Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 1. szám II. kötet, 2009.01.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II.
Védjegybejelentések meghirdetése II.

zat); kombinék (alsónemûk); kosztümök; köntösök, pongyolák;
kötények (ruhanemûk); kötöttáruk; lábbeli felsõrészek; lábbelik;
lábszárvédõk, kamásnik; levehetõ gallérok; libériák, inasruhák;
magas szárú cipõk; magas szárú lábbelik; mantillák (csipke fejkendõk); matrózblúzok; melegítõk, szvetterek; mellények; melltartók; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok, karmantyúk (ruhanemûk); munkaruhák, munkaköpenyek; mûbõr ruházat; nadrágok; nem elektromosan fûtött lábmelegítõk; nõi ruhák; nyakkendõk; nyaksálak, gallérvédõk; öltözékek vízisíeléshez; övek (ruházat); papírruházat; papucsok; parkák (csuklyás
blúzok); partedlik nem papírból; pelenkák textíliából csecsemõknek; pelerinek; pizsamák; pólók; prémsálak (szõrmék); pulóverek; rámák lábbelikhez; ruhazsebek; ruházat, ruhanemûk; ruházat
gépkocsivezetõknek; sapkák; sálak; sárcipõk; síbakancsok, sícipõk; spárgatalpú vászon lábbelik; sportcipõk; sportlábbelik;
sporttrikók; strandlábbelik; strandruhák; svájcisapkák, barettek;
szandálok; szárik; szemellenzõk (sapkán); szoknyák; szõrmebéléses kabátok; szõrmék (ruhanemûk); talpak lábbelikhez; talpallók (nadrághoz); tarka selyemkendõk (nyaksálak); tartók (nadrághoz, harisnyához); térdnadrágok; térdszalagok, harisnyakötõ szalagok; tógák; tornacipõk; tornaruházat; ujjatlan kesztyûk; vállkendõk, nagykendõk; vállszalagok; vízhatlan ruházat; zoknik;
zoknitartók.

(210) M 08 02832
(220) 2008.09.09.
(731) A.S.S. Textil Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 03070
(220) 2008.10.01.
(731) Agro Tv-ATV Elsõ Magyar Magántelevíziós Zrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) ATV.hu
(511) 9
Adat-, kép- és hanghordozók; mûsoros kazetták, lemezek,
memóriák és egyéb mágneses, elektronikus hordozók, tárak;
szoftvertermékek; adatok, kép és hang rögzítésére, továbbítására,
tárolására és lejátszására szolgáló mágneses, elektronikus és
egyéb mûszaki eszközök.
16 Könyvek, folyóiratok, reklámanyagok, egyéb nyomdaipari
termékek.
35 Reklámozás, hirdetések.
38 Távközlés, mûsorszórás; információ, üzenet, kép és hang továbbítása számítógépes hálózat, mûholdas rendszer útján.
41 Szórakoztatás, kulturális szolgáltatások, nevelés, sport; televíziós mûsorok és egyéb produkciók készítése, összeállítása.

(210) M 08 03403
(220) 2008.11.03.
(731) Aksoy Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Tarpai L. Tamás, Tarpai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 03402
(220) 2008.11.03.
(731) Aksoy Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Tarpai L. Tamás, Tarpai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsónemûk; alsószoknyák; bélések készruhákhoz
(ruhanemûk része); boák (nyakbavalók); bodyk (alsóruházat);
bõrruházat; bõrszegek, stoplik futballcipõkhöz; cilinderek, kürtõkalapok; cipõfelsõrészek; cipõk; cipõsarkak; cipõtalpbetétek; cipõvasalatok; csecsemõkelengyék, babakelengyék; csecsemõnadrágok; csuklyák, kapucnik (ruházat); csúszásgátlók lábbelikhez;
dupla sarkok harisnyára; dupla sarkok lábbelikhez; dzsekik;
dzsörzék (ruházat); egyenruhák; facipõk; fátylak (ruhanemûk);
fejfedõk (kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsõkabátok, felöltõk; felsõruházat; fityulák; futballcipõk; fülvédõk (ruházat); fürdõköpenyek; fürdõnadrágok, úszónadrágok; fürdõpapucsok; fürdõruhák; fürdõsapkák; fürdõszandálok, fürdõcipõk; fûzõk; fûzõk
(ruházat); fûzõs bakancsok; fûzõvédõk; gabardin (ruházat); gallérok (ruházat); harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötõk;
harisnyatartós csípõfûzõ; harisnyák; hurkolt/kötöttáruk; ing-szatlik; ingek; ingelõk, ingblúzok; ingvállak, pruszlikok; izzadságfelszívó alsónemûk; izzadságfelszívó harisnyák; izzlapok; jelmezek; kabátok; kalapok; kalapvázak; kamásnik (bokavédõk); kaplik, cipõorrok; karék, manipula (egyházi); kemény ingmellek,
plasztronok; kerek papi sapkák; kerékpáros öltözetek; kesztyûk,
(ruházat); kezeslábasok (felsõruházat); készruhák; kézelõk (ruházat); kombinék (alsónemûk); kosztümök; köntösök, pongyolák;
kötények (ruhanemûk); kötöttáruk; lábbeli felsõrészek; lábbelik;
lábszárvédõk, kamásnik; levehetõ gallérok; libériák, inasruhák;
magas szárú cipõk; magas szárú lábbelik; mantillák (csipke fejkendõk); matrózblúzok; melegítõk, szvetterek; mellények; mell-
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tartók; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok, karmantyúk (ruhanemûk); munkaruhák, munkaköpenyek; mûbõr ruházat; nadrágok; nem elektromosan fûtött lábmelegítõk; nõi ruhák; nyakkendõk; nyaksálak, gallérvédõk; öltözékek vízisíeléshez; övek (ruházat); papírruházat; papucsok; parkák (csuklyás
blúzok); partedlik nem papírból; pelenkák textíliából csecsemõknek; pelerinek; pizsamák; pólók; prémsálak (szõrmék); pulóverek; rámák lábbelikhez; ruhazsebek; ruházat, ruhanemûk; ruházat
gépkocsivezetõknek; sapkák; sálak; sárcipõk; síbakancsok, sícipõk; spárgatalpú vászon lábbelik; sportcipõk; sportlábbelik;
sporttrikók; strandlábbelik; strandruhák; svájcisapkák, barettek;
szandálok; szárik; szemellenzõk (sapkán); szoknyák; szõrmebéléses kabátok; szõrmék (ruhanemûk); talpak lábbelikhez; talpallók (nadrághoz); tarka selyemkendõk (nyaksálak); tartók (nadrághoz, harisnyához); térdnadrágok; térdszalagok, harisnyakötõ szalagok; tógák; tornacipõk; tornaruházat; ujjatlan kesztyûk; vállkendõk, nagykendõk; vállszalagok; vízhatlan ruházat; zoknik;
zoknitartók.

(210) M 08 03047
(220) 2008.09.30.
(731) Andrássy Gazdasági Majorságok Vagyonkezelõ Zrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Gáspár Andrea, Dr. Csiha Judit és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) OVERDOSE
(511) 31 Verseny- és sportlótakarmány-kiegészítõ és regeneráló készítmény.

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

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

(546)

(511) 4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Elhasznált vagy megsemmisült motorok felújítása, gépek
üzembe helyezése, karbantartása és javítás; gépkocsik karbantartása, javítása; gumiabroncsok (újra)futózása, gumiabroncsok vulkanizálása (javítás), javítási tárgyú információk, jármûjavítás,
jármûjavító mûhelyek, jármûvek karbantartása, jármûfényezés,
jármûmosás, jármûvek rozsda elleni kezelése, jármûvek tisztítása.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
42 Mûszaki szakértõi tevékenység; gépjármûvek mûszaki vizsgálata.
(210) M 08 02292
(220) 2008.07.14.
(731) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

M 08 03297
(220) 2008.10.18.
Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)
dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

RABEMAN
5

Gyógyszerkészítmények humán használatra.

M 08 03298
(220) 2008.10.18.
Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)
dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 33

Borok, pezsgõk.

LEMAZOL
5

Gyógyszerkészítmények humán használatra.

(210) M 08 02729
(731) Balázs Péter, Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
(546)

(210) M 08 03299
(220) 2008.10.18.
(731) Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)
(511) 5

Gyógyszerkészítmények humán használatra.

(210) M 08 03414
(220) 2008.11.04.
(731) AUDI AG, D-85045 Ingolstadt (DE)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz és Társai Szabadalmi,
Védjegy és Jogi Iroda, Budapest
(541) Audi A1
(511) 12 Gépjármûvek és alkatrészeik, melyek nem tartoznak más
osztályba.
28

(220) 2008.08.28.

(511) 13 Lõfegyverek; lõszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tûzijátékszerek, pirotechnikai termékek.
(210) M 08 02207
(220) 2008.07.04.
(731) Bijoumania Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

Autómodellek.

(210) M 08 02291
(220) 2008.07.14.
(731) Autodoktor Fehér & F. Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Fazekas Éva ügyvéd, Fazekas és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
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szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
9
Napszemüveg.
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.
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.
(210) M 08 03054
(220) 2008.09.30.
(731) Bio-Protector Nagykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Mezõszentgyörgy (HU)
(541) KONI
(511) 1
Kertészeti, erdészeti vegyi termékek, trágyák.
(210) M 08 03056
(731) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)
(546)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás, televíziós mûsor és
csatorna sugárzása, televíziós programok összeállítása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 03232
(220) 2008.10.15.
(731) Chello Central Europe Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba ügyvéd, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás, televíziós mûsor és
csatorna sugárzása, televíziós programok összeállítása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(220) 2008.09.30.

(210) M 08 03048
(731) Chen Youhui, Budapest (HU)
(546)
(511) 25
(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), almaborok, borok, égetett szeszes italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.
(210) M 08 03077
(220) 2008.10.01.
(731) CEPHALON FRANCE, Maisons Alfort (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) EFFENTORA
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen orvosi receptre
elkészített fájdalomcsillapító készítmények.

Ruha, cipõ.

(210) M 08 03282
(220) 2008.10.17.
(731) CI-2005 Investment Ingatlanberuházó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Reiniger Balázs, Reiniger Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

(210) M 08 03230
(220) 2008.10.15.
(731) Chello Central Europe Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba ügyvéd, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 08 03357
(220) 2008.10.30.
(731) Co-op Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás, televíziós mûsor és
csatorna sugárzása, televíziós programok összeállítása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 03231
(220) 2008.10.15.
(731) Chello Central Europe Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba ügyvéd, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda,
Budapest

(220) 2008.09.30.

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, 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.
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32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 08 03218
(220) 2008.10.14.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
(546)

(210) M 08 02737
(220) 2008.08.29.
(731) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)
(541) BAU2C
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(210) M 08 03026
(220) 2008.09.26.
(731) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 30

Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

(210) M 08 03219
(220) 2008.10.14.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
(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.
(210) M 08 03369
(220) 2007.12.11.
(731) COSWELL S.p.A., Funo di Argelato, Olaszország (IT)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(546)

(511) 30

Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

(210) M 08 03220
(220) 2008.10.14.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
(546)

(511) 3
Samponok, hajkondicionálók; fürdõhabok, tusolóhabok,
fogkrémek, dezodorok, szappanok, parfûmök, hidratálókrémek,
öregedésgátló krémek, arcpúderek, alapozók, ajakrúzsok, szájkontúrok, szemfestékek, illóolajok, UV sugárzás elleni védõanyagot tartalmazó barnítókrémek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 08 01474
(220) 2008.04.25.
Csermely György, Nagymaros (HU)
dr. Nagy Anna, Diósjenõ

(511) 30

Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

JESZENSZKY
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység.

(210) M 08 03217
(220) 2008.10.14.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
(546)

(210) M 08 03221
(220) 2008.10.14.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
(546)

(511) 30

(511) 30

Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

(210) M 08 03222
(220) 2008.10.14.
(731) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger
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se globális számítógép-hálózatokon számítógép-adatbázisokkal
és létesített online kapcsolatokon vagy interneten keresztül.

(546)

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek, pénzügyi szponzoráció.
37 Építkezés; üzembe helyezés; javítási és karbantartási szolgáltatások számítógépekkel és távközlési eszközökkel kapcsolatban.
(511) 30

38 Távközlés; hírügynökségek; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési berendezésekkel kapcsolatos információadás.

Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

(210) M 08 02644
(220) 2008.08.18.
(731) DEUTSCHE TELEKOM AG, Bonn (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Irodák, Budapest
(541) T-Home. Együtt. Veled. Tévé, internet, telefon.
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, 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, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez, számológépek, adatfeldolgozó
berendezések és számítógépek; rögzített és rögzítetlen adathordozók (ami a 9. áruosztályba tartozik); számítógépprogramok (rögzített); elektronikusan rögzített adatok (letölthetõ); elektronikus
közlemények (letölthetõ).
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 és alkatrészeik, úgymint óraszíjak, óratokok; tûk (ékszer),
identifikációs kulcstartó (ékszer).
16 Nyomtatott anyagok; fényképek; irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák,
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák;
sporttáskák.
25 Ruházati cikkek, övek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; gyermekjátékok; játék babák; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
karácsonyfadíszek.
32 Sörök, alacsony alkoholtartalmú sörök; alkoholmentes sörök, ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek, izotóniás italok, energiaitalok, alkoholmentes üdítõitalok; szörpök és más készítmények
italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; számítógép-adatbázisban összegyûjtött adatok és információk nyomtatása, rendszerezése, szerkesztése, gazdasági
elemzés; kiskereskedelmi szolgáltatások (az interneten és más
távközlési hálózatokon keresztül is) a 9. és a 16. osztályok termékeire vonatkozóan; piacosítás; hirdetés formájában történõ szponzorálás; digitális hálózatokon keresztül végzett marketingtevékenység; vagyoni alap menedzsmentje, hirdetési és marketingkoncepció kidolgozása; manöken/modell szolgáltatások reklám
vagy kereskedelmi célból; hirdetési és promóciós szerzõdések elhelyezése mások számára; üzleti ügyekben marketing- és ajánlatkérési tevékenység; hirdetés; sales promóciók; televíziós hirdetések; online hirdetés és sales promóció számítógépes adatbázisból
vagy az interneten keresztül; hirdetések kombinációja internetes
weboldalak formájában; adatbázisok összeállítása hirdetés és sales promóciók internetes publikálásra; internetes hirdetés, webes
tárfelület biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozására; konzultáció, kiskereskedelmi információk és kapcsolatok elhelyezé-

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver-, szoftver- és adatbázis-tervezés és -fejlesztés; szoftverkarbantartás; szakmai tanácsadás;
elektronikus adattárolási szolgáltatások; adatfeldolgozó felszerelésekkel kapcsolatos bérleti szolgáltatások; weboldal-tervezési
szolgáltatások; webes tárterület biztosítása áruk és szolgáltatások
hirdetésére.
45

Szellemi tulajdonjogok licencügyleteinek kezelése.

(210) M 08 03366
(220) 2008.10.30.
(731) Duna House Holding Kft., Budapest (HU)
(541) SOScenter
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

M 08 02208
(220) 2008.07.04.
Dél-100 Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

Audiomania
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 08 03253
(220) 2008.10.16.
(731) Ed. Haas Hungaria Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal szabadalmi ügyvivõ, Gyõr
(546)

(511) 32 Szénsavas italok elõállításához pasztillák vagy por alakú
italkoncentrátumok, amelybõl víz hozzáadásával alkoholmentes
ital állítható elõ.
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(210) M 08 03284
(220) 2008.10.17.
(731) Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest (HU)
(546)

(511) 38 Elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.
42 Interneten és más telekommunikációs (telefonos) rendszereken történõ egészségügyi tartalom- és információszolgáltatás,
interaktív szolgáltatások, orvosi, higiéniai és életvezetési tanácsadás; egészségügyi szakmai-szakirodalmi közhasznú információs
szolgáltatás, adatbázis-építés és -szolgáltatás, internetes egészségügyi lakossági tájékoztatás; hostingszolgáltatások weboldalakhoz.
44

Orvosi szolgáltatások; távgyógyászati szolgáltatások.

(210) M 08 03281
(220) 2008.10.17.
(731) Felikon Ingatlankezelõ és -hasznosító Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Reiniger Balázs, Reiniger Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

(210) M 08 02601
(220) 2008.08.13.
(731) FRW Magyarország Kft., Érd (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) FRW
(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 02867
(220) 2008.09.12.
(731) Generativ Tanácsadó Iroda Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Õry Zsuzsanna ügyvéd, Budapest
(546)

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

(210) M 08 03040
(220) 2008.09.29.
(731) Gerot Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H., Wien (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) LANTIAPIN
(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).
(210) M 08 03041
(220) 2008.09.29.
(731) Gerot Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H., Wien (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) LANBICAMID
(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).
(210) M 08 03043
(220) 2008.09.29.
(731) Gerot Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H., Wien (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) FOBIVEN
(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).
(210) M 08 03044
(220) 2008.09.29.
(731) Gerot Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H., Wien (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) LANBIVOL
(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).
(210) M 08 03045
(220) 2008.09.29.
(731) Gerot Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H., Wien (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) GERPRAZOL
(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).
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(210) M 08 03004
(220) 2008.09.25.
(731) Gombosi Pálinkafõzõ, Gyümölcsfeldolgozó és Kereskedelmi
Kft., Lõrinci (HU)
(740) dr. Szõke Pál ügyvéd, Aszód
(546)

(210) M 08 02360
(220) 2008.07.21.
(731) Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)
(546)

(511) 33

(511) 33

Magyarországról származó pálinka.

(210) M 08 02629
(731) Grandivin Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 33

Magyarországról származó száraz rosé tájbor.

(210) M 08 02361
(220) 2008.07.21.
(731) Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)
(546)

(220) 2008.08.15.

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(511) 33

Magyarországról származó száraz fehér tájbor.

(210) M 08 02358
(220) 2008.07.21.
(731) Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)
(546)

(210) M 08 02362
(220) 2008.07.21.
(731) Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)
(546)

(511) 33

(511) 33

Édes vörösbor.

Magyarországról származó félédes fehér tájbor.

(210) M 08 02359
(220) 2008.07.21.
(731) Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)
(546)

(210) M 08 02363
(220) 2008.07.21.
(731) Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)
(546)

(511) 33

(511) 33

Magyarországról származó félédes fehér tájbor.
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(546)

(210) M 08 02364
(220) 2008.07.21.
(731) Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)
(546)

(511) 33

(511) 30 Kakaó, kakaóalapú készítmények; cukor, liszt, emberi fogyasztásra szolgáló gabonából és/vagy rizsbõl és/vagy lisztbõl
készült termékek; kenyér, keksz, aprósütemények, torták, tésztafélék; csokoládé; csokoládétermékek; csokoládéalapú készítmények és italok, csokoládés tej, csokoládéalapú fagylaltok, fagyasztott édességek és jégkrémek, krémfagylaltok, valamint ezek
elõállításához szükséges készítmények; csokoládés gabonapehely-szeletek; édességek, cukorkák; kávé, kávéeszenciák és -kivonatok, cikória és kávékeverékek; kávépótlók; tea, teakivonatok, méz és mézpótlók; snackételek; készételek, desszertek, pudingok.

Magyarországról származó félédes vörös tájbor.

(210) M 08 03061
(220) 2008.09.30.
(731) GRIFF GENTLEMEN’S ZRT., Budapest (HU)
(740) Lárhen Kft., Budapest
(546)

33

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; valamint ágy- és asztalnemûk.

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 08 02305
(220) 2008.07.15.
(731) Göcsej Kistérségi Társulás, Becsvölgye (HU)
(546)

25 Ruházati cikkek, valamint cipõk; lábbelik; kalapáruk; fehérnemûk; fürdõruhák; harisnyák; kesztyûk; nyaksálak; pizsamák;
pólók; pulóverek.
35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámok; marketingtevékenység; kereskedelmi egységek-; valamint raktárbázisok
mûködtetése.

(210) M 08 03512
(220) 2008.11.12.
(731) Gróf Buttler Történelmi Borászati Kft., Eger (HU)
(541) Phantom
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), borok.

(210) M 08 02597
(220) 2008.08.13.
(731) Gyermelyi Tojás Kft., Gyermely (HU)
(740) dr. Havasi Dezsõ, Havasi Ügyvédi Iroda, Gyõr
(546)

(511) 29

Tojások.

(210) M 08 03012
(731) Gábor Sándor, Dombóvár (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(220) 2008.09.25.

(511) 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; halas kosarak; házszámok, nem világító (nem fémbõl); hengerpárnák; hímzõkeretek;
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; kaptá-
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rakhoz fakeretek; 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 mûanyagból; méhkasok, kaptárak; méhsejt; mosdóállványok (bútorzat); mozgó testek, mobilok (dísztárgyak); munkaasztalok, satupadok (nem fémbõl); munkapadok, munkaasztalok; mûasztalos-ipari munkák; avagy 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; vállfák, ruhaakasztók; vánkosok, párnák, vesszõfonatok, virágcseréptartó talapzatok, virágtartók, virágállványok (bútorok), vödörhordozó
rúd vállra (iga); zárak (nem elektromos) nem fémbõl; zászlórudak; zsanérok, csuklós pántok, nem fémbõl; zsámolyok; zsúrkocsik; ágy faanyag, ágyak; ágylábak görgõi nem fémbõl; ágynemûk (a vászonhuzatok kivételével); álló kalapfogasok, áru(bemutató) állványok; ékszeres dobozok, nem nemesfémbõl, élelmiszertartó 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; takarítóeszközök; 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;
csészealjak 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; fecskendõk virágok és (más) növé-
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nyek öntözéséhez; fedeles fémkorsók, nem nemesfémbõl; festett
üveg; fésûk; fésûk állatoknak; fésûtartók; fokhagymaprések
[konyhai eszközök]; fogpiszkálótartók, nem nemesfémbõl; forgatható csemegéstálak; formák jégkockákhoz; fõzelékestálak; fõzõedények; fõzõeszközök (nem elektromos); füstfogók háztartási
használatra; fûszertartók; gömbkilincsek, gömbfogantyúk porcelánból; grillállványok; grillek, rostélyok (sütõeszközök); gyertyaoltók, nem nemesfémbõl; 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; illatszer füstölõk; ingfeszítõk; itatóvályúk; ivóedények; ivókürtõk; 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 lámpaüvegekhez; kefék tartályok tisztítására; kenyérkosarak (háztartási);
kenyérvágó deszkák; kerámiák háztartási használatra; kesztyûk
fényesítéshez; kesztyûk háztartási használatra; kesztyûtágítók;
ketrecek kedvtelésbõl tartott állatoknak; keverõgépek (nem elektromos) háztartási használatra; keverõkanalak (konyhai eszközök); kézi keverõpalackok (koktélkrékerek); kis nyársak (fémtûk)
sütéshez; kis seprûk, (nem elektromos) háztartási használatra;
koktélkeverõk; kompótoscsészék; 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),
tortalapátok; 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; 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; süteményestálcák; süteményformák; süteményvágók; sütõformák; szalvétatartók, nem nemesfémbõl; szalvétákhoz gyûrûk nem nemesfémbõl; szappanadagolók; szappandobozok; szappantartók; szarvasbõr tisztításhoz; szájzuhanyok;
szemetesládák; 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,
passzírozók nem nemesfémbõl; tartályok háztartási vagy konyhai
célokra (nem nemesfémbõl); tálak nem nemesfémbõl; tálalátétek
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(asztali eszközök); tálcák háztartási használatra 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 (feldolgozott), 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, húsleves, erõleves, húsleves-koncentrátumok, 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 hal, 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; kenyér
kovász nélkül, macesz; kétszersültek, kekszek; kovász; kukorica
(darált); 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; melasz;
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; élesztõk, erjesztõ anyagok tésztákhoz;
ételízesítõ (fûszer).
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(731) H & U Kft., Budapest (HU)
(546)

(220) 2008.05.20.
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HIPB Magyarország Kft., Budapest (HU)
Környey Balázs, Budapest

Oraflor
5

Gyógycukor; szájápoló szerek gyógyászati használatra.

(210) M 08 02812
(220) 2008.09.05.
(731) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 03251
(220) 2008.10.16.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

(210) M 08 01102
(220) 2008.03.28.
(731) INTERGÁL Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Kiskunfélegyháza (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 22
25
29
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30 Cukrászati termékek.
31 Élõ állat, élõ liba.
32 Üditõital.
35 Hús-, baromfihús-, élelmiszer-nagykereskedelmi és iparcikk- és ruházatitermék-nagykereskedelmi tevékenység szervezése, bonyolítása; burgonya-, zöldség-gyümölcs és vegyescikkfelvásárlás.
39 Szállítási tevékenység.
40 Szikvízgyártás, tollfeldolgozás.
(210) M 08 03260
(220) 2008.10.17.
(731) Invest-Holding Plussz Kft., Budapest (HU)
(740) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) ROYAL LE CARTIER
(511) 33 Franciaországból származó alkoholtartalmú italok (a sörök
kivételével).
(210) M 08 03261
(220) 2008.10.17.
(731) Invest-Holding Plussz Kft., Budapest (HU)
(740) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) FEKETE BIVALY VODKA
(511) 33 Vodka.

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

(210) M 08 03227
(220) 2008.08.13.
(731) Krarusz Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Veszprém (HU)
(541) GLYCUNIC
(511) 1
Ipari vegyi termékek: fékfolyadék, szélvédõmosó téli-nyári
folyadék, fagyálló hûtõfolyadék, rovaroldó, jégoldó, légfék-jégmentesítõ, útjégmentesítõ, ioncserélt víz, autósampon.

Távközlés.
(210) M 08 03382
(220) 2008.10.31.
(731) Larga Kft., Balatonalmádi (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ Gödölle, Kékes,
Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

M 08 03269
(220) 2008.10.17.
Invitel Távközlési Zrt., Budaörs (HU)
dr. Szolnoky Andrea, Tiszakerecseny

Invitel - Ha több kell
38

(210) M 08 03236
(220) 2008.08.13.
(731) Kontakt-Busz Közlekedési Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(541) Kontakt-Busz
(511) 39 Autóbusz-közlekedés, jármûvek kölcsönzése, szállítási szolgáltatások, személyszállítás, utasszállítás, utazások szervezése.

(210) M 08 03071
(220) 2008.10.01.
(731) L’Oreal (société anonyme), Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) VICHY AZ EGÉSZSÉG SZÉP
(511) 3
Parfümök, kölnivizek; fürdõ- és tusológélek, fürdõ- és tusolók nem gyógyászati célokra; szappanok, dezodorok; kozmetikumok, nevezetesen arc-, test- és kézkrémek, -tejek, -lotionok, -gélek és -porok; napozókészítmények (kozmetikai termékek); make-up készítmények; hajformázó és hajápoló samponok, gélek,
spray-k, habok és balzsamok; hajlakkok; hajszínezõ és hajfestõ
készítmények; készítmények tartós hullám készítésére és hajgöndörítésre; illóolajok.

