ruhaszárító állványok, sajtharangok, salakrosták, hamurosták (háztartási
eszközök), salátástálak nem nemesfémbõl, sámfák, kaptafák cipõkhöz, seprûk, seprõk, serpenyõk sütéshez, sertéssörték, sodrófák, nyújtófák tésztákhoz, sószórók, sótartók nem nemesfémbõl,
söröskorsók, sörték kefékhez, súrolópárnák konyhai használatra,
sütemény (keksz) vágók, süteményes tálcák, süteményformák,
süteményvágók, sütõformák, szalvétatartók, nem nemesfémbõl,
szalvétákhoz gyûrûk nem nemesfémbõl, szappanadagolók, szappandobozok, szappantartók, szarvasbõr tisztításhoz, szájzuhanyok, zemetesládák, szemetesedények, szemöldökkefék, szenesvödrök, szentelt edények, nem nemesfémbõl, sziták (háztartási
eszközök), szivacsok háztartási használatra, szivacstartók, szobrocskák porcelánból, terrakottából vagy üvegbõl, szobrok porcelánból, terrakottából vagy üvegbõl, szódavízszifonok, szórófejek
(vízporlasztó fúvókák) öntözõcsövekhez, szõnyegseprõk, szûrõk,
paszírozók nem nemesfémbõl, tartályok háztartási vagy konyhai
célokra (nem nemesfémbõl), tálak nem nemesfémbõl, tálalátétek
(asztali eszközök), tálcák háztartási használatra, nem nemesfémbõl, tálcák, nem nemesfémbõl, tányérok nem nemesfémbõl, teafõzõ tojások, teatojások, nem nemesfémbõl, teaszûrõk, nem nemesfémbõl, teásdobozok, nem nemesfémbõl, teáskannák, nem
nemesfémbõl, teáskészletek nem nemesfémbõl, tollseprûk, vajtartó burák, vajtartók, vályúk, vázák, nem nemesfémbõl, virágcserepek, vödrök állatsörték (kefeáruk és ecsetek), éjjeliedények,
ételburák, ételdobozok, étlaptartók, üstök, katlanok, üvegkancsók.
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; alkoholban tartósított gyümölcsök, almapüré, angolszalonna, bab, tartósított, baromfi (nem élõ), borsó, tartósított, bundás burgonyaszeletek, burgonyaszirom, csemegeuborka, dió (fel-
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dolgozott), disznóhús, dzsemek, faggyú, étkezési, fagyasztott
gyümölcsök, fehérje emberi fogyasztásra, gomba, tartósított, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcskonzervek, gyümölcsök, fõtt, gyümölcsök, tartósított, gyümölcspép, gyümölcssaláták, gyümölcsszeletkék (apró), hagyma, tartósított, hal (nem
élõ), hal, tartósított, halból készített ételek, halfilé, halhús emberi
fogyasztásra, halkonzervek, hentesáruk, heringek, hús, hús, tartósított, húskivonatok, húskocsonya, húskonzervek, húsleves, erõleves, húsleveskoncentrátumok, húsleveshez (táptalajhoz) készítmények, joghurt, kandírozott (cukrozott) gyümölcsök, kazein
táplálkozási használatra, kefir, kolbász, konyha(kerti) növények,
konzervált, krokett, kukoricaolaj, lekvár, lencse, tartósított, leveskészítmények, levesek, mandula, darált, mazsola, máj, májpástétom, napraforgóolaj, étkezési, olajok, étkezési, pacal, paradicsomlé fõzéshez, paradicsompüré, rákok, folyami (nem élõ), repceolaj, étkezési, sajtok, savanyú káposzta, savanyúságok, sonka,
sózott hús, sült burgonya, chips, szalonna, szarvasgomba, tartósított, szárított zöldségek, szójabab, tartósított, táplálkozási használatra, tej, tejoltó, tejsavó, tejszín (tejtermék), tejszínhab, tejtermékek, tojásfehérje, tojások, tojáspor, tojássárgája, vadhús, vaj, vajkrém, véreshurka (hentesáru), virágporkészítmények (élelmiszer), zöldségek, fõtt, zöldségek, tartósított, zöldségkonzervek,
zöldséglevek fõzéshez, zöldségleves-készítmények, zöldségsaláták, zsírok, étkezési, zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok elõállításához, zsírtartalmú keverékek, kenyérre, állati velõ táplálkozási
célra.
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, aprósütemény, teasütemény, aprósütemények, babliszt, briós, burgonyaliszt étkezésre, búzadara, búzaliszt, cikória (pótkávé), cukor, cukorkaáruk, cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére,
cukrászsütemények, csillagánizs, dara emberi táplálkozásra, díszek süteményekhez (ehetõ), ecet, eszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az illóolajokat, fagyasztott joghurt

(cukrászati jég), fagylalt, jégkrém, fûszerek, ízesítõk, fûszerkeverék, gabonakészítmények, glükóz étkezési használatra, gríz, kuszkusz, búzadara, gyümölcskocsonya, zselé (cukrászáru), gyümölcsös sütemények/torták, húslé, mártás, szaft, húspástétomok, kandiscukor táplálkozási használatra, karamella (cukorkák), kekszek, keményítõtartalmú termékek étkezéshez, kenyér kovász
nélkül, macesz, kétszersültek, kekszek, kovász, kukorica, sült, kukoricaliszt, kukoricapehely, lepények (gyümölcsös), lisztek, étkezési, liszttartalmú ételek, maláta élelmezési célra, malátacukor
(maltóz), malátakivonat élelmezési célra, malátás kekszek, malomipari termékek, mandulapép, mandulás cukrászkészítmények,
mandulás cukrászsütemény, marcipán, melasz, menta a cukrászat
részére, metélt tészta, nudli, galuska, méhpempõ emberi fogyasztásra (nem gyógyászati célra), méz, mézeskalács, mustár, mustárliszt, müzli, nádcukorszirup, palacsinták, paprika, õrölt (ételízesítõ), paradicsomszósz, pattogatott kukorica, pástétomok, piskóták,
propolisz emberi fogyasztásra (méhészeti termék), sáfrány (fûszer) ételízesítõ, sikér étkezési használatra, só élelmiszerek tartósítására, sós kekszek, sörecet, sütemények, süteménytészta (pép,
formázható), szójaliszt, szójaszósz, tavaszi tekercs, tea, teaalapú
italok, tejsodó (vaníliás krém), vadon élõ fûszernövények, vermicelli, nudli, metélt tészta, zab hántolt/tisztított, zabalapú ételek,
zabdara, zabkásaleves, tejalapú, étkezési használatra, zabliszt,
zabpehely, zellersó, zsemlemorzsa, zsemlék, ánizsmag, árpa
(hántolt), árpa (porrá tört), árpaliszt, édesítõszerek, természetes,
élesztõ, élesztõ ételekhez, ételízesítõ (fûszer).
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), alkoholos
eszenciák, alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), alkoholos kivonatok, almaborok, aperitifek, borok, cseresznyepálinka, emésztést elõsegítõ italok (tömény italok
és likõrök), gyomorkeserû (bitter) italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, körtebor, likõrök, mézsör, pálinkák, brandyk, szeszes italok, égetett szeszes italok.
A rovat 223 db közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és védjegy lajstromozása
különleges gyorsított eljárásban I.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

195.915
(151) 2008.12.15.
M 08 03057
(220) 2008.09.30.
Iglo Austria GmbH, A-1109 Vienna (AT)
dr. Várnai Rupert, Várnai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
(111)
(210)
(732)
(740)

195.916
(151) 2008.12.15.
M 08 03228
(220) 2008.10.15.
Ventiv Health Magyarország Kft., Budapest (HU)
Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda,
Budapest

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

(511) 29

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

A rovat 2 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 195.915, 195.916
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Lajstromozott védjegyek I.

számítógép-monitorok; számítógép-beolvasók; PDA (personal
digital assistants), hálózati kártyák; számítógép-hálózati ellenõrzõ egységek; telefonkészülékek; telefonüzenet-rögzítõk; mobiltelefonok; cellatelefonok; gépkocsiban használt cellatelefonok
kihangosító szettje; gépkocsiban használt cellatelefonok tartója;
mûholdas navigációs rendszer, nevezetesen globális helymeghatározó rendszer (GPS); auto-elektronikus navigációs rendszer;
mûholdas globális helymeghatározó vevõk; tehergépjármûvek és
hajók számára alkalmazott navigációs rendszer, félvezetõk; interface kártyák; integrált áramkörök; mozgóképes MP3-lejátszók,
hordozható multimédia-lejátszók; folyadékkristályos kijelzõs televíziók (LCD TV); multimédiás lejátszók; digitális médiaadapterek; elektromos játékkészülékek televízióhoz csatlakoztatva.

(111) 179.733
(151) 2004.10.15.
(210) M 02 05510
(220) 2002.12.02.
(732) ZENTÓ-PIÉRT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Abaújszántó (HU)
(740) dr. Mészáros János József ügyvéd, Mészáros Ügyvédi Iroda,
Miskolc
(541) ALU-Roll
(511) 6
Egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, fémfóliák csomagolásra.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

195.060
(151) 2008.08.25.
M 06 03170
(220) 2006.10.11.
Vasedény-Trade Kft., Budapest (HU)
dr. Lengyel Imre, Dr.Lengyel Ügyvédi Iroda, Debrecen

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

(511) 8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök, evõeszközök, vágó- és szúrófegyverek, borotvák.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ-, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
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)
(210)
(732)
(740)
(546)

195.293
(151) 2008.09.05.
M 08 00767
(220) 2008.03.06.
Sconto-Team Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 29 Hús és kolbászok; húskészítmények és hentesáruk; tartósított húsok és kolbászok; húskocsonyák, húskivonatok; készételek, melyek lényegében húst és/vagy kolbászt és/vagy húskészítményt és/vagy hentesárut és/vagy zöldségeket tartalmaznak;
mindezen termékek tartósítottként is.
(111) 195.487
(151) 2008.09.25.
(210) M 08 00047
(220) 2008.01.09.
(732) HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Kolicevo,
d.o.o., Domzale (SI)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda Kft., Budapest
(591)

(511) 3
Kozmetikai cikkek, háztartási termékek, tisztítószerek.
30 Édességek, különös tekintettel a péksütemények és cukrászati készítmények, kávé, kakaó, cukorkaáruk, valamint csokoládék.
35 Reklámozás és ügyletek, kereskedelmi ügyletek bonyolítása.
(111)
(210)
(732)
(740)

195.484
(151) 2008.09.25.
M 08 00644
(220) 2008.02.27.
Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

195.475
(151) 2008.09.25.
M 08 00228
(220) 2008.01.25.
Mitac International Corp., Hsinchu Hsien (TW)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 9
Számítógépek; számítógép-nyomtatók; lemezmeghajtók;
számítógép-billentyûzetek; számítógépszoftverek; számítógépegerek; bõvítõkártyák; nyomtatott áramköri modulok; modemek;

(511) 2
Festékek, inkluzíve a következõket; faszínezékek, baktericid festékek, tûzálló festékek, festékek kerámiákhoz; alumíniumfestékek, nyomtatási, nyomdai tinta és nyomdai, nyomtatási festékek; festékbevonatok, azaz bevonatok, fehérítõanyagok, festõanyagok és kötõanyagok festékekhez; lakkok, kencék, mázak, fixálószerek lakkokhoz, kencékhez, mázakhoz; fénymázak, politúrok; rozsdaellenes készítmények, különösen rozsdaellenes konzerválószerek; konzerválószerek fémhez, míniumhoz, vörös
ólomhoz, fehér ólomhoz, alsó bevonatokhoz és jármûvek karosszériájának bevonataihoz; ragacs, masztix, alapozók; hígítók
festékekhez és lakkokhoz; sûrítõk festékekhez, lakkokhoz; összeragasztó, agglutináló anyagok festékekhez; pácok; zománcok; fixálók vízfestékekhez; pácok bõrhöz; fatartósító szerek, fabevonatok és fapácok beleértve; fóliával bevont fémek és por forma
festõk, dekorátorok, nyomdák, nyomtatók és mûvészek számára.
35 A 2. osztályba sorolt áruk kereskedelme, nagy- és kiskereskedelme; nyilvános szövegek publikálása, hirdetés; nyilvános
szövegek, publicity, hirdetés interneten, kiállítások és vásárok kereskedelmi célra, eladások promóciója, elõsegítése (mások számára); áruk promóciója (bemutatás), minták disztribúciója.
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40 Anyagok védelme korrózió ellen, csiszolás, koptatás, lemosás, festés, dekorációs festés, lakkozási munkák, felületek elõkészítése festéshez és dekorációs festéshez; festékek, lakkok és bevonatok készítése, keverése, árnyalása jármûtestekhez valamint
festéshez, nyomtatáshoz és tervek nyomtatásához.

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

(541) HEIS
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 195.696
(151) 2008.10.14.
(210) M 08 01061
(220) 2008.03.26.
(732) Duna House Brokerage Kft., Budapest (HU)
(546)

195.664
(151) 2008.10.02.
M 07 04031
(220) 2007.12.04.
Magyar Póker Szövetség, Budapest (HU)

HUNGARIAN POKER TOUR
41

Sport és kulturális tevékenység.

(111) 195.692
(151) 2008.10.14.
(210) M 08 01541
(220) 2008.04.30.
(732) BC Ablakprofil Gyártó és Forgalmazó Kft.,
Kazincbarcika (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 36

(511) 19 PVC alapanyagból készült profilok, ajtók és ablakok, valamint ablakkeretek, ablaktokok, ajtókeretek, ajtótokok, ajtótáblák,
továbbá burkolólapok és burkolólemezek.
35 Reklámozás: kereskedelmi ügyletek.
37 Építkezés: javítás; szerelési szolgáltatások.
(111) 195.693
(151) 2008.10.14.
(210) M 08 01540
(220) 2008.04.30.
(732) BC Ablakprofil Gyártó és Forgalmazó Kft.,
Kazincbarcika (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(111) 195.697
(151) 2008.10.14.
(210) M 08 00808
(220) 2008.03.10.
(732) Békési Pálinka Zrt., Békés (HU)
(546)

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

(511) 19 PVC alapanyagból készült profilok, ajtók és ablakok, valamint ablakkeretek, ablaktokok, ajtókeretek, ajtótokok, ajtótáblák,
továbbá burkolólapok és burkolólemezek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
(111) 195.694
(151) 2008.10.14.
(210) M 08 01454
(220) 2008.04.23.
(732) Kis Kézmûves Kft., Gyula (HU)
(546)

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

195.698
(151) 2008.10.14.
M 08 00802
(220) 2008.03.26.
Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 33

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(111) 195.695
(151) 2008.10.14.
(210) M 08 01050
(220) 2008.03.26.
(732) Hegedûs Tibor, Gyõr-Ménfõcsanak (HU)

Biztosítás, pénzügyi ügyletek, ingatlanügyletek.

Pezsgõk és borok.