(210) M 08 03268
(220) 2008.10.17.
(731) Invitel Távközlési Zrt., Budaörs (HU)
(740) dr. Szolnoky Andrea, Tiszakerecseny
(546)

(511) 38

24 Textíliák és textiláruk amelyek nem tartoznak más osztályba, ágy- és asztalnemûk, takarók, párnák.

Távközlés.

(210) M 08 03239
(220) 2008.10.15.
(731) Judith Leiber IP LLC, Ohio 43217 (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) JUDITH LEIBER
(511) 3
Illatszerek, nevezetesen, parfümök, kölnik és kölnivizek.
9
Szemüvegek, napszemüvegek és szemüveg- és napszemüvegtokok.
18 Kézitáskák, levéltárcák és bõr pénztárcák.
(210) M 08 03248
(220) 2008.10.16.
(731) Kaschmir-Gold Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 3
Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
18 Nyergek és lótakarók, vadásztáska, vadászruha.

(511) 5

Gyógynövény alapú táplálékkiegészítõk.

(210) M 08 03516
(220) 2008.11.12.
(731) Lucasfilm Entertainment Company Ltd., San Francisco,
California (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) ANAKIN SKYWALKER
(511) 28 Játékok, játékszerek; játékáruk; sportcikkek, elektronikus és
videojátékok; érmével mûködtetett videojátékok; kézügyességi
szerszámkészletek; mozaikjátékok (lombfûrésszel kivágott részekbõl); játék akciófigurák és azok tartozékai; miniatûr játék jármûvek; plüssjátékok; babák; görkorcsolyák, korcsolyák, egyélû
korcsolyák; álarcosbál-kosztümök és álarcok; vidámparki jármûvek; karácsonyfadíszek.
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(210) M 08 03518
(220) 2008.11.12.
(731) Lucasfilm Entertainment Company Ltd., San Francisco,
California (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) JAR JAR BINKS
(511) 28 Játékok, játékszerek; játékáruk; sportcikkek, elektronikusés videojátékok; érmével mûködtetett videojátékok; kézügyességi szerszámkészletek; mozaikjátékok (lombfûrésszel kivágott részekbõl); játék akciófigurák és azok tartozékai; miniatûr játék jármûvek; plüssjátékok; babák; görkorcsolyák, korcsolyák, egy élû
korcsolyák; álarcosbál kosztümök és álarcok; vidámparki jármûvek; karácsonyfadíszek.

(511) 33
35

(210) M 08 02882
(220) 2008.09.15.
(731) Magyar Könyvklub Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gulya Zsuzsanna ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 25

Magyarországról származó borok.
Borkereskedelem.

(210) M 08 02865
(220) 2008.09.11.
(731) Matyi Dezsõ, Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
(210) M 08 00191
(731) Mao Jun Cai, Budapest (HU)
(546)

(210) M 08 02864
(220) 2008.09.11.
(731) Matyi Dezsõ, Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 33
35

Magyarországról származó borok.
Borkereskedelem.

(210) M 08 02815
(220) 2008.09.05.
(731) MEDISO Orvosi Berendezés Fejlesztõ és Szerviz Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Jogi
Iroda Kft., Budapest
(546)

(220) 2008.01.24.

Farmernadrágok.

(210) M 08 02770
(220) 2008.09.03.
(731) Mareco Ingatlan Zrt., Budapest (HU)
(740) Katona Zsuzsanna, Budapest
(546)

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

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, 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, adatfeldolgozó berendezések
és számítógépek; különösen: adatfeldolgozó készülékek, nagyfrekvenciás generátorok, anyagvizsgáló készülékek és gépek, biztonsági felszerelések, CD-ROM lemezek, csipek, ciklotronok,
csatolók, sûrûségmérõk, desztillálóberendezések tudományos
használatra, detektorok, diafragmák akusztikai és fényképészeti
célokra, diagnosztikai készülékek nem gyógyászati használatra,
diffrakciós készülékek, dózismérõk, doziméterek, elektronikus
jeladók, elektromos ellenõrzõ berendezések, ellenõrzõ készülékek nem gyógyászati használatra, epidiaszkópok, ergométerek,
fluoreszcens ernyõk, erõsítõcsövek, erõsítõk, elektromos felügyeleti mûszerek, laboratóriumi fermentációs készülékek, félvezetõk, fény vagy mechanikai jelzõkészülékek, fényceruzák, fényt
kibocsátó elektronikus mutatóeszközök, készülékek és eszközök
fizikai kísérletekhez, frekvenciamérõk, galvanométerek, gázkisülési csövek nem világítási célra, hõmérõk nem gyógyászati használatra, hõmérsékletjelzõ, hõmérséklet-szabályozó készülékek,
hullámhosszmérõk, indikátorok, jelzõk, interfészek, inverterek,
áramirányítók, ionizálókészülékek, jelzõberendezések, kapacitásmérõk, kozmográfiai mûszerek, kromatográfok laboratóriumi
használatra, laboratóriumi tálcák, megfigyelõ mûszerek, membránok tudományos készülékekhez, mennyiségjelzõk, mérõberen-
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dezések, mérõmûszerek, mérõeszközök, mértékek, elektromos
mérõkészülékek, mérõmûszerek, mikroszkópok, nagyfrekvenciás készülékek, oktatási készülékek, optikai adathordozók, optikai
cikkek, optikai készülékek és eszközök, optikai lámpák, optikai
letapogató egységek, optikai üvegek, optikai üvegszálak, oszcillográfok, polariméterek, prizmák, processzorok (központi adatfeldolgozó egységek), fénysugártörõ készülékek, részecskegyorsítók, röntgenberendezések nem orvosi célokra, röntgencsövek
nem gyógyászati használatra, röntgenfelvételek nem orvosi használatra, röntgenkészülékek nem gyógyászati használatra, röntgensugárzás elleni védõeszközök nem orvosi célokra, optikai letapogatók (informatika), spektrográfok, spektroszkópok, sugárzásmérõk, súlymérõ készülékek és eszközök, sûrûségmérõk, számítógépprogramok, számítógép-perifériák, számlálók, mérõmûszerek, szoftverek, szonárok, szondák tudományos használatra,
távadók, transzmitterek, távmérõ mûszerek, teleméterek.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak, ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; különösen: bútorok speciális kikészítésû gyógyászati használatra, elektródák gyógyászati használatra, elektrokardiográfok, elektromos akupunktúrás eszközök,
elemzõkészülékek gyógyászati használatra, fizikoterápiás készülékek, fogászati készülékek és eszközök, gasztroszkópok, gyomortükrök, gyógyászati hullámvezetõk, gyógyászati készülékek
és eszközök, hidrosztatikus ágyak gyógyászati használatra, hõmérõk gyógyászati használatra, injekciós fecskendõk, injektorok
gyógyászati használatra, inkubátorok gyógyászati használatra,
kanülök, katéterek, kesztyûk gyógyászati használatra, kvarclámpák gyógyászati használatra, lámpák gyógyászati használatra,
légpárnák gyógyászati használatra, lélegeztetõkészülékek mesterséges lélegeztetéshez, légzésvolumen-mérõk, lézerek gyógyászati használatra, masszírozókészülékek, maszkok egészségügyi
személyzet általi használatra, meleg levegõvel mûködõ gyógyászati készülékek, merevítõkészülékek gyógyászati célokra, permetezõk, porlasztók gyógyászati használatra, pumpák gyógyászati használatra, radiológiai ernyõk gyógyászati használatra, radiológiai készülékek gyógyászati használatra, radioterápiás készülékek, rádiumcsövek gyógyászati használatra, röntgencsövek
gyógyászati használatra, röntgenfelvételek gyógyászati használatra, röntgenkészülékek gyógyászati használatra, röntgensugarak elõállítására szolgáló készülékek és berendezések gyógyászati használatra, röntgensugárzás elleni védõfelszerelések gyógyászati használatra, sebészeti készülékek és eszközök.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások, számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; különösen: fizikai kutatások, kutatás és fejlesztés mások
részére, mechanikai kutatás, mértékhitelesítés, mûszaki kutatás,
mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki tervtanulmányok készítése, szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban,
számítógépprogramok installációja, számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása, számítógépes rendszerelemzés, számítógépprogramok kidolgozása, korszerûsítése, kölcsönzése, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása,
vegyelemzés, kémiai analízis, vegyészeti kutatás és vegyészeti
szolgáltatások.
(210) M 08 02906
(220) 2008.09.17.
(731) Merck KGaA, 64293 Darmstadt (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) TRI-BIONTA BENEFUS
(511) 5
Diétás és táplálkozási kiegészítõk.
(210) M 08 02900
(220) 2008.09.16.
(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; 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 02578
(220) 2008.08.12.
(731) Multicard Mûanyagkártya-Gyártó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Ajtony Csaba ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés.
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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(546)

(210) M 08 02829
(220) 2008.09.09.
(731) NOVICO Szervezõ és Tanácsadó Kft., Miskolc (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 08 02772
(220) 2008.09.03.
Pacific Óceán Tartósítóipari Kft., Vác (HU)
Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivõ, Budapest

ÓCEÁN
32 Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és fõtt gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok, kompótok; tojás, tej és tejtermékek; ehetõ olajok és zsírok.
(210) M 08 02589
(731) Pável Ádám, Budapest (HU)
(546)

(220) 2008.08.13.

(210) M 08 03533
(220) 2008.11.13.
(731) Paprika Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
(591)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás, televíziós mûsor és
csatorna sugárzása, televíziós programok összeállítása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 39 Utasszállítás emberi erõvel meghajtott háromkerekû riksával; utazásszervezés.
(210) M 08 03389
(220) 2008.11.03.
(731) RANIBON HOLDING LIMITED, Limassol (CY)
(740) dr. Barna Péter ügyvéd, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 08 02740
(220) 2008.08.29.
(731) Pesti Est Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Pálvölgyi Miklós, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 16 Tanítási és oktatási eszközök, készülékek kivételével.
35 Reklámozás és ügyletek.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 08 01406
(220) 2008.04.22.
(731) Pharmax Kutató és Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) KLIMIN Szója
(511) 5
Szója alapanyagú gyógyszerészeti készítmények, szója
alapanyagú egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
(210) M 08 02366
(220) 2008.07.18.
(731) Productos Churruca S.A., Valencia (ES)
(740) dr Gödölle Tamás ügyvéd, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, 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 03390
(220) 2008.11.03.
(731) RANIBON HOLDING LIMITED, Limassol (CY)
(740) dr. Barna Péter ügyvéd, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
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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 03392
(220) 2008.11.03.
(731) RANIBON HOLDING LIMITED, Limassol (CY)
(740) dr. Barna Péter ügyvéd, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

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 02895
(220) 2008.09.16.
(731) Regõczi Gábor, Pilisjászfalu (HU)
(740) dr. Szentes Béla Gyula, Szentes Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, 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 02636
(731) Royalsekt Zrt., Izsák (HU)
(554)

(220) 2008.08.18.

(210) M 08 03393
(220) 2008.11.03.
(731) RANIBON HOLDING LIMITED, Limassol (CY)
(740) dr. Barna Péter ügyvéd, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 33

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, 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 03394
(220) 2008.11.03.
(731) RANIBON HOLDING LIMITED, Limassol (CY)
(740) dr. Barna Péter ügyvéd, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

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

Pezsgõk.

(210) M 08 02223
(220) 2008.07.08.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 38 Távközlés, különösen televíziós mûsorszórás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen televíziós mûsorok készítése és televíziós szórakoztatás.
(210) M 08 02731
(220) 2008.08.28.
(731) Sanoma Budapest Kiadói zártkörûen mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) PIKNIK
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; újságok,
különösen kéthetente megjelenõ újságok, 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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41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen újságkiadás, -terjesztés; elektronikus
könyvek és folyóiratok online kiadása.
(210) M 08 03349
(731) Sendia Kft., Budapest (HU)
(546)

(220) 2008.10.28.

(511) 24 Textíliák, textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba, ágy- és asztalnemûk.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
(210)
(731)
(300)
(740)

M 08 03017
(220) 2008.09.25.
Societe Jas Hennessy & Co., Cognac (FR)
083565540
2008.03.28. FR
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(210) M 08 03557
(220) 2008.11.14.
(731) South Beach Beverage Company, Inc. (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), Norwalk, Connecticut (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) ADRENALINE RUSH
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
(210) M 08 02189
(731) Szabó Krisztián, Sárvár (HU);
Takács Viktor, Sárvár (HU)
(546)

(541) DIPTYQUE
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 08 03556
(220) 2008.11.14.
(731) South Beach Beverage Company, Inc. (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), Norwalk, Connecticut (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) ADRENALINE PURE
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(220) 2008.07.02.

M 08 03531
(220) 2008.11.13.
Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda Alirodája, Budapest

OMLÓS FORTÉLYOK
29 Zöldségek és burgonya (tartósított, szárított vagy fõtt), gyümölcsök (tartósított, szárított vagy fõtt), gombák (szárított, tartósított vagy fõtt), hús, baromfi, vadhús, hal és tengeri ételek, mindezen termékek kivonat formájában is, levesek, zselék, tészták,
konzervek, készételek, fagyasztott vagy szárított; lekvárok (dzsemek); kompótok, tojás, tej és tejtermékek; zöldséglevek fõzéshez,
paradicsomlé fõzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zöldségkonzervek, készételek, fagyasztott vagy szárított; étkezési olajok és zsírok; hentesáruk; húslé, mártás, szaft; leveskészítmények; levesek, leveskoncentrátumok, húsleves, leveskockák, erõleves, húslevesekhez (táptalajhoz) készítmények.
30 Gabonafélék, gabonakészítmények. lisztek; élesztõ, sütõporok; rizs, tésztafélék; rizs, liszt vagy gabonaalapú élelmiszerek,
készételek formájában is; pizzák, szendvicsek; pékáruk, süteménytészta; kekszek, péksütemények és cukrászsütemények, aprósütemények; keményítõtartalmú termékek étkezéshez; húspuhító szerek háztartási használatra; szószok; szójaszósz; ketchup;
fûszerek, fûszerkeverékek, fûszeres mártások, szószok (ízesítõszerek, fûszeres mártások), aromatizáló vagy fûszerezõ készítmények ételekhez, ételízesítõ (fûszer), ehetõ fûszerek, fûszerek ízesítõk; ízesítõszerek, salátaöntetek, majonéz; só, mustár; ecet; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez; jég.

(210) M 08 02512
(220) 2008.08.05.
(731) Songmedia Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(210) M 08 03027
(220) 2008.09.26.
(731) SZÁLMÁN Kereskedelmi Kft., Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Sarnyai Sándor, 230. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, 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) 41 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

(210) M 08 03025
(220) 2008.09.26.
(731) Tamási Tibor, Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviselet Kft., Budapest
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(546)

(210)
(731)
(300)
(740)

M 08 02837
(220) 2008.09.09.
The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(CTM)7174841
2008.08.21. EP
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)
(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
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.
(210) M 08 03380
(220) 2008.10.31.
(731) TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt., Budaörs (HU)
(546)

(511) 3
Mosásra és fehérítésre szolgáló háztartási célú készítmények; evõeszközök tisztítására szolgáló készítmények.
(210)
(731)
(300)
(740)

M 08 02838
(220) 2008.09.09.
The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(CTM)7172158
2008.08.20. EP
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
(210) M 08 03381
(220) 2008.10.31.
(731) TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt., Budaörs (HU)
(546)

(511) 3
Mosásra és fehérítésre szolgáló háztartási célú készítmények; evõeszközök tisztítására szolgáló készítmények.
(210)
(731)
(300)
(740)

M 08 02839
(220) 2008.09.09.
The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(CTM)7175797
2008.08.21. EP
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

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

(210)
(731)
(300)
(740)

(210)
(731)
(300)
(740)

M 08 02836
(220) 2008.09.09.
The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(CTM)7167976
2008.08.21. EP
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

M 08 02840
(220) 2008.09.09.
The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(CTM) 7171581
2008.08.20. EP
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(546)

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

(511) 3
Mosásra és fehérítésre szolgáló háztartási célú készítmények; evõeszközök tisztítására szolgáló készítmények.
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(210)
(731)
(300)
(740)

M 08 02841
(220) 2008.09.09.
The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
7171978
2008.08.20. EP
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 00482
(220) 2008.02.18.
(731) Tonk Emil, Pécs (HU)
(740) Gláser Tamás, LÁRHEN Iparjogvédelmi, Tanácsadó,
Menedzser és Szolgáltató Kft., Budapest
(541) CODOMA
(511) 35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása.
41 Oktatás; nevelés.
42 Tudományos és ipari kutatás; számítógépes programozás;
számítógépszoftver-fenntartás; számítógépes rendszerfejlesztés;
számítógépprogram-kölcsönzés.
45 Szellemi tulajdon, licencek adása.
(210) M 08 02903
(220) 2008.09.17.
(731) Tradewind Asia Kft., Budapest (HU)
(541) FORMUM
(511) 5
Cukrászati gyógytermékek; diétás élelmiszerek gyógyászati
használatra; diétás italok gyógyászati használatra; emésztést elõsegítõ szerek gyógyászati használatra; erõsítõszerek (gyógyszerek); gyógycukor; gyógyhatású adalékanyagok; gyógyitalok;
gyógyteák; pasztillák gyógyszerészeti használatra; rágógumi
gyógyászati használatra; vitaminkészítmények.
30 Cukorkaáruk; jeges tea; rágógumi, nem gyógyászati használatra; teaalapú italok.
32 Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (alkoholmentes); izotóniás italok; készítmények italok elõállításához; limonádék; pasztillák
szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; szénsavas italok;
zöldséglevek (italok).
(210) M 08 01994
(220) 2008.06.16.
(731) TRANZPRESS Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 08 02676
(220) 2008.08.21.
(731) Töröcsik Jenõ, Budapest (HU)
(740) dr. Hazai Kinga ügyvéd, Dr. Kéri - dr. Hazai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) ESO TV
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
45 Jogi szolgáltatások, biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.
(210) M 08 02677
(220) 2008.08.21.
(731) Töröcsik Jenõ, Budapest (HU)
(740) dr. Hazai Kinga ügyvéd, Dr. Kéri - dr. Hazai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) ESO.TV
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
45 Jogi szolgáltatások, biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.
(210) M 08 03241
(220) 2008.10.15.
(731) UNILEVER N. V., Al Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) AXE TWIST
(511) 3
Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok; kölnivizek, toalettvizek, illatszert tartalmazó testápoló spray; olajok, krémek és oldatok testápoláshoz; borotvahabok, borotválkozógélek,
borotválkozás elõtti és utáni oldatok; hintõpor; fürdõhöz és zuhanyzáshoz használandó készítmények; hajoldatok; fogkrémek;
gyógyhatású anyagot nem tartalmazó szájvízek; dezodorok, izzadásgátló szerek személyi használatra; gyógyhatású anyagot nem
tartalmazó toalettkészítmények.
(210) M 08 02283
(220) 2008.07.11.
(731) Vida Balázs, Pápa (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 35

Sajtófigyelés.

(210) M 08 03093
(220) 2008.10.03.
(731) Travel Time Bt., Budapest (HU)
(546)

(511) 39

Utazásszervezés.

(511) 30

Cukorkaáru, csokoládé.

(210) M 07 00604
(220) 2007.02.21.
(731) Vig Zoltán, Andornaktálya (HU);
Töröcsik Jenõ, Budapest (HU)
(740) dr. Hazai Kinga, Dr. Kéri - dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest
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umok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmgyártás,
filmszínházi fogadások tervezése [szórakoztatás]; fordítói szolgáltatások; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai;
helyfoglalás show-mûsorokra; idõmérés sporteseményeken; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások
[szórakoztatás vagy oktatás]; kollégiumok; internátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; mozgókönyvtári szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások [bemutatók; kiállítások]; oktatás; online elérhetõ elektronikus publikációk, nem letölthetõk; online játékok szolgáltatása
számítógépes hálózatból, rádió- és televízióprogramok készítése;
rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok;
sportedzõtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a
jármûvek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidõs szolgáltatások
nyújtása, szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók; szinkronizálás; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós szórakoztatás; testnevelés; üdülõtáborok szolgáltatásai [szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás] vidámparkok; videofelvevõ készülékek kölcsönzése; videofilmezés; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték.
43 Átmeneti szállások bérlete; bárszolgáltatások; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; helyfoglalás panziókban; helyfoglalás
szállodákban; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek;
panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak kölcsönzése;
szálláshely lefoglalása (idõleges); szállásügynökségek [szállodák; panziók]; szállodai szolgáltatások; székek; asztalok; asztalterítõk; üvegáruk kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása; turistaházak; üdülõtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátóipar.

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; jogi szolgáltatások.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 08 03541
(220) 2008.11.14.
VILLBAU Biztonságtechnikai Kft., Budapest (HU)
INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

ENIGMA RECEIVER
9

Riasztóberendezések, ezek részegységei.

(210) M 08 03510
(220) 2008.11.11.
(731) Vivaldi Kereskedelmi Kft., Dunakeszi (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; mágneses ékszerek, mágneses réz karkötõk, mágneses titánium karkötõk, mágneses szilikon karkötõk, mágneses titánium
nyakláncok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; mágneses ruházati cikkek, papucsok, zoknik, alsónemûk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; mágneses
szorítók, ionos szorítók, könyökvédõk, térdvédõk, sípcsontvédõk, bokavédõk, egészségügyi szorítók, testgyakorlásra szolgáló
gyógyászati készülékek.

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

M 08 02891
(220) 2008.09.16.
VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

ARANYÜST
33

Alkoholos italok (a sörök kivételével).

(210) M 08 02922
(220) 2008.09.18.
(731) WMS Gaming Inc., Waukegan, Illinois (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) Hot Hot Super Jackpot
(511) 9
Játékgépek és szoftverek.
(210) M 08 02927
(220) 2008.09.18.
(731) WMS Gaming Inc., Waukegan, Illinois (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) Lucky Lemmings
(511) 9
Játékgépek és szoftverek.

(210) M 08 03517
(220) 2008.11.12.
(731) Vác Város Önkormányzata, Vác (HU)
(740) Kocsis Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 08 02928
(220) 2008.09.18.
(731) WMS Gaming Inc., Waukegan, Illinois (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) Life of Luxury
(511) 9
Játékgépek és szoftverek.
(511) 41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; cirkuszok; egészség(védõ) klubok; elektronikus desktop kiadói tevékenység; élõ elõadások bemutatása; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; elõadások díszleteinek kölcsönzése; elõadómûvészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokvi-

(210) M 08 02929
(220) 2008.09.18.
(731) WMS Gaming Inc., Waukegan, Illinois (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
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(541) Max Your Edge
(511) 9
Játékgépek és szoftver.
37 Játékgépek üzembe helyezése, karbantartása, javítása.
41 Oktatás/nevelés, valamint szórakoztatás és kulturális tevékenység, játékgépek és szoftverek területén.
(210) M 08 02933
(220) 2008.09.18.
(731) WMS Gaming Inc., Waukegan, Illinois (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) Hot Hot Penny
(511) 9
Játékgépek és szoftverek.

(546)

(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök, alkoholtartalmú italok (sörök
kivételével).
(210) M 08 02762
(220) 2008.09.02.
(731) Ördögszekér Alapítvány, Pásztó (HU)
(546)

(210) M 08 02936
(220) 2008.09.18.
(731) WMS Gaming Inc., Waukegan, Illinois (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) Gold Fish
(511) 9
Játékgépek és szoftverek.
(210) M 08 02937
(220) 2008.09.18.
(731) WMS Gaming Inc., Waukegan, Illinois (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) Bluebird
(511) 9
Játékgépek és szoftverek.

(511) 41 Elõadómûvészek szolgáltatásai (néptánc; népitánc; társastánc; koreográfiák), oktatás (nevelés; szakmai képzés; szakmai táborok), szórakoztatás (kulturális tevékenységek; programok szervezése és rendezése; fesztiválok szervezése; show-mûsorok; élõ
elõadások bemutatása; viseletek (nõi, férfi, gyermek népi viseletek).

(210) M 08 02887
(220) 2008.09.15.
(731) X-Meditor Lapkiadó, Oktatás- és Rendezvényszervezõ Kft.,
Gyõr (HU)
(546)

(210) M 08 03089
(220) 2008.09.30.
(731) Újpesti Torna Egylet 100%, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest
(546)

(511) 35 Kereskedelmi vagy reklámcélú szolgáltatás (faipari szakkiállítás szervezése).
(210) M 08 02766
(220) 2008.09.02.
(731) Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Wien (AT)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviselet Kft., Budapest

(511) 41

Sporttevékenységek.

A rovat 142 db közlést tartalmaz.
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(111) 190.366
(151) 2007.07.25.
(210) M 05 03787
(220) 2005.11.29.
(732) Masterplast Group Kereskedelmi Zrt.,
Sárszentmihály (HU)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) FALFIX
(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.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
(111)
(210)
(732)
(740)

195.811
(151) 2008.10.18.
M 05 04119
(220) 2005.12.22.
Plaza Centers (Europe) B.V., Amsterdam (NL)
dr. Tomcsányi Tamás, Dr. Tomcsányi Tamás Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) Aréna Plaza
(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy bevont dublétárgyak; ékszerek, drágakövek; órák és
más idõmérõ mûszerek.
15 Hangszerek.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények, linóleumok
és más padlóburkoló termékek; tapéták (szövetek kivételével).
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított
(konzervált), szárított gyümölcsök és zöldségek, gyümölcsbefõttek, fõtt zöldségek; zselék, lekvárok; tojás; tej és egyéb tejtermékek, étolajok és étzsírok, hús- és húskészítménykonzervek, valamint zöldség- és gyümölcskonzervek; savanyúságok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; liszt és egyéb gabonakészítmények, kenyér, kétszersült, péksütemények és cukrászsütemények, tészták, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ, kelesztõporok; só, mustár; bors, ecet, mártások, fûszerek; jég.
32 Sör, világos vagy porter sör; ásványvizek és szénsavas vizek, valamint más alkoholmentes italok; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Borok, szeszes italok és likõrök.
34 Dohány, nyers vagy fedolgozott dohány; dohányzócikkek;
gyújtók, gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás és pénzügyek; ingatlan-haszonbérbeadás; ingatlanok kezelése; házkezelés.
37 Építkezés; javítás; üzembe helyezés.
41 Nevelés és szórakoztatás.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
44 Szépségszalon; fodrász szalonok.