(111) 195.699
(210) M 08 00579
(732) Szabó Tamás, Perbál (HU)
(546)

(511) 19
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(151) 2008.10.14.
(220) 2008.02.22.
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(111) 195.700
(151) 2008.10.14.
(210) M 08 01747
(220) 2008.05.26.
(732) Wagner-Phama Gyógyszerfejlesztõ, Gyártó és Forgalmazó
Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 5
Humán gyógyszerek, állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítõk; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
(111) 195.701
(151) 2008.10.14.
(210) M 08 01451
(220) 2008.04.23.
(732) ProCam Mûszaki és Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Manger Marcell ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek; acetiléntisztító készülékek, adagolóberendezések mozdonykazánokhoz, adagolók (géprészek), aerátorok, aggregátorok, ajtónyitó és -záró
szerkezetek, hidraulikus [géprészek], ajtónyitó és -záró szerkezetek, pneumatikus [géprészek], anyagmozgató gépek (berakodáshoz és kirakodáshoz), aprítógépek háztartási használatra (elektromos), arató-cséplõ gépek, kombájnok, aratógépek, kaszálógépek,
aratógépek kései, arató-kévekötõ gépek, aszfaltkészítõ gépek, automatikus kutatóhorgonyok (tengerészet), bányamûvelõ gépek,
befecskendezõk motorokhoz, befogókészülékek szerszámgépekhez, betétek szûrõgépekhez, betonkeverõ gépek, betûöntõ gépek
(nyomdaipari), betûszedõ gépek (nyomdászat), bélyegzõgépek,
biztonsági áramfejlesztõ generátorok, bolyhozógépek, boronák,
borsdarálók, nem kézi mûködtetésû, bõrmegmunkáló gépek, bõrvágó gépek, buldózerek, talajgyaluk, burkológépek, centrifugák
(gépek), centrifugák (háztartási), centrifugálmalmok, centrifugálszivattyúk, cigarettagyártó gépek (ipari használatra), címkézõgépek, cipõfényesítõ gépek (elektromos), cipõsarok-építõ gépek,
cukoripari gépek, csapágyak (géprészek) csapágyak, csapágyak
tengelyekhez, csapágykarok, csapágybakok, csapágykonzolok
(gépekhez), csapok (gépek vagy motorok részei), csapószelepek,
szelepcsappantyúk (géprészek), csatlakozások (géprészek), csavarmenetfúró gépek, cséplõgépek, csigasor, emelõcsigák, csigák
(géprészek), csipkeverõ gépek, csomagológépek, csomagológépek (szállításhoz), csomagzáró gépek ipari használatra, csónakmotorok, csõposták, csörlõk [emelésre], csörlõk [húzásra], csövek porszívókhoz, csúszószerkezetek kötõgépekhez, dagasztógépek, gyúrógépek, darálók háztartási használatra (nem kézi), daruk
(emelõgépek), dezintegrátorok, aprítógépek, dinamók, dinamókefék, dinamószalagok, dobok (géprészek), dobozok (nyomdaipar) matricáknak, dohányfeldolgozó gépek, dombornyomó gépek, döngölõgépek, dróthúzó készülékek, dugattyúgyûrûk, dugattyúk (gépek vagy motorok részei), dugattyúk hengerekhez, dugattyúk motorokhoz, ekevasak, ekék, elektromotorok, villamos
motorok, nem földi jármûvek részére, emelõkészülékek, emelõberendezések, emelõgépek, emelõszerkezetek (gépek), enyvezõgépek, esztergák (szerszámgépek), etetõgépek haszonállatoknak,
exkavátorok, facsarógépek (mosodai), faipari gépek, fazekaskorongok, fejõgépek, (fel)töltõkompresszorok, felvonók, liftek (a
sífelvonók kivételével), felvonóláncok (géprészek), festékezõkészülékek (nyomdászat), festékszóró pisztolyok, festékszóró pisztolyok [levegõvel mûködtetett], festõgépek, fékbetétek, nem jár-
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mûvekhez, fékfogasívek, nem jármûvekhez, fékpofák, féksaruk,
nem jármûvekhez, fémmegmunkáló gépek, fényesítõ/szatináló
gépek, fényezõgépek és készülékek, elektromos, fényszedõ gépek, fogasléces emelõk, fonógépek, fonókeretek, fordulatszámcsökkentõ áttételek, nem szárazföldi jármûvekhez, forgattyúházak, karterek gépekhez és motorokhoz, forgattyúk (géprészek),
forgattyús tengelyek, fõtengelyek, forrasztókészülékek, gázzal
mûködõ, forrasztólámpák, gázzal mûködõ, forrasztópákák, gázzal mûködõ, forrcsövek, kazáncsövek (géprészek), földmunkagépek, fúrófejek (géprészek), fúrógépek, fúrógépek, kézi (elektromos), fúrókoronák (géprészek), fúrótokmányok (géprészek), fúvógépek, fúvógépek gabona kompressziójára, kiszívására és szállítására, fúvógépek gázok kompressziójára, elszívására és szállítására, függõ csapágytartók (géprészek), függönyhúzó készülékek (elektromos), fûnyírók (gépek), fûrészek (géprészek), fûrészgépek, fûrészlapok (géprészek), gabonahántoló gépek, gabonarostáló (gép), gabonarosta, garatok mechanikus kiöntésre, gereblyék gereblyézõgépekhez, gereblyézõgépek, gépállványok, gépekhez lend(ítõ)kerék, gépkalapácsok, gõzkalapácsok, golyóscsapágyak, golyóscsapágygyûrûk, gördülõcsapágyak gépekhez,
gördülõhidak görgõscsapágyak, gõzcsapdák, kondenzedények,
gõzgépek, gõzgépek kazánjai, gõz-olaj szeparátorok, gravírozógépek, gyalugépek, gyomláló/saraboló gépek, gyújtóberendezések belsõ égésû motorokhoz, gyújtógyertyák belsõ égésû motorokhoz, gyújtómágnesek, gyújtómágnesek motorokhoz, gyümölcsprések (elektromos) háztartási használatra, habverõk háztartási használatra (elektromos), hajlítógépek, hajómotorok, hajtóláncok, erõátviteli láncok nem földi jármûvek részére, hajtóláncok, nem földi jármûvek számára, hajtómû nem szárazföldi jármûvekhez, hajtó(mû)motorok, nem szárazföldi jármûvekhez,
hajtómûvek szövõgépekhez, hajtószíjak motorokhoz, hamuszitálók (gépek), hangtompítók motorokhoz, hálóhúzó gépek (halászat), hámozógépek, háztartási robotgépek (elektromos), hegesztõgépek (elektromos), hengerek motorokhoz, hengerfejek motorokba, hengermûvek, hengersorok, hengersorok hengerei, hevederek szállítószalagokhoz, hidraulikus forgatónyomaték-átalakítók, nem szárazföldi jármûvekhez, hidraulikus motorok, hidraulikus vezérlések gépekhez és motorokhoz, hóekék, horonymaró gépek, horonyvágó gyaluk (szerszámgépek), hõcserélõk (géprészek), hulladéktömörítõ gépek, húsdarálók (gépek), húsológépek
(bõripar), hûtõk motorokhoz, indítóberendezések, starterek motorokhoz, ipari manipulátorok (gépek), iszapgyûjtõk (gépek), italok
készítésére szolgáló berendezések (elektronikus), izzítógyertyák
dízelmotorokhoz, jármûemelõk, kalapácsok (elektromos), kalapácsok (géprészek), kaptafák cipõkhöz (géprészek), kardáncsuklós tengelykapcsolók, kardántengelyek (nem szárazföldi jármûvek részére), kaszálógépek, katalizátorok, kavarógépek (kohászat), kazánkõgyûjtõk gépek kazánjaiba, kábelfonó gépek, kártgarnitúra (kártológépekhez), kártológépek, kátrányozógépek, kávédarálók, nem kézzel mûködtetett, kefék (elektromos), kefék
(géprészek), kenõszivattyúk, kenyérvágó gépek, kerekek gépekhez, keretek hímzõgépekhez, kerékpár-összeszerelõ gépek, kerékpárdinamók, kerékrendszerek, futószerkezetek gépekhez, keverõgépek keverõgépek háztartási használatra (elektromos), kések (elektromos), kések (géprészek), késtartók (géprészek), kévekötõ gépek, kézisajtók nyomókeretei [nyomdászat], kidobószerkezetek, kilökõszerkezetek, kipufogódobok, hangtompítók motorokhoz, kipufogó-gyûjtõcsövek motorokhoz, kitermelõgépek
[bányászat], kolbásztöltõ gépek, kompresszorok (gépek), kompresszorok hûtõgépekhez, kondenzáló berendezések, kondenzátorok, gõzleválasztók (géprészek), konvejorok [gépek], konverterek acélmûvekbe, konzervnyitók (elektromos), konyhai gépek,
(elektromos), kotrógépek, kovácsfújtatók, kovácsprések, kõmegmunkáló gépek, könyvkötõ készülékek és gépek ipari használatra,
köpülõgépek, környezetkímélõ berendezések motorokhoz, köszörûgépek, köszörûkövek (géprészek), kötélgyártó gépek, kötõgépek, központi porszívó berendezések, kultivátorok (gépek),
kuplungok, nem szárazföldi jármûvekhez, kürtõk mozdonykazánokhoz, lapátos/kanalas kotrók, lábhajtások varrógépekhez, láncfûrészek, lángfúrók (gépek), lángvágók, gázzal mûködõ, leeresztõcsapok, víztelenítõcsapok, lengéscsillapítók dugattyúi (gépré-
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szek), lengõkalapácsok, levegõelszívó gépek, légkalapácsok, légkondenzátorok, légpárnás készülékek anyagmozgatásra, légpumpák akváriumokba, légsûrítõk, légszivattyúk (garázsfelszerelések), légtelenítõk (gáztalanítók) tápvízhez, liftszalagok, lifthevederek, lyukasztógépek, perforálógépek, magasnyomású tisztítóberendezések, malmok, malomipari gépek, malomkövek, marógépek, mángorlók, mechanikus kábeldobok flexibilis csövekhez,
mechanikus tekerõberendezések, mechanikusan mûködtetett,
kézben tartható szerszámok, lengõkalapácsok, levegõelszívó gépek, légkalapácsok, légkondenzátorok, légpárnás készülékek
anyagmozgatásra, légpumpák akváriumokba, légsûrítõk, légszivattyúk (garázsfelszerelések), légtelenítõk (gáztalanítók) tápvízhez, liftszalagok, lifthevederek, lyukasztógépek, perforálógépek,
magasnyomású tisztítóberendezések, malmok, malomipari gépek, malomkövek, marógépek, mángorlók, mechanikus kábeldobok flexibilis csövekhez, mechanikus tekerõberendezések, mechanikusan mûködtetett, kézben tartható szerszámok, meghajtószerkezetek, nem szárazföldi jármûvekhez, menetvágó gépek,
meszelõgépek, mezõgazdasági eszközök, nem kézzel mûködtetett, mezõgazdasági gabonatárolók (felvonóberendezéssel), mezõgazdasági gépek, mélyfúró berendezések (úszó vagy nem
úszó), mintanyomó gépek, mixerek, morzsológépek, mosóberendezések, mosóberendezések jármûvekhez, mosogatógépek, mosógépek, mosógépek (érmebedobós), mosógépek (mosodai), motorházfedelek (géprészek), motorhengerek, motorok légpárnás
jármûvekhez, motorok, nem szárazföldi jármûvekhez, motorok
repüléshez, motoros kultivátorok, mozgó járdák, mozgólépcsõk,
munkaasztalok, gépasztalok, nyírógépek, nyírógépek állatokhoz,
nyíróollók (elektromos), nyomáscsökkentõk (géprészek), nyomásszabályozók (géprészek), nyomdagépek, nyomdagépek fémlemez nyomására, nyomdai hengerek, nyomdai matricák, nyomdatechnikai gépek, nyomógépek, nyomóhengerek (gépekhez),
nyomólemezek, nyomószelepek (géprészek), nyüstök szövõszékekhez, olajfinomító gépek, olajozók, zsírzók (géprészek), ollók
(elektromos), orsók, csévék (géprészek), orsók szövéshez, osztályozógépek ipari használatra, palackdugaszoló gépek, palackkupakoló gépek, palackmosó gépek, palackozógépek, palackzáró
gépek, papírgyártó gépek, papíripari gépek, papírtovábbítók
(nyomdászat), parkettafényesítõ gépek (elektromos), pedálos indítók motorkerékpárokhoz, pengeélesítõ gépek, pengetartók
[géprészek], pengék (géprészek), pisztolyok (robbanókartácsot
tartalmazó szerszámok), pneumatikus szállítóberendezések, pneumatikus vezérlések gépekhez és motorokhoz, porelszívó készülékek tisztítási célra, porlasztóadagolók, porlasztók, porlasztók
(gépek), porszívóhoz csatlakoztatható illatszer- és fertõtlenítõszerszóró berendezések, porszívók, portalanítókészülékek tisztítási célra, présléggépek, préslégmotorok, sûrített levegõs motorok, préslégszivattyúk, pumpák (gépek vagy motorok részei), ragasztópisztolyok (elektromos), ragasztószalag-adagolók (gépek),
rakodórámpák, repülõgépmotorok, répavágók (gépek), réselõgépek (bányászat), réthántó ekék, robotok (gépek), rokkák, rostálóberendezések, rostálógépek, szitálógépek, rotációs gõzvasaló gépek ruhákhoz (hordozhatók), rugók (géprészek), sajtók (gépek
ipari használatra), sajtoló-, formázógépek, sebességszabályozók,
fordulatszám-szabályozók gépekhez és motorokhoz, sebességváltók, nem szárazföldi jármûvekhez, simító megmunkálógépek,
simítóprések, bevezetõprések, sínaláverõk (villamos), sínfektetõ
gépek, sör nyomás alatti lefejtésére szolgáló gépek, sörfõzõ gépek, sörszivattyúk, stoppológépek, sugárhajtómûvek nem szárazföldi jármûvekhez, sûrített levegõs pisztolyok masztix kilövésére,
szabadonfutók, nem szárazföldi jármûvekhez, szabályozók (géprészek), szalmakötözõ gépek, szalmavágók, szállítószalagok,
száraztésztagyártó gépek, szárítógépek (háztartási), szárválogatók (gépek), szecskavágó kések, szegecselõgépek, szegélyezõgépek, szelepek (géprészek), szeletelõk [gépek], szemétaprító (hulladékaprító) gépek, szennyvízporlasztók, szeparátorok, szeparátorok, osztógépek, szerelvények mozdonykazánokhoz, szerszámgépek, szerszámok (géprészek), szénaforgató gépek, szénkefék
(villamosság), szénsavas üdítõital gyártásához készülékek, szénsavval telített víz gyártásához készülékek, szíjak gépekhez,
színezõgépek, szinkrongenerátorok, sziták, rosták (gépek vagy
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géprészek), szivattyúk fûtõberendezésekhez, szivattyúk (gépek),
szivattyúmembránok, szívóedények fejõgépekhez, szívógépek
ipari használatra, szõlõprések, szõnyegtisztító gépek és készülékek (elektromos), szövõgépek, szövõgépek harisnyagyártáshoz,
szövõszékek, sztereotípiai gépek, szûrõgépek, szûrõk (gépek
vagy motorok részei), szûrõk hûtõlevegõ tisztítására (gépek),
szûrõprések, takarmányprések, talajfúrók (bányászat), tapadószalagok csigasorokhoz, tágulási tartályok (géprészek), tápvízszabályozók, teherfelvonók, tejipari gépek, tejlefölözõ gépek, tekercsnyomó gépek [nyomdászat] tengelycsapok (géprészek), tengelyek gépekhez, tengelykapcsolók, nem szárazföldi jármûvekhez,
tengelykapcsolók, tengelykötések (gépek), teniszütõ-húrozó gépek, textilipari gépek, tipográfiai gépek, tisztítógépek és berendezések (elektromos), tisztítókészülékek, gõzzel mûködõ, tojáskeltetõ gépek, tokmányok (géprészek), tokok, vázak (géprészek),
töltõgépek, tömszelencék (géprészek), túlhevítõk, turbinák, nem
szárazföldi jármûvekhez, turbókompresszorok, tüskék, nyomófejek lyukasztógépekhez, tûzõgépek, útépítõ gépek, úthengerek,
úttisztító gépek, önjáró, vajköpülõ gépek, varrógépek, vasalógépek, vasútépítõ gépek, vágó-, sorjázógépek, vágógépek, vákuumszivattyúk (gépek), vegyipari gépek (elektromechanikus), ventilátorok motorokhoz, verõgépek, mángorlógépek, vetélõk, hajók
(géprészek), vetõgépek, vezérlések gépekhez, vezérlõkábelek gépekhez vagy motorokhoz, vezérlõszerkezetek gépekhez vagy motorokhoz, védõlapok, védõpajzsok (géprészek), vésõk gépekhez,
viaszpolitúrozó gépek és készülékek (elektromos), vibrátorok
(gépek) ipari használatra, vízmelegítõk (géprészek), víztelenítõgépek, vízturbinák, vulkanizálókészülékek, zöldségreszelõ gépek, zúzógépek, aprítógépek ipari használatra, zúzógépek, aprítógépek, törõgépek, zsákok porszívókhoz, zsírtalanító gépek, zsírzógyûrûk (géprészek), zsírzószelencék, kenõszelencék (géprészek), ágytokok, tengelyágyak, állórészek, sztátorok, áramfejlesztõ generátorok, áramfejlesztõk, árbocdaruk, oszlopdaruk,
ároknyitók (ekék), ásványvíz gyártásához készülékek, áttételek
gépekhez, áttételek, nem szárazföldi jármûvekhez, ékszíjak motorok ventilátoraihoz, élelmiszergyártó gépek (elektromechanikus), élezõgépek, szerszámköszörûk, érckezelõ gépek, öblítõgépek, öntödei gépek, öntõformák (géprészek), õrlõgépek, összekötõ rudak, hajtórudak gépekhez vagy motorokhoz, üvegmegmunkáló gépek, üvegvágó gyémántok (géprészek), üzemanyag-átalakítók belsõ égésû motorokhoz, üzemanyag-takarékberendezések
motorokhoz.
40 Anyagmegmunkálás: ablaküveg színezése felületbevonással, anyagok összeállítása mások megrendelése szerint, aranyfüstbevonás, aranyozás, bõr(áru)festés, bõrmegmunkálás, cipõfestés,
cserzés, csiszolás, energiatermelés, ezüstözés (ezüstréteggel való
bevonás), fakitermelés, fafeldolgozás, famegmunkálás, festés(i
szolgáltatások), fémbevonat készítése elektromos úton, fémbevonás, fémek hõkezelése, fémmegmunkálás, fémöntés, fényképnyomás, fénynyomat, fotogravûr, fényszedési szolgáltatások, filmek elõhívása fényképezésnél, finomítás, raffinálás, fogtechnikusi szolgáltatások, forrasztás fazonigazítása, szõrmefestés,
szûcsmunkák, textilanyagok fehérítése, textilanyagok kezelése,
textilanyagok kikészítése, appretúrája, textilanyagok molymentesítése, textilfestés, textília impregnálása, vízhatlanná tétele, veszélyes anyagok ártalmatlanítása, vízkezelés, vulkanizálás
(anyagkezelés), állatkitömés, taxidermia, állatok levágása (vágóhídon), élelmiszerek és italok tartósítása, élelmiszerek füstölése,
üvegfúvás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások, adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba, anyagpróba, bakteriológiai kutatás, belsõépítészet, biológiai kutatás, csomagolástervezési szolgáltatások, divattervezés, felhõk szétoszlatása, fizikai kutatások, földmérés, geológiai felderítés, geológiai kutatás,
geológiai szakvélemények készítése, gépjármûvek mûszaki vizsgálata, grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások, hosting szolgáltatások weboldalakhoz, idõjárás-elõrejelzõ szolgálat, ipari formatervezés, iparjogvédelmi figyelõszolgálat, kozmetikai kutatás,
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kõolajmezõk kiaknázásának elemzése, környezetvédelmi tanácsadás, kutatás és fejlesztés (mások részére), mechanikai kutatás,
mértékhitelesítés (mérésügy), minõség-ellenõrzés, mûalkotások
hitelesítése, mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység,
mûszaki tervtanulmányok készítése, olajkutak ellenõrzése, olajkutatás, stíldíszítés (ipari formatervezés), szakvélemények adása
kõolajmezõkrõl, szakvélemények adása (mérnöki munkákkal
kapcsolatban), számítógépprogramok adatainak és adatoknak az
átalakítása, számítógépprogramok installációja, számítógépprogramok sokszorosítása, számítógépek kölcsönzése, számítógépes
adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása, tenger alatti
kutatás, textilek tesztelése (kipróbálása), várostervezés, vegyelemzés, kémiai analízis, vegyészeti kutatás, vegyészeti szolgáltatások, weboldalak alkotása és fenntartása mások számára, építési tervkészítés, építészet, építészeti konzultáció.