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

195.816
(151) 2008.10.20.
M 07 02734
(220) 2007.07.27.
B & M Marketing Kft., Esztergom (HU)
dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák,
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; albumok, bébipelenkák papírból vagy cellulózból (eldobhatók); ceruzák; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy
papírból, dossziék (papíripari); fedelek, kötések, borítók, (papíráruk), fényképek, fényképtartók, folyóiratok, füzetek, grafikus
ábrázolások, hímzõminták, hírlevelek, íróeszközök, írófelszerelések, írókészletek, írókészletek (papíráruk), iskolaszerek (papírból), katalógusok, kártyák, könyvek, könyvjelzõk, levelezõlapok,
magazinok, revük (idõszaki lapok), matricák, lehúzóképek, naptárak, noteszok, nyomtatott órarendek, menetrendek, papír, papíráruk, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek,
prospektusok, rajzeszközök, rajzfelszerelések, sablonok (papíráruk), szabásminták ruhák készítéséhez, szabásminták ruhák varrásához, szobrocskák, figurák papírmaséból, toll- és ceruzatartók
(asztali), tollak (irodai cikkek), tolltartók, vonalzók rajzoláshoz,
zacskók csomagolásra (papírból vagy mûanyagból), zászlók (papírból), értesítések (papíráruk), öntapadó címkék (papíripari),
üdvözlõlapok/kártyák.
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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; asztalok; bölcsõk; bútorok; dobozok fából vagy mûanyagból; dobozok játékokhoz; fali
dísztáblák, nem textilbõl (bútorzat); felfújható reklámtárgyak; fonott kosarak; gyermekjárókák; hengerpárnák; íróasztalok (bútorzat); iskolabútorok; karosszékek, sezlonok; képkeretek; ládák,
dobozok, nem fémbõl; mozgó testek, mobilok (dísztárgyak), mûvészeti tárgyak fából, viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból; tükrök, vállfák, ruhaakasztók; ágyak; ágynemûk (a vászonhuzatok
kivételével); ékszeres dobozok, nem nemesfémbõl.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk; anyagok fehérnemûkhöz; asztalkendõk textilbõl; asztalterítõk (nem papírból); hálózsákok; lepedõk;
párnahuzatok; ágynemû; ágytakarók; ágyterítõk.
28 Játékok; játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; babaágyak;
babaházak; babaruhák; bábuk, marionettek; hintalovak; hinták;
játékok; játékszerek; labdák labdajátékokhoz; plüss játékszerek;
úszómedencék (játékcikkek); építõjátékok; építõkockák (játékszerek).
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(111) 195.847
(151) 2008.10.22.
(210) M 07 02369
(220) 2007.06.29.
(732) LAVET Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) LAVET
(511) 5
Állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények állatgyógyászati haszálatra; diétás anyagok állatgyógyászati
használatra, tapaszok, kötszeranyagok állatgyógyászati használatra; fogtömõanyagok és fogászati mintázóanyagok állatgyógyászati használatra; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111) 195.848
(151) 2008.10.27.
(210) M 07 02323
(220) 2007.06.26.
(732) Reálszisztéma Kereskedelmi és Tõkehasznosító Kft.,
Halásztelek (HU)
(546)

(111) 195.937
(151) 2008.11.18.
(210) M 08 01790
(220) 2008.05.28.
(732) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)
(554)

(511) 33

Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök); tanyasi körte.

(111) 195.938
(151) 2008.11.18.
(210) M 08 01789
(220) 2008.05.28.
(732) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)
(554)

(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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 195.935
(151) 2008.11.18.
(210) M 08 01791
(220) 2008.05.28.
(732) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)
(554)

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

(511) 33

Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök); tanyasi barack.

(111) 195.936
(151) 2008.11.18.
(210) M 08 01792
(220) 2008.05.28.
(732) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)
(554)

(511) 33

Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök); erdélyi szilvapárlat.

Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök); tanyasi szilva.

195.939
(151) 2008.11.18.
M 08 01100
(220) 2008.03.28.
Behr GmbH & Co. KG, Stuttgart (DE)
dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) BEHR
(511) 7
Hûtõközeg-kondenzátorok; szivattyúk, amennyiben a 7.
osztályba tartoznak; hûtõanyag-szivattyúk; szelepek, amennyiben a 7. osztályba tartoznak; pneumatikus és villamos vezérlések,
amennyiben a 7. osztályba tartoznak; hûtõközeg-kompresszorok.
9
Berendezések hõmérséklet, különösen hûtõanyag hõmérsékletének mérésére és szabályozására, hûtõanyag-termosztátok,
berendezések hõmérséklet szabályozására; vezérlõkészülékek,
érzékelõk levegõ és hûtõanyag hõmérsékletének mérésére; kábeltörzsek.
11 Hûtõberendezések és hûtõrendszerek, különösen gépjármûvekhez vagy épületekhez, különösen belsõ égésû motorokhoz és
alternatív hajtómûvekhez (elektromotor, tüzelõanyag-cella), valamint ezek részei és beépítési egységet képezõ alkatrészei; hûtõmodulok, hûtõanyaghûtõk, töltõlevegõ-hûtõk, olajhûtõk, elektronikai hûtõk, akkumulátorhûtõk, üzemanyaghûtõk, szervokormányolaj-hûtõk, alacsony hõmérsékleti hûtõk; ventilátorok és
ventilátorházak, ventilátormeghajtók, ventilátor kuplungok; fûtõ-, szellõzõ és légkondícionáló berendezések és légkondícionáló
rendszerek, különösen gépjármûvekhez, valamint azok részei és
alkatrészei; légszállítók, légszállító lapátok, légszállító-meghajtók; klímaszabályozó berendezések; légszûrõk, beltéri szûrõk;
hõcserélõk, fûtõtestek, hûtõközeg-elpárologtatók és -kondenzátorok, kiegészítõ fûtõberendezések, kiegészítõ PCT fûtõberendezések, PCT szabályozókészülékek; hûtõközeg-expandáltató szervek, hûtõközeggyûjtõk és hûtõközeg-szárítók; klímaberendezések; fényszórók jármûvekhez; mechanikus és/vagy elektronikus
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alternatív hajtómûvekhez (elektromotor, tüzelõanyag-cella), valamint ezek részei és beépítési egységet képezõ alkatrészei; hûtõmodulok, hûtõanyaghûtõk, töltõlevegõ-hûtõk, olajhûtõk, elektronikai hûtõk, akkumulátorhûtõk, üzemanyaghûtõk, szervokormányolaj-hûtõk, alacsony hõmérsékleti hûtõk; ventilátorok és
ventilátorházak, ventilátormeghajtók, ventilátorkuplungok; fûtõ-, szellõzõ- és légkondicionáló berendezések és légkondicionáló rendszerek, különösen gépjármûvekhez, valamint azok részei
és alkatrészei; légszállítók, légszállítólapátok, légszállító-meghajtók; klímaszabályozó berendezések; légszûrõk, beltéri szûrõk;
hõcserélõk, fûtõtestek, hûtõközeg-elpárologtatók és -kondenzátorok, kiegészítõ fûtõberendezések, kiegészítõ PCT fûtõberendezések, PCT szabályozókészülékek; hûtõközeg-expandáltató szervek, hûtõközeggyûjtõk és hûtõközeg-szárítók; klímaberendezések; fényszórók jármûvekhez; mechanikus és/vagy elektronikus
kezelõkészülékek fûtõ-, szellõzõ és légkondicionáló berendezésekhez.
12 Gépjármûrészek, amennyiben a 12. osztályba tartoznak;
olajmodulok és kipufogógáz-visszavezetõ modulok gépjármûvekhez; folyadéksúrlódó tengelykapcsolók, kipufogógáz-hõátadók, kipufogógáz-visszavezetõ szelepek, vezetõfülke-berendezések és modulok gépjármûvekhez, valamint ezek részei, különösen mûszerfalak, középkonzolok, légkibocsátók, kereszttartók és
légcsatornák; elülsõ végmodulok gépjármûvekhez és ezek részei,
különösen kereszttartók és lökhárítók; üzemanyagtartályok,
üzemanyagtankok, karosszériarészek, futómûrészek, kerekek és
felnik gépjármûvekhez.
17 Összekötõ vezetékek gépjármûhûtõkhöz, amennyiben a 17.
osztályba tartoznak; hûtõanyagtömlõk, hûtõközeg-vezetékek.
37 Hûtõközeg-kondenzátorok, szivattyúk, hûtõanyag-szivattyúk, szelepek, pneumatikus és villamos vezérlések, hûtõközeg-kompresszorok; hõmérséklet, különösen hûtõanyag hõmérsékletének mérésére és szabályozására szolgáló berendezések;
hûtõanyag-termosztátok, berendezések hõmérséklet szabályozására, vezérlõkészülékek, érzékelõk levegõ és hûtõanyag hõmérsékletének mérésére, kábeltörzsek; hûtõberendezések és hûtõrendszerek, különösen gépjármûvekhez, különösen belsõ égésû
motorokhoz és alternatív hajtómûvekhez (elektromotor, tüzelõanyag-cella), valamint ezek részei és beépítési egységet képezõ
alkatrészei; hûtõmodulok, hûtõanyaghûtõk, töltõlevegõ-hûtõk,
olajhûtõk, elektronikahûtõk, akkumulátorhûtõk, üzemanyaghûtõk, szervokormányolaj-hûtõk, alacsony hõmérsékleti hûtõk,
ventilátorok és ventilátorházak, ventilátormeghajtók, ventilátorkuplungok; fûtõ-, szellõzõ- és légkondicionáló berendezések és
légkondicionáló rendszerek, különösen gépjármûvekhez, valamint azok részei és alkatrészei; légszállítók, légszállítólapátok,
légszállító-meghajtók, klímaszabályozó berendezések, légszûrõk, beltéri szûrõk, hõcserélõk, fûtõtestek, hûtõközeg-elpárologtatók és -kondenzátorok, kiegészítõ fûtõberendezések, kiegészítõ
PTC fûtõberendezések, PTC szabályozókészülékek, hûtõközeg-expandáltató szervek, hûtõközeggyûjtõk és hûtõközeg-szárítók, klímaberendezések, fényszórók jármûvekhez, gépjármûrészek; olajmodulok és kipufogógáz-visszavezetõ modulok gépjármûvekhez; folyadéksúrlódó tengelykapcsolók, kipufogógáz-hõátadók, kipufogógáz-visszavezetõ szelepek, vezetõfülke-berendezések és modulok gépjármûvekhez, valamint ezek részei, különösen mûszerfalak, középkonzolok, légkibocsátók, kereszttartók
és légcsatornák; elülsõ végmodulok gépjármûvekhez és ezek részei, különösen kereszttartók és lökhárítók; üzemanyagtartályok,
üzemanyagtankok, karosszériarészek, futómûrészek, kerekek és
felnik gépjármûvekhez; összekötõ vezetékek gépjármûhûtõkhöz,
hûtõanyagtömlõk, hûtõközeg-vezetékek, valamint fûtõ-, szellõzõ- és légkondicionáló berendezésekhez való mechanikus
és/vagy elektronikus kezelõkészülékek karbantartása és javítása.

kezelõkészülékek fûtõ-, szellõzõ- és légkondicionáló berendezésekhez.
12 Gépjármûrészek, amennyiben a 12. osztályba tartoznak;
olajmodulok és kipufogógáz-visszavezetõ modulok gépjármûvekhez; folyadéksúrlódó tengelykapcsolók, kipufogógáz-hõátadók, kipufogógáz-visszavezetõ szelepek, vezetõfülke-berendezések és modulok gépjármûvekhez, valamint ezek részei, különösen mûszerfalak, középkonzolok, légkibocsátók, kereszttartók és
légcsatornák; elülsõ végmodulok gépjármûvekhez és ezek részei,
különösen kereszttartók és lökhárítók; üzemanyagtartályok,
üzemanyagtankok, karosszériarészek, futómûrészek, kerekek és
felnik gépjármûvekhez.
17 Összekötõ vezetékek gépjármûhûtõkhöz, amennyiben a 17.
osztályba tartoznak; hûtõanyagtömlõk, hûtõközeg-vezetékek.
37 Hûtõközeg-kondenzátorok, szivattyúk, hûtõanyag-szivattyúk, szelepek, pneumatikus és villamos vezérlések, hûtõközeg-kompresszorok; hõmérséklet, különösen hûtõanyag hõmérsékletének mérésére és szabályozására szolgáló berendezések;
hûtõanyag-termosztátok, berendezések hõmérséklet szabályozására, vezérlõkészülékek, érzékelõk levegõ és hûtõanyag hõmérsékletének mérésére, kábeltörzsek; hûtõberendezések és hûtõrendszerek, különösen gépjármûvekhez, különösen belsõ égésû
motorokhoz és alternatív hajtómûvekhez (elektromotor, tüzelõanyag-cella), valamint ezek részei és beépítési egységet képezõ
alkatrészei; hûtõmodulok, hûtõanyaghûtõk, töltõlevegõ-hûtõk,
olajhûtõk, elektronikahûtõk, akkumulátorhûtõk, üzemanyaghûtõk, szervokormányolaj-hûtõk, alacsony hõmérsékleti hûtõk,
ventilátorok és ventilátorházak, ventilátormeghajtók, ventilátorkuplungok; fûtõ-, szellõzõ- és légkondicionáló berendezések és
légkondicionáló rendszerek, különösen gépjármûvekhez, valamint azok részei és alkatrészei; légszállítók, légszállítólapátok,
légszállító-meghajtók, klímaszabályozó berendezések, légszûrõk, beltéri szûrõk, hõcserélõk, fûtõtestek, hûtõközeg-elpárologtatók és -kondenzátorok, kiegészítõ fûtõberendezések, kiegészítõ
PTC fûtõberendezések, PTC szabályozókészülékek, hûtõközegexpandáltató szervek, hûtõközeggyûjtõk és hûtõközeg-szárítók,
klímaberendezések, fényszórók jármûvekhez, gépjármûrészek;
olajmodulok és kipufogógáz-visszavezetõ modulok gépjármûvekhez; folyadéksúrlódó tengelykapcsolók, kipufogógáz-hõátadók, kipufogógáz-visszavezetõ szelepek, vezetõfülke-berendezések és modulok gépjármûvekhez, valamint ezek részei, különösen mûszerfalak, középkonzolok, légkibocsátók, kereszttartók és
légcsatornák; elülsõ végmodulok gépjármûvekhez és ezek részei,
különösen kereszttartók és lökhárítók; üzemanyagtartályok,
üzemanyagtankok, karosszériarészek, futómûrészek, kerekek és
felnik gépjármûvekhez; összekötõ vezetékek gépjármûhûtõkhöz,
hûtõanyagtömlõk, hûtõközeg-vezetékek, valamint fûtõ-, szellõzõ- és légkondicionáló berendezésekhez való mechanikus
és/vagy elektronikus kezelõkészülékek karbantartása és javítása.
(111)
(210)
(732)
(740)

195.940
(151) 2008.11.18.
M 08 01101
(220) 2008.03.28.
Behr GmbH & Co. KG, Stuttgart (DE)
dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)
(511) 7
Hûtõközeg-kondenzátorok; szivattyúk, amennyiben a 7.
osztályba tartoznak; hûtõanyag-szivattyúk; szelepek, amennyiben a 7. osztályba tartoznak; pneumatikus és villamos vezérlések,
amennyiben a 7. osztályba tartoznak; hûtõközeg-kompresszorok.
9
Berendezések hõmérséklet, különösen hûtõanyag hõmérsékletének mérésére és szabályozására, hûtõanyag-termosztátok,
berendezések hõmérséklet szabályozására; vezérlõkészülékek,
érzékelõk levegõ és hûtõanyag hõmérsékletének mérésére; kábeltörzsek.
11 Hûtõberendezések és hûtõrendszerek, különösen gépjármûvekhez vagy épületekhez, különösen belsõ égésû motorokhoz és

(111) 195.941
(151) 2008.11.18.
(210) M 08 00879
(220) 2008.03.12.
(732) Gombosi Pálinkafõzõ, Gyümölcsfeldolgozó és Kereskedelmi
Kft., Lõrinci (HU)
(740) dr. Szõke Pál ügyvéd, Aszód
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(546)

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

195.955
(151) 2008.11.18.
M 08 01482
(220) 2008.04.23.
Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) RÖFINCSI
(511) 29 Hús és hústermékek.
(111)
(210)
(732)
(740)

195.956
(151) 2008.11.18.
M 08 01483
(220) 2008.04.23.
Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) FINCSIBE
(511) 29 Baromfi és baromfitermékek.
(511) 33
(111)
(210)
(732)
(740)

Pálinka.

(111) 195.957
(151) 2008.11.18.
(210) M 08 01276
(220) 2008.04.14.
(732) LCP Systems Informatikai és Kereskedelmi Kft. 20%,
Budapest (HU);
Horváth Csaba 40%, Budapest (HU);
Hegedûs Viktor Sándor 40%, Vásárosnamény (HU)
(546)

195.945
(151) 2008.11.18.
M 08 01270
(220) 2008.04.14.
Yess Europe Kft., Budapest (HU)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.
35 Reklámozás, segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

195.948
(151) 2008.11.18.
M 08 01458
(220) 2008.04.23.
GANZ Mérõgyár Kft., Gödöllõ (HU)
dr. Tóth Péter, Tóth és Helli Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 9
Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111) 195.958
(151) 2008.11.18.
(210) M 08 00602
(220) 2008.02.26.
(732) Opticon Telekommunikációs Hálózati Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Kecskemét (HU)
(740) dr. Fodor András, Fodor András Ügyvédi Iroda, Miskolc
(546)

GANZ
9
Mérõmûszerek; villamos, gáz- és vízfogyasztásmérõk, hõmennyiségmérõk; villamos és elektronikus elven mûködõ kapcsolóórák; hitelesítõberendezések villamos, gáz-, vízfogyasztásmérõkhöz és hõmennyiségmérõkhöz; villamos, gáz-, víz- és hõmennyiségmérõ rendszerek.
195.949
(151) 2008.11.18.
M 08 01631
(220) 2008.05.13.
Escher Bálint, Budapest (HU)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(511) 20

Párnák.

(511) 38

Távközlés.

(111) 195.959
(210) M 08 00881
(732) Kárpáti Zoltán, Alsóörs (HU)
(546)

(151) 2008.11.18.
(220) 2008.03.12.

(511) 16 Papíráruk, nyomtatott anyagok és kiadványok; prospektusok, újságok; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok és folyóiratok.
35 Reklámozás; reklám- és hirdetõügynökség; hirdetési szolgáltatások; interaktív multimédiás, interneten továbbított és közölt hirdetések; áruk és szolgáltatások felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése; online hirdetõ tevékenység; piackutatás; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba történõ szerkesztése.
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38 Távközlési szolgáltatások, elektronikus levelezés, elektronikus adatátvitel, híranyag továbbítása interneten keresztül, hírügynökségi szolgáltatás-tartalomszolgáltatás; elektronikus hirdetõtábla-szolgáltatás.
42 Adattárolás, adatbázis-szolgáltatás, adatkezelés, adatfeldolgozás, adatok adatbázisból történõ kikeresése, adatbázis-hozzáférés biztosítása elektronikus eszközökön, elektronikus hálózaton,
interneten keresztül; hírügynökség, hírek, információ továbbítása
- tartalomszolgáltatás - terjesztése interneten keresztül; adatok
vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus
médiumba; weboldalak fenntartása és alkotása mások számára.
(111) 195.961
(151) 2008.11.18.
(210) M 08 01089
(220) 2008.03.28.
(732) „Csányi Alapítvány a Gyermekekért” Kiemelkedõen
Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Csányi Alapítvány a Gyermekekért Életút
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

Oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás.

(111) 196.061
(210) M 08 01500
(732) 2F Iskola Kft., Szeged (HU)

196.062
(151) 2008.11.28.
M 08 01497
(220) 2008.04.28.
2F Iskola Kft., Szeged (HU)
dr. Mészáros Gábor, Molnár és Tóth Ügyvédi Iroda, Szeged

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

Oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás.

196.063
(151) 2008.11.28.
M 08 01498
(220) 2008.04.28.
2F Iskola Kft., Szeged (HU)
dr. Mészáros Gábor, Molnár és Tóth Ügyvédi Iroda, Szeged

(511) 41

196.060
(151) 2008.11.28.
M 08 01499
(220) 2008.04.28.
2F Iskola Kft., Szeged (HU)
dr. Mészáros Gábor, Molnár és Tóth Ügyvédi Iroda, Szeged

(511) 41

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

Oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás.

(151) 2008.11.18.
(220) 2008.03.12.

(511) 16 Papíráruk, nyomtatott anyagok és kiadványok; prospektusok, újságok; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok és folyóiratok.
35 Reklámozás; reklám- és hirdetõügynökség; hirdetési szolgáltatások; interaktív multimédiás, interneten továbbított és közölt hirdetések; áruk és szolgáltatások felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése; online hirdetõ tevékenység; piackutatás; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba történõ szerkesztése.
38 Távközlési szolgáltatások, elektronikus levelezés, elektronikus adatátvitel, híranyag továbbítása interneten keresztül, hírügynökségi szolgáltatás-tartalomszolgáltatás; elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás.
42 Adattárolás, adatbázis-szolgáltatás, adatkezelés, adatfeldolgozás, adatok adatbázisból történõ kikeresése, adatbázis-hozzáférés biztosítása elektronikus eszközökön, elektronikus hálózaton,
interneten keresztül; hírügynökség, hírek, információ továbbítása
- tartalomszolgáltatás - terjesztése interneten keresztül; adatok
vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus
médiumba; weboldalak fenntartása és alkotása mások számára.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 41

(511) 41

Program

(111) 195.962
(210) M 08 00882
(732) Kárpáti Zoltán, Alsóörs (HU)
(546)

(740) dr. Mészáros Gábor, Molnár és Tóth Ügyvédi Iroda, Szeged
(546)

(151) 2008.11.28.
(220) 2008.04.28.

Oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás.

(111) 196.064
(151) 2008.11.28.
(210) M 08 01502
(220) 2008.04.28.
(732) Magyar Tudományos Akadémia, Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; kulturális tevékenységek; könyvkiadás; oktatás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; biológiai kutatás; fizikai kutatások; geológiai kutatás;
kutatás és fejlesztés; mûszaki kutatás; vegyészeti kutatás.
(111) 196.065
(151) 2008.11.28.
(210) M 08 01432
(220) 2008.04.24.
(732) Lian Xiang Europe Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 196.102
(151) 2008.12.02.
(210) M 08 00475
(220) 2008.02.18.
(732) Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Nyrt., Budapest (HU)
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(740) dr. Barán-Kalász László, Dr. Barán-Kalász Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) BUDAPEST iBANK
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.

(541) KÖBE
(511) 36 Biztosítás; baleset, betegség, szárazföldi jármû-casco, szállítmány, tûz- és elemi károk, egyéb vagyoni károk, önjáró szárazföldi jármûvekkel összefüggõ felelõsség, általános felelõsség, segítségnyújtás, temetési biztosítás.

(111) 196.103
(151) 2008.12.02.
(210) M 08 00729
(220) 2008.03.04.
(732) Planet Moppet Kft., Budapest (HU)
(546)

(111) 196.109
(151) 2008.12.02.
(210) M 08 00320
(220) 2008.02.01.
(732) EU Connection Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Kistelek (HU)
(740) dr. Budai Géza, Budai Ügyvédi Iroda, Szeged
(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.
41 Nevelés; szakmai képzés, szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 196.104
(151) 2008.12.02.
(210) M 08 00714
(220) 2008.03.04.
(732) Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács,
Budapest (HU)
(541) Hun Deszt
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 196.105
(151) 2008.12.02.
(210) M 05 03952
(220) 2005.12.13.
(732) dr. Biczi Tamás, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda,
Budapest (HU)
(541) b-t.eu
(511) 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; jogi kutatás; jogi szolgáltatások; iparjogvédelmi tanácsadás; szerzõi jogok kezelése.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

196.106
(151) 2008.12.02.
M 07 04275
(220) 2007.12.28.
Agyturbo Kft., Budapest (HU)
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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

SEVENGREAT
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 196.108
(151) 2008.12.02.
(210) M 08 00720
(220) 2008.03.04.
(732) Közlekedési Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

(111) 196.110
(151) 2008.12.02.
(210) M 08 00103
(220) 2008.01.16.
(732) „Fürge Diák” Piackutató Szolgáltató Iskolaszövetkezet,
Szombathely (HU)
(740) dr. Görbe László, Dr. Görbe Ügyvédi Iroda, Gyõr
(541) FÜRGE DIÁK
(511) 35 Munkaerõ-toborzás és -közvetítés, piac- és közvéleménykutatás, üzletviteli tanácsadás.
37 Irodaházak takarítása.
41 Tolmácsolás és fordítás.
42 Számítógépes adatfeldolgozás, szoftverkészítés.
(111) 196.111
(151) 2008.12.02.
(210) M 08 00322
(220) 2008.02.01.
(732) EU Connection Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Kistelek (HU)
(740) dr. Budai Géza, Budai Ügyvédi Iroda, Szeged
(546)

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

brainturbo

196.107
(151) 2008.12.02.
M 08 00711
(220) 2008.03.04.
Shen Zhang Feng, Budapest (HU)

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

(111) 196.112
(151) 2008.12.02.
(210) M 08 00318
(220) 2008.02.01.
(732) SUMMIT-AGRO HUNGARIA Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gayer Gyula, Gayer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) SUMMIDOG
(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
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).
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(111)
(210)
(732)
(740)

196.113
(151) 2008.12.02.
M 08 00113
(220) 2008.01.16.
Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Indiana (US)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(111) 196.119
(210) M 08 00710
(732) Coninvest Kft., Budaörs (HU)
(546)

(151) 2008.12.02.
(220) 2008.03.04.

(541) PEREMAL
(511) 5
Rovarirtó szerek, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, növényvédõ szerek, féregirtó szerek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(591)

196.114
(151) 2008.12.02.
M 08 00106
(220) 2008.01.16.
Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; fõzõ-sütõ berendezések, nagykonyhai/ipari gépek és berendezések, elektromos gázos, nagy teljesítményû hûtõgépek, mosogatógépek, kombipárolók, önkiszolgáló sorok, kávégépek.

(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, képeslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 196.115
(151) 2008.12.02.
(210) M 08 00096
(220) 2008.01.16.
(732) Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Egri Zoltán, Egri & Szekeres Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) eQTRADER
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

196.116
(151) 2008.12.02.
M 08 00099
(220) 2008.01.16.
Mareco Ingatlan Zrt., Budapest (HU)
Katona Zsuzsanna, Budapest

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

Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek.

(541) EST.TV
(511) 16 Tanítási és oktatási eszközök, készülékek kivételével.
35 Reklámozás és ügyletek.
38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).
41 Nevelés és szórakoztatás.