(151) 2008.10.14.
(220) 2008.04.10.

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

(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)

(511) 30

Festékek.

(111) 195.703
(210) M 08 01251
(732) HC Lineár Kft., Pécs (HU)
(546)

195.704
(151) 2008.10.14.
M 08 01068
(220) 2008.03.26.
Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

Kenyér, sütemények.

Kenyér, sütemények.

195.706
(151) 2008.10.14.
M 08 01062
(220) 2008.03.26.
Fitorex Fejlesztõ és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

YASO
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok, kompótok; étkezési olajok és zsírok.
31 Mezõgazdasági, kertészeti termékek és magok, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; friss gyümölcsök és zöldségek;
tápanyagok állatok számára.

195.707
(151) 2008.10.15.
M 08 00663
(220) 2008.02.28.
Hyundai Motor Company, Seoul (KR)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) HYUNDAI BlueDrive
(511) 12 Személyautók, teherautók, pótkocsik, furgonok, valamint
azok alkatrészei és tartozékai, nevezetesen motor szárazföldi jármûhöz, sebességváltó szárazföldi jármûhöz, differenciálmû szárazföldi jármûhöz, tengely szárazföldi jármûhöz; tengelykapcsoló szárazföldi jármûhöz; gépkocsi kormánykerekek és gépkocsikerekek.

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

(546)

(511) 30

195.705
(151) 2008.10.14.
M 08 01067
(220) 2008.03.26.
Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

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

(111) 195.702
(151) 2008.10.14.
(210) M 08 01596
(220) 2008.05.08.
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Hódi Zsolt, Hódi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 2

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

195.708
(151) 2008.10.15.
M 08 00652
(220) 2008.03.17.
Alianz Bank Zrt., Budapest (HU)
dr. Borsányi Gábor, Budapest

ALLIANZ BANK. MIBEN SEGÍTHETÜNK?
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(111) 195.709
(151) 2008.10.15.
(210) M 08 00281
(220) 2008.01.29.
(732) B-NET INVEST Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Imrehegy (HU)
(740) dr. Bajorfi Ákos jogi elõadó, Radnóczy & Mészáros NÖRR
STIEFENHOFER LUTZ Iroda, Budapest
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re sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;
dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási
cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet
cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
41 Nevelés; szakmai képzés.

195.713
(151) 2008.10.15.
M 08 00664
(220) 2008.02.28.
CASTROL LIMITED, Swindon, Wiltshire (GB)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) MOLUB-ALLOY
(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; kenõolajok és -zsírok;
tüzelõanyagok; nem kémiai eredetû tüzelõanyag-adalékok; kenõanyagok és zsírok; porfelszívó, portalanító és porlekötõ készítmények; világítóanyagok.
(111) 195.714
(151) 2008.10.15.
(210) M 08 00272
(220) 2008.01.29.
(732) B-NET INVEST Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Imrehegy (HU)
(740) dr. Bajorfi Ákos jogi elõadó, Radnóczy & Mészáros NÖRR
STIEFENHOFER LUTZ Iroda, Budapest
(546)

(111) 195.710
(151) 2008.10.15.
(210) M 08 00654
(220) 2008.02.28.
(732) Csemege Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Debrecen (HU)
(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(111) 195.711
(151) 2008.10.15.
(210) M 08 00655
(220) 2008.02.28.
(732) Csemege Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Debrecen (HU)
(546)

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

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

195.712
(151) 2008.10.15.
M 08 00916
(220) 2008.03.14.
Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
41 Nevelés; szakmai képzés.
(111) 195.716
(151) 2008.10.15.
(210) M 08 00276
(220) 2008.01.29.
(732) B-NET INVEST Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Imrehegy (HU)
(740) dr. Bajorfi Ákos jogi elõadó, Radnóczy & Mészáros NÖRR
STIEFENHOFER LUTZ Iroda, Budapest
(546)

(546)

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját rész-

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
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(111)
(210)
(732)
(740)

195.717
(151) 2008.10.15.
M 07 02917
(220) 2007.08.23.
Chimpex Hungária Kft., Budapest (HU)
Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi és
Védjegy Iroda, Budapest

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

(541) VISHU instant tésztás levesek
(511) 29 Levesek; instant levesek.

(546)

(111) 195.719
(151) 2008.10.15.
(210) M 08 00280
(220) 2008.01.29.
(732) B-NET INVEST Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Imrehegy (HU)
(740) dr. Bajorfi Ákos jogi elõadó, Radnóczy & Mészáros NÖRR
STIEFENHOFER LUTZ Iroda, Budapest
(541) PLATEA
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
41 Nevelés; szakmai képzés.
(111) 195.720
(151) 2008.10.15.
(210) M 08 00273
(220) 2008.01.29.
(732) B-NET INVEST Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Imrehegy (HU)
(740) dr. Bajorfi Ákos jogi elõadó, Radnóczy & Mészáros NÖRR
STIEFENHOFER LUTZ Iroda, Budapest
(541) I-LABS
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111)
(210)
(732)
(740)

195.722
(151) 2008.10.15.
M 08 00912
(220) 2008.03.14.
Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest

195.721
(151) 2008.10.15.
M 08 00917
(220) 2008.03.14.
Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;
dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási
cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet
cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.
(111)
(210)
(732)
(740)

(541) STREET
(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;
dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási
cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet
cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(546)

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;
dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási
cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet
cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

195.723
(151) 2008.10.15.
M 08 00911
(220) 2008.03.14.
Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest

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

195.724
(151) 2008.10.15.
M 08 01338
(220) 2007.10.12.
Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

MR2-Petõfi Rádió
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.
195.725
(151) 2008.10.15.
M 08 00921
(220) 2008.03.14.
Procon Hungária Kft., Söréd (HU)
dr. Pallos István, Dr. Pallos István Ügyvédi Iroda,
Székesfehérvár

(541) RUNIMATOR
(511) 28 Játékautomaták, nem érmebedobással mûködõek, nem kizárólagos televízió-vevõkészülékekkel használhatók, készülékek
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dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási
cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet
cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

elektronikus játékokhoz, amelyek nem kizárólag tv-vevõkészülékekkel mûködtethetõk, érmebedobásos játékautomaták.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
41 Játékkaszinó (szolgáltatásai); játéktermi szolgáltatások
nyújtása.
(111)
(210)
(732)
(740)

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

195.726
(151) 2008.10.15.
M 08 00913
(220) 2008.03.14.
Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;
dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási
cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet
cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.
(111)
(210)
(732)
(740)

195.727
(151) 2008.10.15.
M 08 00915
(220) 2008.03.14.
Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest

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

(546)

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;
dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási
cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet
cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.
(111)
(210)
(732)
(740)

195.729
(151) 2008.10.15.
M 08 01337
(220) 2007.10.12.
Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

MR1-Kossuth Rádió
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.

195.730
(151) 2008.10.15.
M 08 01339
(220) 2007.10.12.
Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

MR3-Bartók Rádió
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.

(111) 195.731
(151) 2008.10.15.
(210) M 08 00653
(220) 2008.04.09.
(732) Szabó és Társa Belsõépítészeti Kft.,
Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Nagy Sándor, Dr. Nagy Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár
(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; külsõ és belsõ
festés.
40 Anyagmegmunkálás; festés(i szolgáltatások); falborítások,
nem fémbõl.

195.728
(151) 2008.10.15.
M 08 00918
(220) 2008.03.14.
Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)
(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;

(111)
(210)
(732)
(740)
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195.733
(151) 2008.10.15.
M 08 00267
(220) 2008.01.29.
EVM Zrt., Budapest (HU)
Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest
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(740) dr. Fekete Csaba, Fekete Ügyvédi Iroda, Kecskemét
(541) Skála Centrum
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(546)

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

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok,
mosó- és mosogatószerek, textilöblítõk; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(111) 195.748
(210) M 08 01321
(732) Sütõ Péter Pál, Gyõr (HU)
(546)

(151) 2008.10.15.
(220) 2008.04.15.

(511) 39 Gépkocsival történõ szállítás; szállítási szolgáltatások, taxiszolgáltatások, személyszállítás, teheráru-szállítás, -vontatás, kamionos szállítás, gépkocsikölcsönzés, jármûvek mentése (vontatás), költöztetés, mentési szolgáltatások, szállítási ügynökség,
szállítmányozás.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

195.749
(151) 2008.10.15.
M 08 01108
(220) 2008.03.31.
Debreceni Hús Zrt., Debrecen (HU)
dr. Aryné dr. Uhri Anna ügyvéd, Debrecen

(511) 16 Csomagolóanyagok, papír, karton, csomagolásra szolgáló
mûanyagok.
29 Húsipari termékek, vörösáruk, kolbászfélék, szárazáruk,
töltelékáruk, sonka, sertéshús termékek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

195.750
(151) 2008.10.15.
M 08 01315
(220) 2008.04.15.
Colcon Anstalt, Vaduz (LI)
dr. Fekete Csaba, Fekete Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 195.751
(210) M 08 01316
(732) Colcon Anstalt, Vaduz (LI)

(151) 2008.10.15.
(220) 2008.04.15.

195.752
(151) 2008.10.15.
M 08 01487
(220) 2008.04.25.
PROFESIA spol. s.r.o., Bratislava (SK)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) WORKANIA
(511) 9
Számítógépprogramok rögzített formában; mágneses lemezek; kompaktlemezek; optikai kompaktlemezek; operációs rendszer programok rögzített formában; számítógép-operációs rendszer programok rögzített formában; számítógép zoftver, ide értve
felvételt tartalmazó és nem tartalmazó audio és audio-video információhordozókat, valamint adathordozó médián rögzített idõszakos és alkalmi kiadványokat.
16 Idõszakos és alkalmi kiadványok és nyomtatott anyagok;
grafikai reprodukciók; grafikai prezentációk; kéziratok.
35 Mindenfajta hirdetési tevékenység, ide értve hirdetési hely
biztosítását interneten; publikálás; szövegfeldolgozás; publikált
szövegek terjesztése; hirdetési anyagok kiadása és frissítése; konzultáció és tanácsadási szolgáltatások az elõzõekkel kapcsolatban; publikációs szövegek közzététele; publikációs szövegek kiadása; számítógépes fájlkezelés; üzleti információkérés; hirdetési
anyagok kiadása és frissítése telekommunikációs információs világháló (internet) útján; munkaerõ-bróker tevékenység; konzultáció személyzeti kérdésekben; pszichológiai pályaalkalmassági
tanácsadás; állásbrókeri tevékenység; információs szolgáltatás
internet segítségével munkaerõ-brókeri témában.
38 Számítógépes kommunikáció; kommunikáció számítógépterminálok útján; számítógéppel segített üzene- és képátvitel;
elektronikus levelezés; hozzáférés biztosítása internetszerverekhez; adatbázisokhoz hozzáférés biztosítása interneten; számítógépidõ bérbeadása számítógépes adatbázisokhoz, hozzáférési idõ
bérbeadása számítógépes adatbázisokhoz.
39 Információ tárolása.
41 Könyvkiadás; szövegek kiadása (nem reklámszövegek);
szerkesztõi és kiadói tevékenység (nem hirdetési szövegek); megjelentetés interneten; oktatási és nevelési tevékenység.
42 Számítógépes adatbázisok karbantartása; számítógép-programozás; szoftver tervezés; tanácsadási tevékenység számítógéphardver szakterületen; grafikai tervezés; számítógépszoftverek
bérbeadása; honlapok készítése és frissítése.
(111) 195.753
(151) 2008.10.15.
(210) M 07 04024
(220) 2007.12.04.
(732) Jurányi Patrick, Budapest (HU)
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; szellemi alkotások, színházi produkciók, darabok
létrehozása, koreográfiája és rendezése, díszlet, jelmez, látvány és
fény tervezése; zenei mûvek létrehozása és kiadása; filmgyártás;
digitális képfelvételezés; elõadómûvészek szolgáltatásai.
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31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 195.754
(151) 2008.10.15.
(210) M 08 01118
(220) 2008.03.31.
(732) HOTEL PIROSKA Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Bük (HU)
(740) dr. Fendrik Zsolt, Fendrik Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás; bár(szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, hordozható épületek bérlete,
kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, nyugdíjasotthonok, óvodák, panziók, rendezvényhez termek kölcsönzése, sátrak
kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek (szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások, székek, asztalok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése, táborhelyek hasznosítása, turistaházak, vendéglátóipar, állatpanziók, átmeneti szállások
bérlete, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek, üdülõtáborok
szolgáltatásai (szállásadás).
(111) 195.755
(151) 2008.10.15.
(210) M 08 01111
(220) 2008.03.31.
(732) MEDIC-POLIKLINIKA Egészségügyi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen
(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások.
(111) 195.756
(151) 2008.10.15.
(210) M 08 00646
(220) 2008.02.27.
(732) Biokontroll Hungária Ellenõrzõ és Tanúsító Nonprofit Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Mudra Judit ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 3
Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek.
5
Diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek.