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.

196.121
(151) 2008.12.02.
M 08 00477
(220) 2008.02.18.
Pesti Est Kft., Budapest (HU)
dr. Pálvölgyi Miklós, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) EST.TV Magazin
(511) 16 Tanítási és oktatási eszközök, készülékek kivételével.
35 Reklámozás és ügyletek.
38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).
41 Nevelés és szórakoztatás.

196.117
(151) 2008.12.02.
M 08 00476
(220) 2008.02.18.
Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Nyrt., Budapest (HU)
dr. Barán-Kalász László, Dr. Barán-Kalász Ügyvédi Iroda,
Budapest

196.118
(151) 2008.12.02.
M 08 00479
(220) 2008.02.18.
Pesti Est Kft., Budapest (HU)
dr. Pálvölgyi Miklós, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest

196.120
(151) 2008.12.02.
M 08 00973
(220) 2008.03.19.
DUNAIMPEX GROUPS Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Kemenes László, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

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

(541) KÉZBÕLKÉZBE AUTÓHITEL
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.
(111)
(210)
(732)
(740)

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

(111) 196.122
(151) 2008.12.02.
(210) M 08 00483
(220) 2008.02.18.
(732) AVEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Százhalombatta (HU)
(740) dr. Németh Antónia Anna, Dr. Németh Antónia Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) XXL Garancia
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(111) 196.123
(151) 2008.12.02.
(210) M 08 00492
(220) 2008.02.18.
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
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(541) JOHNNY LITTLE ORGANIZATION
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(554)

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

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

(541) CARPATINA
(511) 29 Hús, hal, baromfi, vadhús; húskivonat; tartósított, szárított
gyümölcsök és zöldségek, befõttek, fõtt zöldségek; tojás; étolajok
és étzsírok; savanyúságok; tej és egyéb tejtermékek, túró, sajt, vaj,
vajkrém, joghurt, kefir és ezek ízesített változatai; zöldségkonzervek, gyümölcskonzervek, húskonzervek; zselék, lekvárok; gyümölcsbefõttek.
30 Kávé, kávépótló szerek, tea, kakaó, csokoládé; cukor, rizs,
liszt és egyéb gabonakészítmények, kenyér, kétszersültek, péksütemények és cukrászsütemények; tészták, fagylaltok, jégkrémek,
pudingok és ezek ízesített változatai; méz, só, mustár; fûszerek és
keverékeik; ecet; élesztõ, sütõ- és kelesztõporok.

Likõrök.

196.124
(151) 2008.12.02.
M 08 00323
(220) 2008.02.01.
Unipharma Bt., Budapest (HU)
dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) EGÉSZSÉGE SZÍVÜGYÜNK!
(511) 35 Kereskedelmi ügyletek; gyógyszer-kiskereskedelem,
gyógyhatású készítmények kiskereskedelme, dermokozmetikumok kiskereskedelme.
(111)
(210)
(732)
(740)

196.137
(151) 2008.12.02.
M 07 04278
(220) 2007.12.27.
Ferencz Annamária, Budapest (HU)
Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest

196.129
(151) 2008.12.02.
M 06 01850
(220) 2006.05.25.
Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL)
Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros
& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) MINITABLETINOS
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb mosásra és mosogatásra
szolgáló anyagok; mosásra szolgáló készítmények vegytisztításhoz; tisztító-, frissítõ- és szagtalanítószerek mosogatógéphez; fényesítõszerek konyhai és üvegárukhoz; tisztító-, fényesítõ-, súroló-, színezékeltávolító és csiszolókészítmények; szõnyegtisztító
készítmények; szappanok; készítmények mész, vízkõ és más kõlerakódás eltávolítására háztartási használatra; lágyítószerek; a
felsorolt termékek bármelyike fertõtlenítõ adalékkal vagy anélkül.

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

196.139
(151) 2008.12.02.
M 07 02906
(220) 2007.08.22.
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.A., Genval (BE)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) COMFORT STRIPS
(511) 3
Fogápoló szerek, fogkrémek, szájvizek, mûfogsortisztító
készítmények és anyagok.
5
Készítmények és anyagok, amelyek a mûfogsorok karbantartásában segédkeznek, mûfogsorragasztók.
(111) 196.141
(151) 2008.12.02.
(210) M 08 00490
(220) 2008.02.18.
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(554)

(111) 196.131
(151) 2008.12.02.
(210) M 08 00105
(220) 2008.01.16.
(732) Concorde Értékpapír Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fedák Eszter, Dr. Fedák Eszter Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)
(511) 33
(511) 36
(111)
(210)
(732)
(740)

Bankügyletek, finanszírozási szolgáltatások.

196.133
(151) 2008.12.02.
M 08 00112
(220) 2008.01.16.
Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(111)
(210)
(732)
(300)
(740)
(546)

Likõrök.

196.143
(151) 2008.12.02.
M 07 02577
(220) 2007.07.18.
Kofola Holding a.s., Ostrava (CZ)
0-447349
2007.04.13. CZ
Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) NUTRI ANTI-AGE
(511) 3
Fogkrémek, gyógyhatású anyagot nem tartalmazó szájvizek, fogfényesítõ szerek, fogporok.
(111) 196.135
(151) 2008.12.02.
(210) M 07 04283
(220) 2007.12.28.
(732) Kiss János József, Budapest (HU)

(511) 30 Zöldségbõl készült öntetek fõzéshez; ízesítõöntetek, aromák; jég (természetes vagy mesterséges); kávé-, kakaó- vagy cso-
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koládéalapú italok; teaalapú italok; italösszetevõk az eszenciák
kivételével; aromák italokhoz az illóolajok kivételével; nádcukorszirup; szörbetek (fagylaltok), öntetektõl eltérõ szószok.
32 Ásványvizek, szénsavas italok és más alkoholmentes italok;
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sörbetek (italok); szörpök és
más eszenciák italok elõállítására, sörök.
33 Alkoholos italok (a sörök kivételével).
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

196.144
(151) 2008.12.02.
M 07 04276
(220) 2007.12.28.
SV Control Szolgáltató Betéti Társaság, Juta (HU)
dr. Márton Kálmán, 10. sz. Ügyvédi Iroda, Kaposvár

(511) 42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba, minõség-ellenõrzés, számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

196.146
(151) 2008.12.02.
M 08 00097
(220) 2008.01.16.
KMC Solution Szolgáltató Kft., Érd (HU)
dr. Klausmann Kornél ügyvéd, Budapest

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

196.148
(151) 2008.12.02.
M 08 00100
(220) 2008.01.16.
Teerag-Asdag AG, Wien (AT)
Friedné dr. Kallós Éva, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai
Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fémtömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
40 Anyagmegmunkálás.
(111)
(210)
(732)
(740)

196.149
(151) 2008.12.02.
M 08 00102
(220) 2006.10.20.
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) MENEVIT
(511) 5
Gyógyszerészeti termékek.
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; gazdasági elõrejelzések; hirdetési hely
kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése; konzultáció személyzeti kérdésekben; munkaerõ-toborzás; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikai információnyújtás; szabadtéri
hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; személyzet kiválasztása pszichológiai
eljárásokkal; állásközvetítõ irodák; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzleti menedzselés elõadómûvészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó
szolgálatok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakozatás; sport- és kulturális
tevékenységek; akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése
és lebonyolítása (gyakorlat); elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés (szemléltetés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelezõ tanfolyamok; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk);
szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és
vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szövegek
kiadása (nem reklámcélú); versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás).

(111) 196.151
(151) 2008.12.02.
(210) M 08 00491
(220) 2008.02.18.
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(554)

(511) 33
(111)
(210)
(732)
(740)
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196.152
(151) 2008.12.02.
M 08 01699
(220) 2008.05.16.
ISL Beteiligungs GmbH, Linz (AT)
dr. Kozma Gábor, Kozma Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

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

(511) 29

196.160
(151) 2008.12.02.
M 08 01184
(220) 2008.04.07.
Én is akarok szavazni Szolgáltató Kft. b.a., Budapest (HU)
dr. Szalay Péter, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 196.167
(151) 2008.12.02.
(210) M 08 01878
(220) 2008.06.05.
(732) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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)
(740)
(546)

Húsipari termékek, vörösáruk, kolbász- és szalámifélék.

196.162
(151) 2008.12.02.
M 08 02059
(220) 2008.06.20.
Szombathelyi Egyházmegye, Szombathely (HU)
dr. Tóth József, Szombathely

(511) 36

Biztosítás és pénzügyek.

(111) 196.196
(151) 2008.12.03.
(210) M 08 02073
(220) 2008.06.24.
(732) Venta Facility Services Hungary Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 37
44

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
Mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 196.197
(151) 2008.12.03.
(210) M 08 01927
(220) 2008.06.09.
(732) RAMSYS Zrt., Kecskemét (HU)
(546)

(511) 16

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

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

Újságok.

196.163
M 08 01558
Somnius Kft., Budapest (HU)

(151) 2008.12.02.
(220) 2008.04.22.

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

196.166
(151) 2008.12.02.
M 08 01802
(220) 2008.05.29.
Debreceni Hús Zrt., Debrecen (HU)
dr. Aryné dr. Uhri Anna ügyvéd, Debrecen

(511) 35 Elhasználódott gépjármûvek (roncs) begyûjtése, átvétele,
elõkezelése, hulladékkezelés koordinálása, internetalapú számítógépes hálózatüzemeltetés, környezetvédelmi adatbázis szervezése, szerkesztése céljából.
38 Hálózatüzemeltetés, üzenetek, képek, adatok, programok
továbbítása, interneten elérhetõ adatbázisok értékesítése.
39 Gépjármûhulladék újrahasznosításával, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatok, dokumentumok tárolása.
41 A gyártástól a bontásig, újrahasznosításig („életciklus”), a
jármûvekkel és a hozzájuk tartozó bármilyen (elektronikus, papír)
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okmányokkal kapcsolatos elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása, oktatása, távoktatása.
42 Gépjármû hatósági és igazságügyi szakértõi (közremûködõi) tevékenység, gépjármû állapot-, eredet- és eredetiség vizsgálat, eredetszûrés elvégzése, gépjármûeredet és -eredetiségigazoló
tanúsítványok kiállítása.

(111) 196.202
(151) 2008.12.03.
(210) M 08 01914
(220) 2008.06.09.
(732) Sanoma Budapest Kiadói zártkörûen mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(111) 196.198
(151) 2008.12.03.
(210) M 08 01926
(220) 2008.06.09.
(732) RAMSYS Zrt., Kecskemét (HU)
(546)
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(511) 35 Idõpont-egyeztetés ügyfél és ügyintézõ, megbízó és vállalkozó között, automatikusan, biztosítva a munkaszervezéshez
szükséges döntési adatokat.
38 Hálózatüzemeltetés, üzenetek, képek, adatok, programok
továbbítása, interneten elérhetõ adatbázisok értékesítése.
39 Az idõpont-egyeztetésekkel, a munkaidõ kihasználásával
kapcsolatos adatok, dokumentumok tárolása.

(111) 196.203
(151) 2008.12.03.
(210) M 08 01742
(220) 2008.05.23.
(732) Koch’s Torma (Hungária) Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
(546)

(111) 196.199
(151) 2008.12.03.
(210) M 08 01925
(220) 2008.06.09.
(732) RAMSYS Zrt., Kecskemét (HU)
(546)

(511) 30 Torma; mustár; majonéz; csípõs darált paprika; csemege
paprikakrém; fokhagymakrém; almaecet.
(511) 35 Egy vagy több helyen levõ döntés-elõkészítõk, döntéshozók
módszertani támogató rendszere, automatikus segítséget biztosít
a sokféle szempont, több döntéshozó, bonyolult problémamegoldásokhoz, a „kollektív bölcsesség” algoritmusaival.
(111) 196.200
(151) 2008.12.03.
(210) M 08 01924
(220) 2008.06.09.
(732) RAMSYS Zrt., Kecskemét (HU)
(546)

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

196.204
(151) 2008.12.03.
M 08 01741
(220) 2008.05.23.
Balaton Ker-Tész Szövetkezet, Böhönye (HU)
Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(511) 9
Elektronikus adattárolók (chip; kártya), olvasók, vezetékes/vezeték nélküli adattovábbító; képfeldolgozó rendszerek, vagyontárgyak (vagyoni értékû jogok); okmányok; bankjegyek eredetiségének az ellenõrzésére, vizsgálatára alkalmas, továbbá vagyonvédelmi és helymeghatározó eszközök, hardverek és szoftverek, elektronikus kártyarendszerek eszközei.