(111) 195.757
(151) 2008.10.15.
(210) M 08 01326
(220) 2008.04.15.
(732) Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft., Nyíregyháza (HU)
(546)

(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
(111)
(210)
(732)
(740)

195.758
(151) 2008.10.15.
M 07 02009
(220) 2007.05.29.
HSBC Holdings plc, London (GB)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) HSBC PREMIER
(511) 36 Banki szolgáltatások; takarékbetét-szolgáltatások; elektronikus bank szolgáltatások; mobiltelefon banki szolgáltatások;
csekkrendezési szolgáltatások; fizetési adminisztráció; bankkártya; befizetési kártya és elektronikus fizetési kártya szolgáltatások; adósságbegyûjtési és fizetõ irodák, konzultációs és brókerszolgáltatások; kölcsön szolgáltatása és elrendezése; jelzálog és
garancia; jelzálogkölcsön; kölcsönök finanszírozása; kölcsönszolgáltatások; pénzváltási és átutalási szolgáltatások; pénzrendelési szolgáltatások; pénztovábbítási szolgáltatások; valutaszolgáltatások; utazásicsekk-ellátó szolgáltatások; nyugdíjszolgáltatások; nyugdíjalap-adminisztrációs szolgáltatások; személyes
nyugdíjszolgáltatások; tõkeellátási szolgáltatások; tõkeátutalási
szolgáltatások; bizalmi szolgáltatások; gyámsági szolgáltatások;
befektetési szolgáltatások; pénzügyi befektetések; alaptõke-befektetési szolgáltatások; alaptõke-növelés; befektetési és védelmi
tanács; befektetési intézõ szolgáltatások; tõzsdei ügynök szolgáltatások; részvények és kötvények alkuszdíja; kereskedelme és elosztás; részesedés jegyzésgarantálás; részesedés értékelés; biztosítási szolgáltatások; biztosítási alkuszdíj szolgáltatások; elveszett jövedelem védelmi szolgáltatások; pénzügyi tanácsadó szolgáltatások; életjáradék-tulajdonosi szolgáltatások; pénzügyi ellátás; pénzügyi szolgáltatások biztonsági alapokra; ingatlanügynökségek; irányító és értékesítõ szolgáltatások az összes fent felsorolt szolgáltatás, beleértve az internetszolgáltatásokat, online és
interaktív számítógépes szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

195.759
(151) 2008.10.15.
M 07 03247
(220) 2007.09.25.
POD International Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (IS)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) abaqoos
(511) 36 Pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, pénzügyi tranzakciók
elszámolása és kiegyenlítése globális elektronikus és virtuális hálózaton keresztül, széles körû fizetési szolgáltatások nyújtása,
globális és virtuális hálózaton keresztül.
(111) 195.761
(151) 2008.10.15.
(210) M 08 01041
(220) 2008.03.25.
(732) Vino 2001 Bt., Kunhegyes (HU)
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tok, jégkrém; méz, élesztõ és sütõpor; só, mustár és ecet; fûszeres
mártások, ételízesítõk, öntetek, salátaöntetek; burgonyacsipszek,
kukoricacsipszek, pattogatott kukorica és tortillacsipszek; fõzött
és fagyasztott, szárnyashúst tartalmazó készítmények; csirkeszendvicsek; csirkével töltött tészták.
43 Éttermek, snackbárok, kávéházak, gyorséttermek, gyorsétel-kiszolgáló üzletek; ételek és üdítõ készítmények elosztásával
kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátóipari szolgáltatások.

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(111)
(210)
(732)
(740)

(111) 195.767
(151) 2008.10.15.
(210) M 08 01452
(220) 2008.04.22.
(732) Buda West Airport Holding Vagyonkezelõ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Levente ügyvéd, Budapest
(546)

195.762
(151) 2008.10.15.
M 08 01027
(220) 2008.03.21.
Bennovum Kft., Budapest (HU)
dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth. dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 195.766
(151) 2008.10.15.
(210) M 08 01583
(220) 2008.05.07.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) FIGYELÕ - Az év CEO-ja díj
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

195.763
(151) 2008.10.15.
M 08 01225
(220) 2008.04.09.
P.J. Carroll & Company Limited, Louth (IE)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) CARROLLS
(511) 34 Cigaretták; dohány, dohánytermékek; öngyújtók; gyufák;
dohányosok kiegészítõi.
(111) 195.764
(151) 2008.10.15.
(210) M 08 01222
(220) 2008.04.09.
(732) AMERICAN RESTAURANTS Vendéglátó Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) Kovátsné dr. Rech Erika, Budapesti 62. sz. Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) KFC. Life tastes great!
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, abból készített termékek; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségfélék; zselék,
lekvárok, gyümölcslevek; saláták; tojások, tej és tejtermékek; savanyúságok; hús készítmények; szárnyaskészítmények; burgonyaalapú snackételek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó; kávépótló szerek, lisztek és más gabonakészítmények, gabonafélébõl elõállított
készítmények, kenyér, péksütemények; cukrászsütemények, kétszersültek, kekszek; gyümölcsös sütemények, édességek; fagylal-

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása, raktározása; utazásszervezés.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111) 195.768
(151) 2008.10.15.
(210) M 08 01037
(220) 2008.03.25.
(732) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(111) 195.769
(151) 2008.10.15.
(210) M 08 01042
(220) 2008.03.25.
(732) Területfejlesztési Tudományos Egyesület, Gödöllõ (HU)
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36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(546)

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

(511) 20 Fából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, halcsontból készült termékek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba, faragott fa, csont, szaru; fûzfavesszõbõl, gyékénybõl, csuhéból, nádból fonott és szõtt használati tárgyak.
26 Csipkék, hímzések, szalagok és zsinórok.
27 Szõnyegek, lábtörlõk, rongyszõnyegek, gyékények és nádfonatok.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; lekvárok, dzsemek,
kompótok, tojások, tej és tejtermékek, zsírok, étkezési olajok.
30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; méz, fûszerek.
31 Friss gyümölcsök és zöldségek, vetõmagok, tápanyagok állatok számára.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, szakvezetés, túravezetés.
43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.
(111) 195.770
(210) M 08 01019
(732) Antal István, Pusztaszer (HU)
(546)

(511) 19
37

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

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111) 195.774
(151) 2008.10.15.
(210) M 08 00545
(220) 2008.02.21.
(732) Cheng Fan Fang, Budapest (HU)
(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

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

(111) 195.771
(210) M 08 01020
(732) Antal István, Pusztaszer (HU)
(546)

(511) 19
37

(151) 2008.10.15.
(220) 2008.03.21.

195.773
(151) 2008.10.15.
M 08 01047
(220) 2008.03.25.
Otthon Centrum Ingatlan-tanácsadó Zrt., Budapest (HU)
dr. Fekete T. László, Fekete T. Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 195.775
(151) 2008.10.15.
(210) M 07 02903
(220) 2007.08.22.
(732) Prima 2006 Kft., Diósjenõ (HU)
(554)

(151) 2008.10.15.
(220) 2008.03.21.

Hõszigetelõ falazat, elem.
Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.
(511) 30

195.772
(151) 2008.10.15.
M 08 01046
(220) 2008.03.25.
Otthon Centrum Ingatlan-tanácsadó Zrt., Budapest (HU)
dr. Fekete T. László, Fekete T. Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

195.776
(151) 2008.10.15.
M 07 02581
(220) 2007.07.18.
Koko Flex Kft., Budapest (HU)
dr. Révész Ilona ügyvéd, Budapest
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(511) 20 Légmatracok nem gyógyászati használatra; matracok; párnák, fejpárnák; ruganyos matracok ágyba.
22 Kókuszrostok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111)
(210)
(732)
(740)

195.777
(151) 2008.10.15.
M 08 00458
(220) 2008.02.14.
BRISTOL Holding Kft., Budapest (HU)
dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Herbaház
(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) 195.778
(151) 2008.10.15.
(210) M 07 03272
(220) 2007.09.27.
(732) SOUL Marketing Ingatlanügynöki Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Loványi Róbert ügyvéd, Budapest
(541) The ideal way of shopping
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(111) 195.779
(151) 2008.10.15.
(210) M 07 02053
(220) 2007.05.31.
(732) Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány,
Budapest (HU)
(740) dr. Vukovári Gyõzõ ügyvéd, Budapest
(541) FERENCES KOLOSTORI TERMÉK
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok, kompótok.
30 Tea, gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, méz, fûszerek.
33 Alkoholtartalmú italok.
(111) 195.780
(151) 2008.10.15.
(210) M 06 03542
(220) 2006.10.27.
(732) Mead Johnson & Company (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ cég), Evansville, Indiana (US)
(300) 78/871,200
2006.04.27. US
78/871,211
2006.04.27. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) INCREDIMILK
(511) 5
Tápanyagokkal dúsított tej (elsõbbsége: 78/871,200 (US)
2006.04.27.). Bejelentési elsõbbséggel: Diétás italok orvosi célra,
nevezetesen tápanyagaiban kiegyenlített tejkészítmény, mely teljes vagy zsírszegény tejtermékbõl, vitaminok, ásványi anyagok és
étkezési kiegészítõk hozzáadásával készül kisgyermekek számára.
29 Tej és tejalapú termékek, amelyek tápanyagokkal dúsítottak
(elsõbbsége: 78/871,211 (US) 2006.04.27.) Bejelentési elsõbbséggel: Vitamintartalmú tejalapú italok, vitaminjellegû ásványok,

úgymint vas, cink, kálcium, melyek vitaminokból és táplálékkiegészítõkbõl állnak.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

195.781
(151) 2008.10.15.
M 08 01397
(220) 2008.04.17.
Thanh Thien Bt., Budapest (HU)

BYGEN
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 195.782
(151) 2008.10.15.
(210) M 07 03271
(220) 2007.09.27.
(732) SOUL Marketing Ingatlanügynöki Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Loványi Róbert ügyvéd, Budapest
(541) The ideal way of working
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(111) 195.783
(151) 2008.10.15.
(210) M 07 03273
(220) 2007.09.27.
(732) SOUL Marketing Ingatlanügynöki Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Loványi Róbert ügyvéd, Budapest
(541) The ideal way of living
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

195.784
(151) 2008.10.15.
M 08 00083
(220) 2007.10.15.
Mediterrán Investment Zrt., Szentendre (HU)

KAPSZULAPLÁZA
44 Orvosi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.
195.785
(151) 2008.10.15.
M 06 03989
(220) 2006.12.07.
Pipelife Hungária Mûanyagipari Kft., Debrecen (HU)
dr. Dobrossy István, Dr. Dobrossy István Ügyvédi Iroda,
Debrecen

(541) PANNONPIPE
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek.
(111) 195.786
(151) 2008.10.15.
(210) M 08 00464
(220) 2008.02.14.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, 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 érme-
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bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; acélgyapot; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
25 Ruházati cikek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111)
(210)
(732)
(740)

195.787
(151) 2008.10.16.
M 08 00886
(220) 2008.03.12.
Letákné Kropok Márta, Budapest (HU)
dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(740) dr. Ágoston Alexandra ügyvéd, Ágoston Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

195.790
(151) 2008.10.16.
M 08 00383
(220) 2008.02.08.
Expressz Magyarország Zrt., Budapest (HU)
dr. Kádár Katalin, Kádár Kata Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111) 195.792
(151) 2008.10.16.
(210) M 08 01265
(220) 2008.04.11.
(732) Navigátor Mûszaki Fejlesztési és Kereskedelmi Kft.,
Nyíregyháza (HU)
(546)

(511) 41

Kiállítás- és rendezvényszervezés.

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgaltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység: ipari elemzõ és kutató szolgáltatások: számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(111) 195.788
(151) 2008.10.16.
(210) M 08 01266
(220) 2008.04.11.
(732) KE-VÍZ 21 ÉPÍTÕIPARI Zrt., Nyíregyháza (HU)
(546)

(511) 37

(111) 195.793
(151) 2008.10.16.
(210) M 08 00386
(220) 2008.02.08.
(732) Magyar Lapterjesztõ Zrt., Budapest (HU)
(546)

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 195.789
(151) 2008.10.16.
(210) M 08 01078
(220) 2008.03.27.
(732) Független Magyar Kaszkadõrök Szövetsége, Budapest (HU)
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(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, fényképek; nyomdaipari termékek; papíripari cikkek, írógépek és irodai cikkek, írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

195.794
(151) 2008.10.16.
M 08 00393
(220) 2008.02.08.
Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
dr. Szöllõsi Adél, Gyõri Keksz Kft., Gyõr

Csillagok
30 Zab, hántolt/tisztított, zabalapú ételek, zabdara, zabliszt,
zabpehely, zabkásaleves, kétszersültek, kekszek, mézeskalácsok,
piskóták, aprósütemények, teasütemények, linzerek, ostyafélék,
cukrászsütemények, gabonakészítmények, malomipari termékek, gabonafélébõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kekszek, csokoládé, kakaós termékek, müzliszeletek, sütemények,
cukorkaáruk, lisztek, liszttartalmú ételek, fagylalt, jégkrém.
195.795
(151) 2008.10.16.
M 08 00385
(220) 2008.02.08.
Expressz Magyarország Zrt., Budapest (HU)
dr. Kádár Katalin, Kádár Kata Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111)
(210)
(732)
(300)
(740)

195.796
(151) 2008.10.16.
M 08 00177
(220) 2008.01.23.
Hachette Rusconi SPA, Milano (IT)
2007-120961
2007.12.04. JP
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) RIDERS
(511) 9
Elektronikus berendezések és eszközök (nem orvosi célokra) hangok és/vagy képek rögzítésére, továbbítására, megjelenítésére és másolására, vagy általánosabban kifejezve fotográfiai,
mozi, optikai és oktatóberendezések és eszközök; audio- és videofelvevõk; adatrögzítõ berendezések; számítógéppel összekapcsolt hírközlõ és információtechnikai berendezések és eszközök;
számítógépes perifériák, csak televíziós berendezés segítségével
használható videojáték alapgépek; szoftverek (rögzített programok); számítógépes játékszoftverek; adatrögzítésre szolgáló be-
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olvasóberendezések, optikai meghajtók, kazettás lejátszók, projektorképernyõk, televíziókészülékek, mobiltelefonok, telefonkészülékek; a multimédiás termékek mûködtetésére szolgáló berendezések és eszközök (szövegek és/vagy fényképek és rajzok
és/vagy zenei vagy egyéb hangok számítógépen való rögzítése,
valamint az elõbbiek interaktív vagy egyéb alkalmazása); CD-lejátszók, interaktív CD-k, CD-ROM-ok; videokazetta-lejátszók és
felvevõk, videokamerák, magnetofonok, videotelefonok, 3D-telefonok, hordozható videokamerák beépített videofelvevõkkel,
videojáték-konzolok; hordozható elektronikus berendezések;
hordozható elektronikus berendezések perifériás eszközei, nevezetesen hang és kép érzékelésére szolgáló sisakok a virtuális audiovizuális mûsorokhoz; elektronikus határidõnaplók, elektronikus
naptárak, elektronikus és digitális kiadványok; csengetések, fényképek, letölthetõ logók és videók mobiltelefonra való feltöltésére
és letöltésére szolgáló szoftverek; letölthetõ elektronikus kiadványok, elektronikus fordítókészülékek; audiovizuális és mágneses
rögzítõeszközök; hangok és/vagy képek továbbítására, megjelenítésére és másolására szolgáló eszközök; letölthetõ adatok, úgymint fényképek, videók és csengetések; mûsoros vagy üres videokazetták és videolemezek, mûsoros vagy üres lézerlemezek és kazetták, mágneseskazetták és rögzítõlemezek, hang- és audiovizuális rögzítések; digitális és audiolemezek, videolemezek, optikai
lemezek; mágneses kártyák; elektronikus kártyák; elektronikus
játékkártyák; mindenféle adatbázisok, különösen beszédhang-adatbázisok rögzítésére szolgáló szoftverek; szövegek és
hangok adatbankja, képek adatbankja; szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok; napszemüvegek.
16 Papír és karton (feldolgozatlan, félkész formában, vagy irodai célokra); nyomtatványok; almanachok; újságok, hetilapok és
folyóiratok, szaklapok, könyvek; könyvkötõ anyagok; fényképek; színes képek, papírok vagy karton kartotékkártyák; irodaszerek, irodai vagy háztartási célokra alkalmazott ragasztó; oktatóeszközök (kivéve a felszereléseket); mûanyag csomagolóanyagok, nevezetesen zacskók és táskák; tollak és ceruzák; címkék és
ragasztós emblémák (irodai célokra); nyomdabetûk; klisék; naptárak; kartotékkártyákhoz használt címkék; védõernyõk (papírtömítések); jelzõszalagok; könyvtámaszok; fotoklisék; biztonsági
kártyák papírból vagy kartonból; postai levelezõlapok; grafikus
ábrázolások és sokszorosítások.
35 Reklámozás; közvetlen postai reklámok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták); reklámanyag bérlése; reklámanyag korszerûsítése; reklámok terjesztése; reklámhelyek
bérlése; reklámszövegek publikálása; postai reklámok; reklámterjesztés koordinálása; közvetlen levélreklámok; interaktív reklámok, nevezetesen számítógép-hálózaton vagy interneten keresztül terjesztett online reklámok; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; kereskedelmi ügyleti tanácsadás, kereskedelmi ügyleti és szervezési tanácsadás, személyzettel kapcsolatos tanácsadás; kereskedelmi adminisztrációs
tanácsadás; értékbecslés, számlázás; sokszorosítás; titkársági
szolgáltatások; statisztikai információk; gyorsírás; televíziós reklámok; rádióreklámok; könyvvizsgálat; propaganda; a hírek, írott,
szóbeli és/vagy képi anyagok ellenõrzése és elfogadása, beleértve
az újságcikkeket és folyóiratban megjelent cikkeket; számítógépes adatrögzítés, adattárolás és az adatok karbantartása, véleménynyilvánítás; a piac feltérképezése és piackutatás, reklám
harmadik személy részére; kereskedelmi és reklámozással kapcsolatos kiállítások megszervezése.
38 Távközlés; számítógép-terminálok segítségével történõ
kommunikáció; információk, adatok, hanganyagok, képek és szövegek közlése és továbbítása számítógépes hálózaton keresztül,
illetve általánosabban ismert vagy nem ismert eszközök igénybevételével; száloptikai hálózaton keresztül történõ közlés; multimédia-programok továbbítása és terjesztése (szövegek és/vagy
fényképek és rajzok és/vagy zenei vagy egyéb hangok számítógépen való rögzítése, valamint az elõbbiek interaktív vagy egyéb alkalmazása); elektronikus levelezési szolgáltatások; információ
továbbítása számítógép segítségével; üzenetküldés; közlés rádió,
televízió, kábel vagy szatellit felhasználásával; képek és üzenetek
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továbbítása számítógép segítségével; az adatbankban tárolt információk továbbítása; adatok, hanganyagok, képek és szövegek internet segítségével történõ továbbítása; elektronikus levél, az információnak az adatbázisból való továbbítása; csengõhangok,
képek, fényképek és videofilmek letöltéssel történõ továbbítása,
különösen hordozható telefonokra; csengõhangok, képek, fényképek és videofilmek feltöltése és letöltése különösen mobiltelefonokra.
41 Tanítással, oktatással, gyakorlással és szórakozással vagy
pihenéssel kapcsolatos szolgáltatások különbözõ eszközökkel,
különösen elektronikus eszközökkel (digitális és analóg), valamint a felhasznált eszközökre vonatkozó konzultációk, azok átadása és terjesztése, elsõsorban adatközléssel kapcsolatos szolgáltatások, vagy a teljes számítógépes hálózattal kapcsolatos szolgáltatások; telefonjátékok; szövegek, illusztrációk, könyvek, hetilapok, újságok, folyóiratok és egyéb publikációs anyagok terjesztése, beleértve az elektronikus és digitális publikációt is; vizsgák és kurzusok, kollokviumok, konferenciák, gyûlések, szemináriumok és szimpóziumok elõkészítése és lefolytatása; mozi-,
rádió- és televíziós programok elõkészítése, lefolytatása és sugárzása; versenyek szervezése (tanulmányi vagy szórakoztató), lottójáték és egyéb játékok szervezése a rádióban, televízióban és az
interneten; mozifilmek, videofilmek, audiovizuális és egyéb multimédiás programok (szövegek és/vagy fényképek és rajzok
és/vagy zenei vagy egyéb hangok számítógépen való rögzítése,
valamint az elõbbiek interaktív vagy egyéb alkalmazása), valamint lemezek és egyéb zenei hanghordozók (beleértve a digitális
eszközöket, CD-ROM-okat és CD-ket) gyártása, terjesztése és
kölcsönzése; fényképes riportok készítése; híreket tartalmazó riportok készítése; interaktív televíziós és/vagy audiovizuális játékokkal kapcsolatos szolgáltatások (televíziós szórakoztatás);
helyfoglalás a show-mûsorokra; szórakoztató összejövetelek megszervezése; show-mûsorok elõkészítése, megszervezése és lefolytatása; rádiós, televíziós és internetes szórakoztató mûsorok készítése, könyvkölcsönzés; kulturális célú kiállítások szervezése.
42 Számítógépes szolgáltatások; számítógépes szoftverek elkészítése, korszerûsítése a felhasznált számítógépes berendezések és eszközök, vagy a telefon- illetve távközlési hálózat figyelembevételével; számítógépes hardverek, adatbázisok, számítógépes szoftverek és számítógépes programok kölcsönzése; interaktív információs szolgáltatás különbözõ szórakoztatóeszközök
felhasználásával, feltéve, hogy az az online számítógépes hálózatot vagy internetet alkalmaz; kereskedelmi honlapok készítése és
karbantartása harmadik személy részére; számítógépes adatok
feltárása bármely távközlési szektor eszközeinek, elsõsorban a
mobil távközlési eszközök, valamint az internet, így a telefon,
mobiltelefon, elektronikus levél, televízió és szatellit felhasználásával; számítógépes programozás és számítógép-kölcsönzés; számítógépes adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások, különösen a
számítógépes adatbázisba való bejutási idõ, valamint a hozzáférhetõ adatok és információk kölcsönzése; csengõhangok, képek,
fényképek, videofilmek, híranyagok letöltése és feltöltése az
internetrõl; adatbázisok korszerûsítése.

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

szerészeti használatra; pirulák gyógyszerészeti használatra; vegyi
készítmények gyógyászati használatra; vitaminkészítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítõk; élesztõ gyógyszerészeti használatra.
(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.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111) 195.799
(151) 2008.10.16.
(210) M 06 02525
(220) 2006.07.24.
(732) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr
(541) Pálinka parfüm
(511) 33 Pálinkák.
(111)
(210)
(732)
(740)

(541) Keratonil Complex
(511) 5
Aminosavak humángyógyászati használatra; balzsamkészítmények gyógyászati használatra; biológiai készítmények humángyógyászati célra; elixírek (gyógyszerészeti készítmények);
gabonafélék feldolgozásának melléktermékei (gyógyászati használatra); gyógyhatású hajnövesztõ szerek; gyógynövények;
gyógyteák; hajkenõcsök gyógyászati használatra; hormonok gyógyászati használatra; korpás fejbõr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; nyomelemkészítmények emberi és állati
fogyasztásra; olajok gyógyászati használatra; pasztillák gyógy-

195.802
(151) 2008.10.16.
M 04 04597
(220) 2004.11.15.
Conopco, Inc., New York, New York (US)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 30
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

195.797
(151) 2008.10.16.
M 08 01267
(220) 2008.04.11.
PNG Pharma Natura Group Kft., Budapest (HU)
dr. Molnár Adél ügyvéd, Bihary, Balassa és Társai Ügyvédi
Iroda, Budapest

195.798
(151) 2008.10.16.
M 08 00384
(220) 2008.02.08.
Expressz Magyarország Zrt., Budapest (HU)
dr. Kádár Katalin, Kádár Kata Ügyvédi Iroda, Budapest

Salátaöntetek, ízesítõ mártások, mustár.

195.804
(151) 2008.10.16.
M 08 01560
(220) 2008.04.22.
Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
dr. Miskolczi Mária, Budapest

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
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háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(740)

195.805
(151) 2008.10.16.
M 08 01187
(220) 2008.04.07.
Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) RECEPTBARÁTNÕ
(511) 41 Oktatás, oktatási szolgáltatások receptek és ételkészítés vonatkozásában; receptek készítése; fejlesztési tevékenység, beleértve receptek és ételkészítményekkel kapcsolatos fejlesztési tevékenységeket; publikációk; gyakorlati kiképzés nyújtása, beleértve receptek és ételkészítmények készítésével kapcsolatban; fórumok és lehetõségek biztosítása receptekkel és ételekkel kapcsolat információkra; kulturális tevékenység.
43 Tanácsadás és tanácsadási szolgáltatások ételekkel és ételkészítményekkel kapcsolatban; tanácsadás és tanácsadási szolgáltatások ételreceptek vonatkozásában; táplálkozási tanácsadó
szolgáltatások; ételek, diétás és táplálkozási tanácsadás; fórumok
és alkalmas helyiségek biztosítása, receptekkel és ételekkel kapcsolatos információ megvitatására és cserélésére.
(111) 195.818
(151) 2008.10.20.
(210) M 08 00472
(220) 2008.02.15.
(732) Legéndi Imre László, Fót (HU);
Mandel Roland Péter, Budapest (HU);
Varga István László, Budapest (HU)
(546)

(511) 5
Táplálékkiegészítõk gyógyászati célokra, amelyeket
gyógyszerészeti és vitaminkészítmények tartalmaznak, diétás
élelmiszerek és italok gyógyászati célokra.
(111)
(210)
(732)
(740)

195.820
(151) 2008.10.20.
M 08 00702
(220) 2008.03.03.
POD International Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (IS)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) Abaqoos: It works
(511) 36 Pénzügyi ügyletek, valutaügyek, pénzügyi tranzakciók elszámolása és kiegyenlítése globális elektronikus és virtuális hálózaton keresztül, széles körû fizetési szolgáltatások nyújtása, globális és virtuális hálózaton keresztül.
(111)
(210)
(732)
(740)

195.821
(151) 2008.10.20.
M 08 00703
(220) 2008.03.03.
POD International Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (IS)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 36 Pénzügyi ügyletek, valutaügyek, pénzügyi tranzakciók elszámolása és kiegyenlítése globális elektronikus és virtuális hálózaton keresztül, széles körû fizetési szolgáltatások nyújtása, globális és virtuális hálózaton keresztül.
(111)
(210)
(732)
(740)

195.822
(151) 2008.10.20.
M 08 00701
(220) 2008.03.03.
POD International Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (IS)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 36 Pénzügyi ügyletek, valutaügyek, pénzügyi tranzakciók elszámolása és kiegyenlítése globális elektronikus és virtuális hálózaton keresztül, széles körû fizetési szolgáltatások nyújtása, globális és virtuális hálózaton keresztül.
(111) 195.823
(151) 2008.10.20.
(210) M 08 00699
(220) 2008.03.03.
(732) Nagy Gén Diagnosztikai és Kutatási Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Oktatás, oktatás tárgyú információk.
42 Tudományos szolgáltatásokhoz tartozó kutatói és tervezõi
tevékenység, biológiai kutatás.
44 Orvosi szolgáltatások és állatgyógyászati szolgáltatások,
egészségügyi szolgáltatás, orvosi szolgáltatás, állatgyógyászati
szolgáltatás, állattenyésztés.
(511) 32

Energiaitalok.

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

195.819
(151) 2008.10.20.
M 08 00471
(220) 2008.02.15.
Berlin-Chemie AG., Berlin (DE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541)

REVITELLE

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
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195.824
(151) 2008.10.20.
M 08 00687
(220) 2008.03.03.
Humán Rent Operation Kft., Budapest (HU)

HUMÁN RENT
35
41
42

Bérszámfejtés, munkaerõ-toborzás, állásközvetítõ irodák.
Oktatás, oktatási vizsgáztatás.
Pályaválasztási tanácsadás.
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(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

195.825
(151) 2008.10.20.
M 08 00686
(220) 2008.03.03.
Panol-Plusz Ipari és Kereskedelmi Kft., Csongrád (HU)
dr. Budai Zoltán ügyvéd, Budapest

(111) 195.830
(151) 2008.10.20.
(210) M 08 01162
(220) 2008.04.03.
(732) Építõgép Forgalmazók és Bérbeadók Szövetsége,
Törökbálint (HU)
(740) dr. Mogyorósi István ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 8
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

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

195.826
M 08 00685
HSO Kft., Budapest (HU)

(511) 35 Árubemutatás; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások
szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése;
kereskedelmi információ.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

195.831
(151) 2008.10.20.
M 08 01160
(220) 2008.04.03.
Grandis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)
dr. Mogyorósi István ügyvéd, Budapest

(151) 2008.10.20.
(220) 2008.03.03.

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

(511) 35 Árubemutatás, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások
szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése,
kereskedelmi információ.

195.827
(151) 2008.10.20.
M 08 00684
(220) 2008.03.03.
Bálint Gáspár, Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

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

VITÉZ KÜRTÕS
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.
195.828
(151) 2008.10.20.
M 08 00683
(220) 2008.03.03.
Bálint Gáspár, Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

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

195.832
(151) 2008.10.20.
M 08 01159
(220) 2008.04.03.
Communications Heffner Media AG, Zug (CH)
dr. Rosner Gábor ügyvéd, Budapest

GOLDENGATE
38

Távközlés.

195.833
(151) 2008.10.20.
M 08 01155
(220) 2008.04.03.
IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(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) 195.829
(151) 2008.10.20.
(210) M 08 00970
(220) 2008.03.18.
(732) IK HOTELS Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Mester Ákos ügyvéd, Budapest
(541) ARIA
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); szállodai szolgáltatások, idõleges
szállásadás.

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

195.834
(151) 2008.10.20.
M 08 01156
(220) 2008.04.03.
IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(511) 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)
(546)

195.835
(151) 2008.10.20.
M 08 01154
(220) 2008.04.03.
IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(111) 195.840
(151) 2008.10.20.
(210) M 08 01470
(220) 2008.04.25.
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kisfalvi János, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

195.836
(151) 2008.10.20.
M 08 01153
(220) 2008.04.03.
IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

195.837
(151) 2008.10.20.
M 08 01151
(220) 2008.04.03.
IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

Gyümölcslevek.

195.839
(151) 2008.11.07.
M 08 01152
(220) 2008.04.03.
dr. Palkó Zsolt, Pécs (HU)
dr. Sulán Brigitta, Dr. Sulán Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 41

Sport- és szórakoztató események, versenyek rendezése.

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

(111) 195.845
(151) 2008.10.21.
(210) M 08 01430
(220) 2008.04.24.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(546)
(511) 5
Levocetirizint tartalmazó humán gyógyszerészeti készítmények allergia kezelésére.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 195.838
(151) 2008.10.20.
(210) M 08 01524
(220) 2008.04.29.
(732) Lénia-Trade Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Vése (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 29

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

195.850
M 08 01467
AMAL Kft., Budapest (HU)

(151) 2008.10.29.
(220) 2008.04.22.

KuDeTa
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 195.851
(151) 2008.10.29.
(210) M 08 00670
(220) 2008.02.29.
(732) ALPHASONIC KFT., Budapest (HU)
(546)

(511) 9
Akkumulátorok, elektromos; akkumulátortöltõk; antennák;
audiovizuális tanítási eszközök; csatlakozók, konnektorok; egér
(informatikai); egéralátétek; elemek, elektromos; elektronikus
hirdetõtáblák; elektronikus jeladók; erõsítõk; fejhallgatók; felügyeleti mûszerek, elektromos; hangfelvevõ készülékek; hangszóródobozok; háromlábú állványok fényképezõgépekhez; hordozható telefonok; interfészek (informatika); inverterek, áramirányítók (elektromosság); kábelek, elektromos; kézi adó-vevõk;
koaxiális kábelek; konverterek, elektromos; lemezjátszók; lemezmeghajtók (számítógépekhez); megfigyelõ rendszerek; mérõberendezések, mérõmûszerek; modemek; monitorok (számítógéphardver); navigációs berendezések jármûvekbe (fedélzeti számítógépek); navigációs eszközök; noteszgépek, notebookok; nyomtatók számítógépekhez; rádiótelefon-készülékek; számítógépbillentyûzetek; számítógép-memóriák; számítógépek; számítógép-perifériák; szünetmentes áramforrások; telefonkészülékek;
vonalkódleolvasók; zajszûrõ készülékek (villamosság).
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(111)
(210)
(732)
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(511)

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

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

195.852
(151) 2008.10.29.
M 07 03085
(220) 2007.09.11.
dr. Hevesi Tibor Ákos, Kaposvár (HU)

(546)

Pannon Lógyógyászati és Rehabilitációs Szolgálat
10 Elektródák gyógyászati használatra, fizikoterápiás készülékek, medencék gyógyászati használatra, állatgyógyászati készülékek és eszközök.
42 Bakteriológiai kutatás, biológiai kutatás, fizikai kutatások,
kutatás és fejlesztés (mások részére), mechanikai kutatás, számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása, számítógépprogramok installációja, számítógépprogramok sokszorosítása, számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása, weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.
44 Aromaterápiás szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások,
egészségügyi berendezések kölcsönzése, egészségügyi szolgáltatások, fizikoterápia, gyógyszerészeti tanácsadás, hátgerincmasszázzsal gyógyítás, laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások, masszázs, mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások, orvosi szolgáltatások, szépségszalonok, állatgyógyászati
szolgáltatások, állatkozmetika, állatok ápolása, állattenyésztés.

195.853
(151) 2008.10.29.
M 08 01507
(220) 2008.04.28.
CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)
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.

(151) 2008.10.29.
(220) 2008.04.22.

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

195.857
M 08 01466
AMAL Kft., Budapest (HU)

(151) 2008.10.29.
(220) 2008.04.22.

FREZIA
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

195.858
(151) 2008.10.29.
M 08 01386
(220) 2008.04.17.
Házmester ’98 Kft., Pécs (HU)
dr. Katzirz Béla, Katzirz Ügyvédi Iroda, Pécs

Könyvkiadás.

(111) 195.859
(151) 2008.10.29.
(210) M 08 01144
(220) 2008.04.02.
(732) BELOTTI Produkciós Iroda Betéti Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Géczi Imre, Géczi Imre Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Hátszél Vitorlás Magazin
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 195.860
(151) 2008.10.29.
(210) M 08 01495
(220) 2008.04.28.
(732) Fang Zheng Europe Kft., Budapest (HU)
(546)

MANDULA
25

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

(511) 41

Arabelle

195.854
M 08 01464
AMAL Kft., Budapest (HU)

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

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(511) 25
(111) 195.855
(151) 2008.10.29.
(210) M 08 00294
(220) 2008.01.30.
(732) Cseh és Társa Kft., Kaposvár (HU)
(546)

Ruházat, cipõk, kalapáruk.

(111) 195.861
(151) 2008.10.29.
(210) M 07 04039
(220) 2007.12.06.
(732) Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fõiskola,
Budapest (HU)
(740) dr. Csete Lívia, Budapest
(541) ELSÕ A KOMMUNIKÁCIÓBAN, ELSÕ

AZ

ÜZLETBEN
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(511) 29 Disznóhús; hentesáruk; hús; hús, tartósított; húskivonatok;
húskocsonya; húskonzervek; kolbász; sózott hús; szalonna; vadhús; véreshurka (hentesáru); zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok érkezési zsírok elõállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

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

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

195.856
(151) 2008.10.29.
M 08 00292
(220) 2008.01.30.
Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)
dr. Csabai Marianna, Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

M1264

195.862
(151) 2008.10.30.
M 07 02020
(220) 2007.05.30.
Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

Zöldövezet
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 mû-
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anyagok (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.
(111)
(210)
(732)
(740)

195.868
(151) 2008.10.30.
M 08 00934
(220) 2008.03.14.
United Brands, s.r.o., Pruhonice (CZ)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

195.863
(151) 2008.10.30.
M 07 01775
(220) 2007.05.11.
Túravitorlás Sportklub, Budapest (HU)
Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) PÜNKÖSDI REGATTA
(511) 41 Sport- és kulturális tevékenységek, sport- és kulturális események szervezése és lebonyolítása.
(111)
(210)
(732)
(740)

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

195.864
(151) 2008.10.30.
M 08 00933
(220) 2008.03.14.
HLT Conrad IP LLC, Beverly Hills, Kalifornia (US)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) CONRAD
(511) 43 Ideiglenes szállásfoglalás, foglalások (ideiglenes szállás),
szálloda, motel, bár, kávéház, étterem, bankett és élelmezési szolgáltatások, fenntartott szobarendelés, konferenciák, egyezmények, kiállítások, szemináriumok és találkozók bérlése.
(111) 195.865
(151) 2008.10.30.
(210) M 08 01357
(220) 2008.04.16.
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kisfalvi János, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) VEGIOL
(511) 29 Étkezési olajok és zsírok, beleértve a margarinokat, vajat is.
30 Fûszeres mártások.
(111) 195.866
(151) 2008.10.30.
(210) M 08 00268
(220) 2008.01.29.
(732) B-NET INVEST Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Imrehegy (HU)
(740) dr. Bajorfi Ákos jogi elõadó, Radnóczy & Mészáros NÖRR
STIEFENHOFER LUTZ Iroda, Budapest
(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), bor, boros
italok.
(111) 195.869
(151) 2008.10.30.
(210) M 08 01131
(220) 2008.04.01.
(732) Rotam Limited (Hong Kong-i cég), Chaiwan,
Hong Kong (CN)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) NARVAL
(511) 5
Rovarirtó szerek, gyomirtó szerek, gombaölõ szerek, parazitaölõ szerek, kártékony állatok és férgek irtására szolgáló szerek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)

195.870
(151) 2008.10.30.
M 08 00929
(220) 2008.03.14.
Várda-Drink Zrt., Kisvárda (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

ORANGINE VÁRDA HERBIT
33

Égetett szeszes italok.

195.871
(151) 2008.10.30.
M 08 00928
(220) 2008.03.14.
Várda-Drink Zrt., Kisvárda (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

ORIGINAL VÁRDA HERBIT
33

Égetett szeszes italok.

195.872
(151) 2008.10.30.
M 08 01380
(220) 2008.04.16.
UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Ügyvédi és Szabadalmi
Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

195.867
(151) 2008.10.30.
M 08 00441
(220) 2008.02.13.
Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

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

(511) 3
Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok; kölnivizek, toalettvizek, illatszert tartalmazó testápoló spray; olajok, krémek, és oldatok testápoláshoz; borotvahabok, borotválkozó gélek, borotválkozás elõtti és utáni oldatok; hintõpor; fürdõhöz és
zuhanyzáshoz használandó készítmények, hajoldatok; fogkrémek; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó szájvizek; dezodorok,
izzadásgátló szerek személyi használatra, gyógyhatású anyagot
nem tartalmazó toalettkészítmények.
25 Ruházat, fejfedõk, lábbelik.
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(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

rókötelek, húzó-nyomó kötelek); sport dart (célbadobó játék);
sport frisbee (korongdobó játék); sport homokzsákok; sípok;
úszómedencék (játék medencék), mûanyag pályák; baseballkesztyûk (a játékhoz szükséges felszerelés); lábszárvédõk (sportcikkek); kesztyûk a játékhoz; könyökvédõk (sportcikkek); térdvédõk
(sportfelszerelés); védõtömés (a sportruházat része); golfkesztyûk; válltömések; tenyérvédõk; lábszárvédõk; karvédõk; has- és
mellkasvédõk; sportövek; csuklószorítók; hódeszkák; karácsonyi
díszek (kivéve a világítást és az édességeket); horgászbot; fejpánt
teniszhez (a játék közben lecsorgó izzadság felszívására).

195.873
(151) 2008.10.31.
M 08 00800
(220) 2008.03.10.
Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 33

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

Borok.

(111) 195.878
(151) 2008.11.04.
(210) M 08 00853
(220) 2008.03.11.
(732) ANTA (China) Co., Ltd., Jinjiang City,
Fujian Province (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

195.900
(151) 2008.11.04.
M 08 00856
(220) 2008.03.11.
BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 34
(511) 18 Állatbõr, nyers és félig kikészített bõr; mûbõr; tárcák; iskolatáskák; hátizsákok; zsebtárcák; aktatáskák; kézitáskák; utazótáskák; bõrtárcák (levél- és zsebtárcák) csomagoláshoz; levéltárcák; bõrbõl készült utazószettek; piperetáskák; bõröndök; utazótáskák; sporttáskák; gyermek szállítására szolgáló ún. „kenguruk”; bõrrel bevont dobozok; vászonból készült dobozok; bõrbõl
vagy mûbõrbõl készült csekktartó füzetek; bõrbõl vagy mûbõrbõl
készült útlevéltartók; bõrbõl készült bútordíszítések; bõrszíjak;
bõröndfogantyúk; bõrbõl vagy bõrlemezbõl készült dobozok;
vulkanizált szálból készült dobozok; kulcstartók (bõrbõl); bevásárlótáskák; nyersbõr; szõrme; esernyõk vagy napernyõk;
sétapálcák; lószerszámok; kolbász készítésére szolgáló belek.
25 Ruházati cikkek; sporttrikók; papírruházat; pólók; horgászmellények; fehérnemûk; mellények; trikók; harisnyanadrágok;
pizsamák; alsónadrágok; alsószoknyák; ruhabélések; válltömések; gallérvédõk; ingmellek (plasztronok); elõre gyártott bélések
(a ruha részeként); ing-szatlik; mandzsetták (kézelõk); ruhazsebek; alsónemû (az izzadság felszívására); strandruhák; babakelengyék; biciklisruházat; fürdõsapkák; úszónadrágok; úszódresszek; tornaruhák; judoruházat; birkózódresszek; esõkabátok;
esõköpenyek; táncruhák; futballcipõk; tornacipõk; futballcipõn
lévõ fényvisszaverõ foltok; sícipõk; ugrócipõk; szöges futócipõk;
hegymászócipõk; lábbelik; csizmák; sportcipõk; sportcsizmák;
lábbelisarokvasak; cipõtalpbélések; cipõ- és csizma fémrátétek;
lábbelifelsõk; lábbelifelsõrészek; kamásnik; cipõ- és csizmasarokrészek; varrótalpkeretek cipõkhöz és csizmákhoz; lábbelitalpak; talpbélések; fejfedõk; sapkaellenzõk; fülvédõk; fejpántok;
papírból készült kalapok; gyermeksisakok; kötöttáruk; lábszárvédõk; (nem elektromosan fûtött) lábmelegítõk; harisnyanadrágok;
kesztyûk; kézmelegítõk; nyakkendõk; sálak; övek; pénztartó
övek; gumiövek; övek; selyemövek; esküvõi talárok.
28 Asztalifutball-asztal; játékok; játékszerek; repülõ korong
(játék); lombfûrésszel készült puzzle összerakós játék; asztali játékok; játéklabda-belsõk; játék labdák; bélhúr teniszütõkhöz;
golfütõk; húrok teniszütõkhöz; krikettzsákok; kerekes vagy kerék
nélküli golfzsákok; sporthálók; teniszütõk; asztalitenisz-asztalok;
zsákok a teniszütõk és labdák tárolására és szállítására, testépítõ-felszerelések és eszközök; kézi markolóeszközök; gimnasztikai labdák; íj felszerelések; fizikai sportgyakorlatokhoz alkalmas
felszerelések és eszközök; szörfdeszkák; vívófegyverek; mászókötél; gördeszkák; elsõsorban sílécek és szörfdeszkák tárolására
és szállítására szolgáló zsákok; homokzsákok; sportkötelek (ug-

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

Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

195.901
(151) 2008.11.04.
M 08 00858
(220) 2008.03.11.
BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 34
(111)
(210)
(732)
(740)

Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

195.902
(151) 2008.11.04.
M 08 00857
(220) 2008.03.11.
BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 34

Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

A rovat 150 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 179.733, 195.060,
195.293, 195.475, 195.484, 195.487, 195.664, 195.692–195.714,
195.716, 195.717, 195.719–195.731, 195.733, 195.748–195.759,
195.761–195.764, 195.766–195.790, 195.792–195.799, 195.802,
195.804, 195.805, 195.818–195.840, 195.845, 195.850–195.873,
195.878, 195.900–195.902
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Védjegyoltalom megszûnése I.

Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt
(111) 113.768
(210) M 71 00360
(180) 2008.03.12
(111) 119.855
(210) M 77 02000
(180) 2008.03.01
(111) 119.866
(210) M 77 01999
(180) 2008.03.11
(111) 119.868
(210) M 77 02012
(180) 2008.03.29

(111) 120.734
(210) M 78 00581
(180) 2008.03.24
(111) 120.735
(210) M 78 00582
(180) 2008.03.24
(111) 120.736
(210) M 78 00583
(180) 2008.03.24
(111) 120.737
(210) M 78 00598
(180) 2008.03.28
(111) 120.741
(210) M 78 00617
(180) 2008.03.30

(111) 120.082
(210) M 78 00281
(180) 2008.03.26

(111) 121.376
(210) M 78 00512
(180) 2008.03.14

(111) 120.170
(210) M 78 00452
(180) 2008.03.28

(111) 127.213
(210) M 88 00649
(180) 2008.03.08

(111) 120.171
(210) M 78 00453
(180) 2008.03.28

(111) 127.285
(210) M 88 00844
(180) 2008.03.25

(111) 120.183
(210) M 78 00390
(180) 2008.03.06

(111) 127.323
(210) M 88 00692
(180) 2008.03.14

(111) 120.223
(210) M 78 00614
(180) 2008.03.20

(111) 127.324
(210) M 88 00697
(180) 2008.03.14

(111) 120.314
(210) M 78 00540
(180) 2008.03.30

(111) 127.327
(210) M 88 00737
(180) 2008.03.16

(111) 120.368
(210) M 78 00776
(180) 2008.03.05

(111) 127.334
(210) M 88 00757
(180) 2008.03.25

(111) 120.721
(210) M 78 00391
(180) 2008.03.01

(111) 127.335
(210) M 88 00763
(180) 2008.03.16

(111) 120.733
(210) M 78 00580
(180) 2008.03.24

(111) 127.336
(210) M 88 00776
(180) 2008.03.17
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(111) 127.342
(210) M 88 00838
(180) 2008.03.22

(111) 155.232
(210) M 98 00831
(180) 2008.03.09

(111) 127.349
(210) M 88 00878
(180) 2008.03.30

(111) 155.236
(210) M 98 00901
(180) 2008.03.12

(111) 127.571
(210) M 88 00764
(180) 2008.03.16

(111) 155.264
(210) M 98 00994
(180) 2008.03.18

(111) 127.575
(210) M 88 00805
(180) 2008.03.21

(111) 155.326
(210) M 98 00972
(180) 2008.03.17

(111) 129.301
(210) M 88 00766
(180) 2008.03.16

(111) 155.328
(210) M 98 00990
(180) 2008.03.18

(111) 153.586
(210) M 98 00954
(180) 2008.03.16

(111) 155.329
(210) M 98 00925
(180) 2008.03.13

(111) 153.587
(210) M 98 00862
(180) 2008.03.10

(111) 155.330
(210) M 98 00865
(180) 2008.03.11

(111) 153.591
(210) M 98 00944
(180) 2008.03.16

(111) 155.331
(210) M 98 00841
(180) 2008.03.09

(111) 155.034
(210) M 98 00758
(180) 2008.03.02

(111) 155.332
(210) M 98 00886
(180) 2008.03.11

(111) 155.035
(210) M 98 00759
(180) 2008.03.02

(111) 155.395
(210) M 98 00992
(180) 2008.03.18

(111) 155.036
(210) M 98 00760
(180) 2008.03.02

(111) 155.396
(210) M 98 00979
(180) 2008.03.18

(111) 155.178
(210) M 98 00771
(180) 2008.03.02

(111) 155.397
(210) M 98 00977
(180) 2008.03.18

(111) 155.222
(210) M 98 00921
(180) 2008.03.13

(111) 155.414
(210) M 98 01003
(180) 2008.03.18

(111) 155.223
(210) M 98 00830
(180) 2008.03.09

(111) 155.416
(210) M 98 01169
(180) 2008.03.30

(111) 155.230
(210) M 98 00885
(180) 2008.03.11

(111) 155.421
(210) M 98 00986
(180) 2008.03.18
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(111) 155.425
(210) M 98 01067
(180) 2008.03.23

(111) 155.594
(210) M 98 00520
(180) 2008.02.13

(111) 155.426
(210) M 98 01050
(180) 2008.03.23

(111) 155.605
(210) M 98 00863
(180) 2008.03.10

(111) 155.428
(210) M 98 01150
(180) 2008.03.27

(111) 155.608
(210) M 98 00899
(180) 2008.03.12

(111) 155.429
(210) M 98 01006
(180) 2008.03.18

(111) 155.609
(210) M 98 00867
(180) 2008.03.11

(111) 155.432
(210) M 98 01014
(180) 2008.03.18

(111) 155.610
(210) M 98 00864
(180) 2008.03.11

(111) 155.445
(210) M 98 01178
(180) 2008.03.31

(111) 155.611
(210) M 98 00868
(180) 2008.03.11

(111) 155.447
(210) M 98 01122
(180) 2008.03.26

(111) 155.612
(210) M 98 00869
(180) 2008.03.11

(111) 155.448
(210) M 98 01121
(180) 2008.03.26

(111) 155.614
(210) M 98 00893
(180) 2008.03.12

(111) 155.558
(210) M 98 00537
(180) 2008.02.17

(111) 155.615
(210) M 98 00894
(180) 2008.03.12

(111) 155.559
(210) M 98 00567
(180) 2008.02.18

(111) 155.641
(210) M 98 00641
(180) 2008.02.20

(111) 155.560
(210) M 98 00576
(180) 2008.02.18

(111) 155.642
(210) M 98 00682
(180) 2008.02.24

(111) 155.561
(210) M 98 00753
(180) 2008.02.27

(111) 155.660
(210) M 98 00842
(180) 2008.03.09

(111) 155.590
(210) M 98 00405
(180) 2008.02.06

(111) 155.675
(210) M 98 00853
(180) 2008.03.10

(111) 155.591
(210) M 98 00418
(180) 2008.02.06

(111) 155.680
(210) M 98 00843
(180) 2008.03.09

(111) 155.592
(210) M 98 00463
(180) 2008.02.11

(111) 155.682
(210) M 98 00860
(180) 2008.03.10
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(111) 155.683
(210) M 98 00859
(180) 2008.03.10

(111) 156.223
(210) M 98 00804
(180) 2008.03.04

(111) 155.772
(210) M 98 00815
(180) 2008.03.05

(111) 156.224
(210) M 98 00806
(180) 2008.03.05

(111) 155.774
(210) M 98 00829
(180) 2008.03.09

(111) 156.247
(210) M 98 01051
(180) 2008.03.23

(111) 155.775
(210) M 98 00819
(180) 2008.03.05

(111) 156.251
(210) M 98 00856
(180) 2008.03.10

(111) 155.776
(210) M 98 00820
(180) 2008.03.05

(111) 156.252
(210) M 98 00965
(180) 2008.03.17

(111) 155.788
(210) M 98 00852
(180) 2008.03.10

(111) 156.255
(210) M 98 01188
(180) 2008.03.31

(111) 155.793
(210) M 98 01056
(180) 2008.03.23

(111) 156.257
(210) M 98 00878
(180) 2008.03.11

(111) 156.122
(210) M 98 00810
(180) 2008.03.05

(111) 156.288
(210) M 98 00762
(180) 2008.03.02

(111) 156.210
(210) M 98 00763
(180) 2008.03.02

(111) 156.289
(210) M 98 00764
(180) 2008.03.02

(111) 156.211
(210) M 98 00765
(180) 2008.03.02

(111) 156.290
(210) M 98 00769
(180) 2008.03.02

(111) 156.215
(210) M 98 00776
(180) 2008.03.03

(111) 156.291
(210) M 98 00770
(180) 2008.03.02

(111) 156.217
(210) M 98 00782
(180) 2008.03.03

(111) 156.292
(210) M 98 00779
(180) 2008.03.03

(111) 156.218
(210) M 98 00788
(180) 2008.03.03

(111) 156.294
(210) M 98 00792
(180) 2008.03.04

(111) 156.220
(210) M 98 00796
(180) 2008.03.04

(111) 156.296
(210) M 98 00808
(180) 2008.03.05

(111) 156.221
(210) M 98 00798
(180) 2008.03.04

(111) 156.390
(210) M 98 00895
(180) 2008.03.12

M1270
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(111) 156.576
(210) M 98 00909
(180) 2008.03.13

(111) 156.677
(210) M 98 01040
(180) 2008.03.20

(111) 156.584
(210) M 98 00912
(180) 2008.03.13

(111) 156.678
(210) M 98 01041
(180) 2008.03.20

(111) 156.599
(210) M 98 00970
(180) 2008.03.17

(111) 156.679
(210) M 98 01045
(180) 2008.03.20

(111) 156.605
(210) M 98 00983
(180) 2008.03.18

(111) 156.680
(210) M 98 00825
(180) 2008.03.06

(111) 156.610
(210) M 98 00974
(180) 2008.03.17

(111) 156.681
(210) M 98 01027
(180) 2008.03.19

(111) 156.611
(210) M 98 00958
(180) 2008.03.17

(111) 156.682
(210) M 98 01038
(180) 2008.03.20

(111) 156.612
(210) M 98 00960
(180) 2008.03.17

(111) 156.685
(210) M 98 01073
(180) 2008.03.23

(111) 156.616
(210) M 98 00987
(180) 2008.03.18

(111) 156.686
(210) M 98 01068
(180) 2008.03.23

(111) 156.617
(210) M 98 00982
(180) 2008.03.18

(111) 156.689
(210) M 98 01063
(180) 2008.03.23

(111) 156.619
(210) M 98 00978
(180) 2008.03.18

(111) 156.690
(210) M 98 01078
(180) 2008.03.24

(111) 156.620
(210) M 98 00976
(180) 2008.03.18

(111) 156.692
(210) M 98 01124
(180) 2008.03.26

(111) 156.621
(210) M 98 00956
(180) 2008.03.16

(111) 156.693
(210) M 98 01112
(180) 2008.03.25

(111) 156.670
(210) M 98 01075
(180) 2008.03.23

(111) 156.696
(210) M 98 01110
(180) 2008.03.25

(111) 156.675
(210) M 98 01042
(180) 2008.03.20

(111) 156.865
(210) M 98 01131
(180) 2008.03.26

(111) 156.676
(210) M 98 01044
(180) 2008.03.20

(111) 156.866
(210) M 98 01134
(180) 2008.03.26

M1271
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(111) 156.867
(210) M 98 01069
(180) 2008.03.23

(111) 156.919
(210) M 98 01162
(180) 2008.03.30

(111) 156.868
(210) M 98 01084
(180) 2008.03.24

(111) 156.921
(210) M 98 01164
(180) 2008.03.30

(111) 156.870
(210) M 98 01091
(180) 2008.03.25

(111) 156.946
(210) M 98 00892
(180) 2008.03.12

(111) 156.871
(210) M 98 01137
(180) 2008.03.26

(111) 156.948
(210) M 98 01195
(180) 2008.03.31

(111) 156.873
(210) M 98 00949
(180) 2008.03.16

(111) 156.949
(210) M 98 01175
(180) 2008.03.31

(111) 156.875
(210) M 98 00948
(180) 2008.03.16

(111) 156.951
(210) M 98 00957
(180) 2008.03.16

(111) 156.886
(210) M 98 00791
(180) 2008.03.04

(111) 156.952
(210) M 98 00917
(180) 2008.03.13

(111) 156.892
(210) M 98 01148
(180) 2008.03.27

(111) 156.953
(210) M 98 01167
(180) 2008.03.30

(111) 156.893
(210) M 98 01179
(180) 2008.03.31

(111) 156.960
(210) M 98 01161
(180) 2008.03.27

(111) 156.894
(210) M 98 01177
(180) 2008.03.31

(111) 156.961
(210) M 98 01159
(180) 2008.03.27

(111) 156.895
(210) M 98 01173
(180) 2008.03.30

(111) 156.962
(210) M 98 01157
(180) 2008.03.27

(111) 156.897
(210) M 98 00942
(180) 2008.03.16

(111) 156.964
(210) M 98 01163
(180) 2008.03.30

(111) 156.902
(210) M 98 00834
(180) 2008.03.09

(111) 156.969
(210) M 98 01196
(180) 2008.03.31

(111) 156.906
(210) M 98 01193
(180) 2008.03.31

(111) 156.996
(210) M 98 01152
(180) 2008.03.27

(111) 156.907
(210) M 98 01171
(180) 2008.03.30

(111) 156.998
(210) M 98 00946
(180) 2008.03.16

M1272
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(111) 157.000
(210) M 98 01023
(180) 2008.03.19

(111) 157.521
(210) M 98 01128
(180) 2008.03.26

(111) 157.090
(210) M 98 00766
(180) 2008.03.02

(111) 157.523
(210) M 98 01061
(180) 2008.03.23

(111) 157.096
(210) M 98 00781
(180) 2008.03.03

(111) 158.030
(210) M 98 01047
(180) 2008.03.20

(111) 157.160
(210) M 98 00955
(180) 2008.03.16

(111) 158.188
(210) M 98 00951
(180) 2008.03.16

(111) 157.174
(210) M 98 01077
(180) 2008.03.23

(111) 158.189
(210) M 98 00952
(180) 2008.03.16

(111) 157.191
(210) M 98 00939
(180) 2008.03.13

(111) 158.195
(210) M 98 01158
(180) 2008.03.27

(111) 157.209
(210) M 98 01093
(180) 2008.03.25

(111) 158.220
(210) M 98 00872
(180) 2008.03.11

(111) 157.247
(210) M 98 00801
(180) 2008.03.04

(111) 158.221
(210) M 98 00875
(180) 2008.03.11

(111) 157.506
(210) M 98 00850
(180) 2008.03.10

(111) 158.222
(210) M 98 00874
(180) 2008.03.11

(111) 157.508
(210) M 98 00980
(180) 2008.03.18

(111) 158.225
(210) M 98 00873
(180) 2008.03.11

(111) 157.509
(210) M 98 01098
(180) 2008.03.25

(111) 158.226
(210) M 98 01153
(180) 2008.03.27

(111) 157.512
(210) M 98 01020
(180) 2008.03.19

(111) 158.227
(210) M 98 01053
(180) 2008.03.23

(111) 157.514
(210) M 98 01021
(180) 2008.03.19

(111) 158.234
(210) M 98 01115
(180) 2008.03.25

(111) 157.516
(210) M 98 01138
(180) 2008.03.27

(111) 158.236
(210) M 98 00985
(180) 2008.03.18

(111) 157.517
(210) M 98 01048
(180) 2008.03.20

(111) 158.250
(210) M 98 01125
(180) 2008.03.26
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(111) 158.635
(210) M 98 01036
(180) 2008.03.20

(111) 159.819
(210) M 98 00310
(180) 2008.01.27

(111) 158.638
(210) M 98 00934
(180) 2008.03.13

(111) 159.855
(210) M 98 01062
(180) 2008.03.23

(111) 158.640
(210) M 98 01058
(180) 2008.03.23
(111) 158.642
(210) M 98 01104
(180) 2008.03.25
(111) 158.643
(210) M 98 01126
(180) 2008.03.26
(111) 158.647
(210) M 98 01099
(180) 2008.03.25
(111) 158.656
(210) M 98 00802
(180) 2008.03.04
(111) 158.803
(210) M 98 01089
(180) 2008.03.24
(111) 158.896
(210) M 98 01151
(180) 2008.03.27
(111) 159.139
(210) M 99 02565
(180) 2009.05.31
(111) 159.169
(210) M 98 04800
(180) 2008.11.20

(111) 159.856
(210) M 98 01064
(180) 2008.03.23
(111) 160.926
(210) M 98 01117
(180) 2008.03.25
(111) 161.259
(210) M 98 00997
(180) 2008.03.18
(111) 161.848
(210) M 98 00198
(180) 2008.01.19
(111) 162.896
(210) M 98 00967
(180) 2008.03.17
(111) 163.723
(210) M 98 00969
(180) 2008.03.17
(111) 164.820
(210) M 98 00855
(180) 2008.03.10
(111) 170.750
(210) M 98 00844
(180) 2008.03.09
(111) 173.429
(210) M 98 01139
(180) 2008.03.27
A rovat 233 db közlést tartalmaz.

(111) 159.229
(210) M 98 01094
(180) 2008.03.25

Védjegyoltalom megszûnése
lemondás miatt

(111) 159.512
(210) M 98 00076
(180) 2008.01.09

(111) 189.651
(732) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(111) 159.626
(210) M 98 00963
(180) 2008.03.17

(111) 192.473
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(111) 159.818
(210) M 98 00309
(180) 2008.01.27

(732) Aloe Vera of America, Inc., Dallas, Texas (US)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker
& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 3 db közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megújítása I.

(111) 120.036
(732) Pannonpharma Gyógyszergyártó Kft., Pécs (HU)

(111) 128.021
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Debrecen (HU)

(111) 120.144
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Debrecen (HU)

(111) 128.022
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Debrecen (HU)

(111) 120.160
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Debrecen (HU)

(111) 128.023
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Debrecen (HU)

(111) 120.161
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Debrecen (HU)

(111) 128.024
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Debrecen (HU)

(111) 120.162
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Debrecen (HU)

(111) 128.144
(732) KELLY PROPERTIES, INC. (Michigan állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Troy, Michigan (US)

(111) 120.357
(732) JOHNSON & JOHNSON, New Brunswick, New Jersey (US)

(111) 128.147
(732) BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC. (Arizona
államban bejegyzett vállalat), Phoenix, Arizona (US)

(111) 120.537
(732) PANNONPHARMA Gyógyszergyártó Kft., Pécs (HU)
(111) 120.645
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 128.207
(732) Kaneka Corporation, Osaka (JP)

(111) 120.899
(732) CRYOVAC, INC. (Delaware államban bejegyzett cég),
Elmwood Park, New Jersey (US)

(111) 128.299
(732) Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Tarrytown, NY (US)

(111) 121.591
(732) Waxoyl AG, Basel (CH)

(111) 128.705
(732) Hasbro International, Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Pawtucket, Rhode Island (US)

(111) 121.835
(732) Felina GmbH., Mannheim (DE)
(111) 127.387
(732) Merkantil Váltó és Vagyonbefektetõ Bank Zrt., Budapest (HU)
(111) 127.388
(732) Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

(111) 128.707
(732) Hasbro International, Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Pawtucket, Rhode Island (US)
(111) 128.708
(732) Hasbro International, Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Pawtucket, Rhode Island (US)

(111) 127.910
(732) Kner Packaging Kft., Békéscsaba (HU)
(111) 127.928
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(111) 128.010
(732) SABIC Innovative Plastics IP B.V., Bergen op Zoom (NL)

(111) 128.148
(732) BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC. (Arizona
államban bejegyzett vállalat), Phoenix, Arizona (US)

(111) 128.709
(732) Hasbro International, Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Pawtucket, Rhode Island (US)
(111) 128.710
(732) Hasbro International, Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Pawtucket, Rhode Island (US)
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(111) 128.711
(732) Hasbro International, Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Pawtucket, Rhode Island (US)

(111) 157.499
(732) PANNONPHARMA Gyógyszergyártó Kft., Pécs (HU)
(111) 157.546
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Debrecen (HU)

(111) 129.044
(732) AXCAN PHARMA PDT INC., St. Michael (BB)

(111) 157.548
(732) KARAMELL-SNACK Élelmiszergyártó Kft., Kalocsa (HU)

(111) 155.018
(732) Egervári és Társa Ruházati Gyártó és Kereskedelmi Bt.,
Budapest (HU)

(111) 157.552
(732) PANNONPHARMA Gyógyszergyártó Kft., Pécs (HU)

(111) 155.019
(732) dr. Szemerei Balázs István, Budapest (HU)

(111) 157.820
(732) Udaipur Holding Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(111) 155.361
(732) FERROPLAST Mûanyagfeldolgozó és Szerszámkészítõ Kft.,
Táborfalva (HU)

(111) 157.887
(732) Politechnik H-M Kft., Gyöngyös (HU)

(111) 155.653
(732) SuperShop Marketing Kft., Budapest (HU)
(111) 155.782
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(111) 155.784
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(111) 155.786
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 157.911
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(111) 157.913
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(111) 157.928
(732) Diners Club International Ltd. (New York államban bejegyzett
cég), Chicago, Illinois (US)

(111) 155.859
(732) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)

(111) 157.975
(732) General Motors Corporation (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 155.888
(732) Promontorbor Szõlõ és Borgazdasági Zrt., Budapest (HU)

(111) 157.983
(732) PANNONPHARMA Gyógyszergyártó Kft., Pécs (HU)

(111) 155.960
(732) Movilfrit S.A., Sant Boi de Llobregat, Barcelona (ES)

(111) 158.130
(732) CFO Centrifugálöntõ, Fémkellékgyártó és Szerszámkészítõ
Kft., Budapest (HU)

(111) 156.099
(732) Egyed Andrea, Érd (HU)
(111) 156.489
(732) Dohány Dezsõ, Budapest (HU)
(111) 156.548
(732) Intellectual Property Masters B.V., Hilversum (NL)
(111) 156.773
(732) Intellectual Property Masters B.V., Hilversum (NL)

(111) 158.391
(732) TIMESCO Befektetési és Fejlesztési Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(111) 158.420
(732) Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért,
Budapest (HU)
(111) 158.599
(732) Lajtár Jenõ 5/10, Hódmezõvásárhely (HU);
Csere Ildikó 3/10, Apostag (HU);
Kele Sándorné 2/10, Apostag (HU)

(111) 157.140
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Debrecen (HU)

(111) 158.651
(732) Rónasági Kenyér Kft., Hódmezõvásárhely (HU)

(111) 157.170
(732) Gundel Kft., Budapest (HU)

(111) 159.544
(732) Marquard Media AG, Zug (CH)
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(111) 159.680
(732) P.T. Lionindo Jaya, Jakarta Timur (ID)

(111) 163.477
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 159.944
(732) HBM Hídépítõ - Soletanche Bachy Mélyalapozó Kft.,
Budapest (HU)

(111) 163.769
(732) Sara Lee/DE N.V., Utrecht (NL)

(111) 160.144
(732) Intellectual Property Masters B.V., Hilversum (NL)

(111) 163.772
(732) Sara Lee/DE N.V., Utrecht (NL)
(111) 163.775
(732) Sara Lee/DE N.V., Utrecht (NL)

(111) 160.280
(732) Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat, Budapest (HU)

(111) 164.076
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 160.483
(732) Hasbro International, Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Pawtucket, Rhode Island (US)

(111) 166.216
(732) Jeopardy Productions, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
Culver City, Kalifornia (US)

(111) 161.010
(732) Hydromer, Inc. (New Jersey állam törvényei szerint mûködõ
cég), Branchburg, New Jersey (US)

(111) 166.868
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 161.443
(732) Australian Gold, Inc. (Indiana államban bejegyzett cég),
Indianapolis, Indiana (US)
(111) 161.519
(732) Trans World Gaming Corporation, New York, New York (US)
(111) 162.023
(732) Rittal GmbH & Co.KG, Herborn (DE)
(111) 162.184
(732) TVN Spolka Akcyjna, Warszawa (PL)
(111) 162.803
(732) Marriott Worldwide Corporation, Bethesda, Maryland (US)

(111) 168.278
(732) DYMO, Sint-Niklaas (BE)
(111) 170.429
(732) Cirrus Logic, Inc., Austin, Texas (US)
(111) 172.993
(732) Han Gaihong, Budapest (HU)
(111) 194.162
(732) MONTANA AIR S.L., Sant Vicen de Castellet (ES)
A rovat 87 db közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények I.

(111) 143.964
(732) Church & Dwight Co., Inc. (Delaware államban bejegyzett
cég), Princeton, New Jersey (US)

Jogutódlás
(111) 113.808
(732) OLEOFIN a.s., Prága (CZ)

(111) 144.041
(732) All Sport, Inc., Texas (US)

(111) 117.928
(732) JOHNSON & JOHNSON, New Brunswick, New Jersey (US)

(111) 144.042
(732) All Sport, Inc., Texas (US)

(111) 120.357
(732) JOHNSON & JOHNSON, New Brunswick, New Jersey (US)

(111) 144.323
(732) JOHNSON & JOHNSON, New Brunswick, New Jersey (US)

(111) 121.319
(732) SABIC Innovative Plastics IP B.V., Bergen op Zoom (NL)

(111) 146.548
(732) SlickEdit Inc. (North Carolina állam törvényei szerint
bejegyzett cég), Morrisville, Wake County, North
Carolina (US)

(111) 122.410
(732) SABIC Innovative Plastics IP B.V., Bergen op Zoom (NL)
(111) 122.582
(732) SABIC Innovative Plastics IP B.V., Bergen op Zoom (NL)

(111) 154.463
(732) Church & Dwight Co., Inc. (Delaware államban bejegyzett
cég), Princeton, New Jersey (US)

(111) 124.799
(732) SABIC Innovative Plastics IP B.V., Bergen op Zoom (NL)

(111) 158.556
(732) D&K S.r.l., Firenze (IT)

(111) 124.827
(732) SABIC Innovative Plastics IP B.V., Bergen op Zoom (NL)

(111) 158.583
(732) DR-PAck II. Kft., Biatorbágy (HU)

(111) 126.089
(732) SABIC Innovative Plastics IP B.V., Bergen op Zoom (NL)

(111) 158.651
(732) Rónasági Kenyér Kft., Hódmezõvásárhely (HU)

(111) 127.901
(732) WABERER’S INTERNATIONAL Szállítmányozó és Fuvarozó
Zrt., Budapest (HU)
(111) 128.010
(732) SABIC Innovative Plastics IP B.V., Bergen op Zoom (NL)
(111) 128.299
(732) Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Tarrytown, NY (US)

(111) 159.992
(732) NYSE GROUP, INC. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ cég), New York, New York (US)
(111) 159.995
(732) NYSE GROUP, INC. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ cég), New York, New York (US)

(111) 134.015
(732) Forbo Financial Services AG, Baar (CH)

(111) 160.096
(732) NYSE GROUP, INC. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ cég), New York, New York (US)

(111) 134.635
(732) Johnson Controls Technology Company (Michigan állam
törvényei szerint bejegyzett cég), Holland, Michigan (US)

(111) 160.550
(732) Dr Pepper/Seven Up, Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Plano, Texas (US)

(111) 134.636
(732) Johnson Controls Technology Company (Michigan állam
törvényei szerint bejegyzett cég), Holland, Michigan (US)

(111) 162.413
(732) Johnson Controls Technology Company (Michigan állam
törvényei szerint bejegyzett cég), Holland, Michigan (US)

(111) 142.047
(732) Restructuring Capital Beteiligungen GmbH & Co KEG,
Wien (AT)

(111) 162.414
(732) Johnson Controls Technology Company (Michigan állam
törvényei szerint bejegyzett cég), Holland, Michigan (US)
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(111) 164.458
(732) Overland Lifestyles Kft., Budapest (HU)

(111) 166.000
(732) SODEXO, Issy-Les-Moulineaux (FR)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

(111) 175.596
(732) Overland Lifestyles Kft., Budapest (HU)

(111) 173.505
(732) SuperShop Marketing Kft., Budapest (HU)
(740) REINIGER ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

(111) 181.803
(732) Grassy Attila, egyéni vállalkozó, Harkány (HU)
(111) 183.047
(732) Andy és társa Kft., Budapest (HU)

(111) 179.238
(732) N.H. HOTELES, S.A., Madrid (ES)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 183.673
(732) Trace Investments Limited, London (GB)
(111) 187.674
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(111) 190.063
(732) Mezei Miklós, Budapest (HU);
Mezeiné Sajó Zsuzsanna Ágnes, Budapest (HU)
(111) 191.319
(732) Törley Pezsgõpincészet Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(111) 191.320
(732) Törley Pezsgõpincészet Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(111) 179.414
(732) N.H. HOTELES, S.A., Madrid (ES)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 193.713
(732) Martinyak Kft., Budapest (HU)
(740) Developat Szabadalmi és Védjegyiroda Jankura János,
Budapest
A rovat 9 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése
(111) 155.653
(732) SuperShop Marketing Kft., Budapest (HU)

(111) 191.607
(732) Hollinger Nyugat-magyarországi Ingatlanbefektetési Kft.,
Szombathely (HU)

(111) 155.677
(732) SuperShop Marketing Kft., Budapest (HU)

(111) 194.015
(732) Fotomilla Kft., Budapest (HU)

(111) 157.548
(732) KARAMELL-SNACK Élelmiszergyártó Kft., Kalocsa (HU)

(111) 194.379
(732) SENOBLE HOLDING SAS, Jouy (FR)

(111) 166.000
(732) SODEXO, Issy-Les-Moulineaux (FR)

A rovat 43 db közlést tartalmaz.

(111) 173.505
(732) SuperShop Marketing Kft., Budapest (HU)

Képviseleti megbízás
(111) 155.653
(732) SuperShop Marketing Kft., Budapest (HU)
(740) REINIGER ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
(111) 155.677
(732) SuperShop Marketing Kft., Budapest (HU)
(740) REINIGER ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

(111) 179.238
(732) N.H. HOTELES, S.A., Madrid (ES)
(111) 179.414
(732) N.H. HOTELES, S.A., Madrid (ES)
(111) 193.713
(732) Martinyak Kft., Budapest (HU)
A rovat 8 db közlést tartalmaz.

(111) 155.859
(732) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
Név-, illetve címváltozás
(111) 157.548
(732) KARAMELL-SNACK Élelmiszergyártó Kft., Kalocsa (HU)
(740) dr. Molnár Lajos, Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Debrecen

(111) 120.537
(732) PANNONPHARMA Gyógyszergyártó Kft., Pécs (HU)

M1279

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 12. szám I. kötet, 2008.12.15.
Nemzeti vegyes védjegyközlemények I.
(111) 120.645
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 157.111
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 127.388
(732) Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

(111) 157.112
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 127.910
(732) Kner Packaging Kft., Békéscsaba (HU)

(111) 157.113
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 128.291
(732) AMERICAN SPORTING GOODS CORPORATION
(Delaware állam törvényei szerint mûködõ vállalat),
California (US)

(111) 157.114
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 134.292
(732) Bacardi & Company Limited, Vaduz (LI)

(111) 157.170
(732) Gundel Kft., Budapest (HU)

(111) 138.237
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(111) 139.213
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(111) 141.026
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(111) 141.785
(732) Brauerei Schloss Eggenberg Stöhr GmbH & Co KG,
Vorchdorf (AT)
(111) 152.572
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(111) 155.653
(732) SuperShop Marketing Kft., Budapest (HU)

(111) 157.499
(732) PANNONPHARMA Gyógyszergyártó Kft., Pécs (HU)
(111) 157.552
(732) PANNONPHARMA Gyógyszergyártó Kft., Pécs (HU)
(111) 157.983
(732) PANNONPHARMA Gyógyszergyártó Kft., Pécs (HU)
(111) 158.130
(732) CFO Centrifugálöntõ, Fémkellékgyártó és Szerszámkészítõ
Kft., Budapest (HU)
(111) 158.420
(732) Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért,
Budapest (HU)
(111) 158.599
(732) Lajtár Jenõ 5/10, Hódmezõvásárhely (HU);
Csere Ildikó 3/10, Apostag (HU);
Kele Sándorné 2/10, Apostag (HU)

(111) 155.677
(732) SuperShop Marketing Kft., Budapest (HU)

(111) 159.684
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 155.888
(732) Promontorbor Szõlõ és Borgazdasági Zrt., Budapest (HU)

(111) 160.144
(732) Intellectual Property Masters B.V., Hilversum (NL)

(111) 156.099
(732) Egyed Andrea, Érd (HU)

(111) 162.535
(732) LAMPART Vegyipari Gépgyár Zrt., Budapest (HU)

(111) 156.548
(732) Intellectual Property Masters B.V., Hilversum (NL)

(111) 164.606
(732) Szegedi Sport és Fürdõk Kft., Szeged (HU)

(111) 156.600
(732) Takács Szabolcs, Ajka-Ajkarendek (HU)

(111) 169.921
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 156.773
(732) Intellectual Property Masters B.V., Hilversum (NL)

(111) 173.505
(732) SuperShop Marketing Kft., Budapest (HU)

(111) 157.110
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 174.039
(732) Szegedi Sport és Fürdõk Kft., Szeged (HU)
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Nemzeti vegyes védjegyközlemények I.
(111) 183.053
(732) Szegedi Sport és Fürdõk Kft., Szeged (HU)
(111) 183.053
(732) Szegedi Sport és Fürdõk Kft., Szeged (HU)
(111) 193.461
(732) Havasy Viktor Tamás, Budapest (HU);
dr. Dévai László Sándor, Budapest (HU)
(111) 193.764
(732) Bunge Zrt., Budapest (HU)

(111) 195.341
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(111) 195.413
(732) Havasy Viktor Tamás, Budapest (HU);
dr. Dévai László Sándor, Budapest (HU)
(111) 195.667
(732) MOZAIK KIADÓ és Oktatási Stúdió Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Szeged (HU)
A rovat 44 db közlést tartalmaz.
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