(511) 35 Friss és részben vagy teljesen feldolgozott gyümölcsökkel
és zöldségekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelem.
(111)
(210)
(732)
(740)

(111) 196.201
(151) 2008.12.03.
(210) M 08 01915
(220) 2008.06.09.
(732) Sanoma Budapest Kiadói zártkörûen mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

196.205
(151) 2008.12.03.
M 08 01739
(220) 2008.05.23.
Sláger Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
dr. Gyurácz Andrea, Gyurácz & Medve Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

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

(511) 36 Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek; biztosítási
ügynöki tevékenység; finanszírozási szolgáltatások; gyûjtések
szervezése; hitelirodák; hitelkártya-szolgáltatások.
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felszerelése és javítása, mesterséges hókészítés (szolgáltatás),
mólók építése, mosodák, napernyõk javítása, órák (karbantartása
és javítása), patkányirtás, páncélszekrények karbantartása és javítása páncéltermek karbantartása és javítása, pelenkamosás, raktárak építése és javítása, repülõgépek karbantartása és javítása,
rozsdamentesítés, ruhagõzölés, vasalás, ruhajavítás, ruhanemûk
tisztítása, ruhák felújítása, ruhák kitömése, stoppolás (ruhajavítás), számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása,
szegecselés, szigetelési szolgáltatások (építés), szivattyújavítás,
szõrmék karbantartása, tisztítása és javítása, tapétázás, távbeszélõ
készülékek üzembe helyezése és javítása, tenger alatti építkezés,
tenger alatti javítások, tetõfedõ munkák, tisztítógépek kölcsönzése, tûzriasztók felszerelése és javítása, újraónozás, útburkolás, utcaseprõ gépek kölcsönzése, úttisztítás, vakolás(i munkák), vásári
standok és üzletek építése, vegytisztítás, vízvezeték-szerelés, vízszigetelés (építõipar), állványozás, égõfejek karbantartása és javítása, építés, építési tárgyú információk, építkezések felügyelete
(irányítása), építmények lebontása, építõipari gépek kölcsönzése,
épületek (belsõ) tisztítása, épületek tisztítása (külsõ felületé),
öntözõberendezések üzembe helyezése és javítása.

(111) 196.206
(151) 2008.12.03.
(210) M 08 01738
(220) 2008.05.23.
(732) OFFICE CAMPUS BUDAPEST Ingatlanfejlesztõ Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Kócsó Tünde, Kócsó és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; adóval kapcsolatos becslések, alkuszi/ügynöki tevékenység, baleset-biztosítás, bankügyletek, betegségbiztosítás, bélyegek értékbecslése, bérházak kezelése, biztosítási statisztikai szolgáltatások, biztosítási tanácsadás, biztosítási ügynöki tevékenység, biztosítások, csekkek (hitelességének) ellenõrzése, elszámolóház, klíringház, faktorálási szolgáltatások, felszámolói szolgáltatások (pénzügyi), finanszírozási szolgáltatások, gyûjtések szervezése, hajókár-biztosítás, hitelirodák, hitelkártya-szolgáltatások, hitelkártyák kibocsátása, információk nyújtása biztosítási
ügyekben, ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, irodák [ingatlanok] bérlete, jelzálog-hitelezés, jótékonysági célú gyûjtések, kölcsön (finanszírozás), kölcsönös támogatási alapok szolgáltatásai, követelésbehajtási ügynökségek, lakásbérlet, lakásügynökségek, lakbérbehajtás,
mezõgazdasági ingatlanok bérlete, mûtárgyak értékbecslése, numizmatikai értékbecslés, nyugdíj-folyósítási szolgáltatások, óvadék, kezesség, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi elemzések, pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan),
pénzügyi igazgatás, pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi
szponzorálás, támogatás, pénzügyi tanácsadás, pénzváltás, régiségek értékbecslése, részletfizetéses hitelnyújtás, szállásügynökségek [apartmanok], széfletét szolgáltatások, takarékpénztárak,
telebank szolgáltatások, terhelõkártya-szolgáltatások, tõkekihelyezés, tõkeberuházás, tõzsdei árfolyamjegyzés, tõzsdeügynöki
tevékenység, tulajdonfenntartásos részletvétel hitelezése, tûzkár
elleni biztosítás, utazási csekkek kibocsátása, vagyonkezelés,
vámügynöki tevékenység, zálogkölcsönzés, ékszerek értékbecslése, életbiztosítás, értékbónok kibocsátása, értékek letétbe
helyezése.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; ablaktisztítás,
aszfaltozás, autómosás, bányamûvelés, biztonsági zárak javítása,
bõr ápolása, tisztítása és javítása (feldolgozott), buldózerek kölcsönzése, bútorasztalos munkák (javítás), bútorfelújítás, bútorok
karbantartása, bútorok kárpitozása, cipõjavítás, csõ(táv)vezetékek felszerelése és karbantartása, daruk [építõipari gépek] kölcsönzése, elektromos berendezések felszerelése és javítása, elektromos berendezések zavarmentesítése, elhasznált vagy megsemmisült motorok felújítása, elhasznált vagy részben megsemmisült
gépek felújítása, esernyõjavítás, exkavátorok (kotrógépek) kölcsönzése, falazás (kõmûvesmunka), fehérnemû mosása, fehérnemû vasalása, fehérnemû-tisztítás, felvonók felszerelése és javítása, fertõtlenítés, fényesítés horzsakõvel, fényképezõgépek javítása, féregirtás (nem a mezõgazdaságban), filmvetítõ gépek javítása
és karbantartása, fûtõberendezések felszerelése és javítása, gépek
üzembe helyezése, karbantartása és javítása, gépkocsik karbantartása és javítása, gumiabroncsok (újra)futózása, gumiabroncsok
vulkanizálása (javítás), gyárépítés, hajóépítés, homokfúvás, hûtõberendezések üzembe helyezése és javítása, irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása, javítási tárgyú információk, jármûfényezés, jármûjavítás, jármûjavító mûhelyek, jármûmosás, jármûvek karbantartása, jármûvek kenése, jármûvek rozsda elleni
kezelése, jármûvek tisztítása, jelek festése vagy javítása, kazánok
tisztítása és javítása, kárpit(ozás) javítása, kemencék üzembe helyezése és javítása, kéményseprés, késélezés, kikötõépítés, konyhai felszerelések üzembe helyezése, kõbányák kiaknázása, kõmûvesmunkák, kútfúrás, külsõ és belsõ festés, lakkozás, légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása, lopás elleni riasztók

(111) 196.207
(151) 2008.12.03.
(210) M 08 01588
(220) 2008.05.07.
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó ZRt.,
Szeged (HU)
(546)

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

Hús, baromfihús és zöldség (fõzött) ételkonzerv.

196.208
(151) 2008.12.03.
M 08 01584
(220) 2008.05.07.
Micronix Hungary Kft., Budapest (HU)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)
(511) 9

Akkumulátorok.

(111) 196.209
(151) 2008.12.03.
(210) M 08 01028
(220) 2008.03.21.
(732) Mecsek-Drog termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Pécsvárad (HU)
(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); gyógyteák.
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(111) 196.210
(151) 2008.12.03.
(210) M 08 00134
(220) 2008.01.21.
(732) Index.Hu Informatikai Zrt., Budapest (HU)
(546)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

196.234
(151) 2007.09.28
M 05 01956
(220) 2005.06.06.
Galla és Társa Kft., Makó (HU)
Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivõ, Budapest

(111) 196.226
(151) 2008.12.09.
(210) M 08 02131
(220) 2008.06.27.
(732) Professional Medical Services and Assistance Kft.,
Budapest (HU)
(546)

(511) 44 Egészségügyi szolgáltatások, fogászat, gyógyszerészeti tanácsadás, klinikák, kórházi szolgáltatások, fizikoterápia, hátgerincmasszázzsal gyógyítás, betegápolási szolgáltatások,
masszázs, orvosi klinikák, orvosi szolgáltatások, plasztikai sebészet, pszichológus szolgáltatásai, szülésznõk szolgáltatásai.

(111) 196.228
(151) 2008.12.09.
(210) M 08 01949
(220) 2008.06.12.
(732) 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.

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

196.229
(151) 2008.12.09.
M 08 00611
(220) 2008.02.26.
Heim Pál, Budapest (HU)
dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen

(511) 5
Aszkorbinsav.
29 Dióbél, pektin étkezési célra, lékötõ (zselésítõ anyag), zselatin étkezési célra, mazsola.
30 Tortabevonó, sütõpor, vaníliás pudingpor, fahéj (õrölt fûszer), feketebors (õrölt), kakaó, kristálycukor, porcukor, tejpor,
tojáspor, zsemlemorzsa, burgonyapehely, õrölt paprika, citromsav étkezési célra, kókuszreszelék, kristályvanillin, nonparell
(színes szórócukor), szaloncukor.
31 Lencse (zöldségféle, friss), rizs (feldolgozatlan), fehérbab,
sárgaborsó (friss), szezámmag, tarkabab, tökmag (héj nélkül), köménymag (egész), földimogyoró (aprított, arahis), kálium-szorbát étkezési célra, mák, napraforgó (hántolt).
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

196.235
(151) 2008.12.15.
M 08 01690
(220) 2008.05.16.
dr. Urszán Albert, Budapest (HU)
dr. Pozsonyi Tibor, Pozsonyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(111) 196.236
(151) 2008.12.15.
(210) M 08 01139
(220) 2008.04.02.
(732) Vértesy László 10%, Budapest (HU);
Krizsán Gyõzõ 10%, Budapest (HU);
Oszter Sándor 10%, Diósjenõ (HU);
Konter László 10%, Budapest (HU);
Both József 60%, Rétság (HU)
(740) dr. Nagy G. Zsuzsanna, dr. Nagy G. Zsuzsanna Ügyvédi Iroda,
Budapest
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36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; vámügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül: bankügyletek, faktorálási szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatások, kölcsön (finanszírozás), pénzügyi elemzések, pénzügyi értékbecslés, pénzügyi információk nyújtása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; ezen belül: konferenciák szervezése és lebonyolítása, oktatás, oktatási tárgyú információk.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; ezen belül: kutatás és fejlesztés (mások részére).

(546)

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

196.237
(151) 2008.12.15.
M 08 01391
(220) 2008.04.17.
Rio Food Élelmiszeripari Kft., Dunakeszi (HU)
Kormos Ágnes, Budapest

(111) 196.240
(151) 2008.12.15.
(210) M 08 01134
(220) 2008.04.02.
(732) Café Frei Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Havasi József, Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
(111) 196.238
(151) 2008.12.15.
(210) M 08 01512
(220) 2008.04.28.
(732) Genoid Molekulárbiológiai Kutató, Gyártó és Egészségügyi
Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 5
44

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(740)

196.241
(151) 2008.12.15.
M 08 01396
(220) 2008.04.17.
V-Contact Kereskedelmi Kft., Szada (HU)
dr. Krajnyák András, dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) dero
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

Diagnosztikai készítmények.
Humán diagnosztika a mikrobiológia területén.

(111) 196.239
(151) 2008.12.15.
(210) M 08 00076
(220) 2008.01.14.
(732) Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány,
Budapest (HU)
(740) dr. Szenteleki Judit, Dr. Szenteleki Judit Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(111) 196.242
(151) 2008.12.15.
(210) M 08 00077
(220) 2008.01.14.
(732) Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány,
Budapest (HU)
(740) dr. Szenteleki Judit, Dr. Szenteleki Judit Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák; ezen belül: kereskedelmi információs
ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, piaci tanulmányok, piackutatás, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, szakmai
konzultációk üzleti ügyekben, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás,
üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás,
üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák; ezen belül: kereskedelmi információs
ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, piaci tanulmányok, piackutatás, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, szakmai
konzultációk üzleti ügyekben, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás,
üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás,
üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.
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36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; vámügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül: bankügyletek, faktorálási szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatások, kölcsön (finanszírozás), pénzügyi elemzések, pénzügyi értékbecslés, pénzügyi információk nyújtása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; ezen belül: konferenciák szervezése és lebonyolítása, oktatás, oktatási tárgyú információk.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; ezen belül: kutatás és fejlesztés (mások részére).
(111) 196.243
(151) 2008.12.15.
(210) M 08 01842
(220) 2008.06.02.
(732) Arysta LifeScience Magyarország Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Illés György ügyvéd, Budapest
(541) IZORON
(511) 1
Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; trágyák.
5
Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

196.244
(151) 2008.12.15.
M 08 01392
(220) 2008.04.17.
Népszabadság Zrt., Budapest (HU)

Népszabadság Lakástrend
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); nyomdabetûk; klisék.
38 Távközlés.
196.245
(151) 2008.12.15.
M 08 01142
(220) 2008.04.02.
Csesznek Önkormányzat, Csesznek (HU)
dr. Karsay Zsófia ügyvéd, Gyõr

9
Optikai berendezések és felszerelések; kontaktlencsék; kontaktlencse-tároló tokok; valamint a fenti termékekkel kapcsolatos
alkatrészek és felszerelések.
(111)
(210)
(732)
(740)

196.247
(151) 2008.12.15.
M 08 01404
(220) 2008.04.17.
The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz, különösen ásványvizek és szénsavas vizek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

196.248
(151) 2008.12.15.
M 08 01837
(220) 2008.06.02.
Belvedere Hotels Kft., Budapest (HU)

HOTEL BELVEDERE BALATON
43 Szállodai szolgáltatások, átmeneti szállások bérlete, vendéglátás, étterem, rendezvényhez termek kölcsönzése.
196.249
(151) 2008.12.15.
M 08 01136
(220) 2008.04.02.
Cronopont Kft., Gyõr (HU)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) KRPAN3/HU
(511) 12 Kerékpárok.
(111) 196.250
(151) 2008.12.15.
(210) M 08 01140
(220) 2008.04.02.
(732) Baja Marketing Kft., Baja (HU)
(546)

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

(511) 25 Ruházati cikkek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenység.
43 Vendéglátás, fogyasztásra szánt ételek és italok szabad téren
történõ fogyasztása és felszolgálása.

196.246
(151) 2008.12.15.
M 08 01390
(220) 2008.04.17.
Vision Pharma Optikai Kft., Budapest (HU)
dr. Medveczky László István ügyvéd, Sarkadi & Társai
Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5
Fertõtlenítõoldatok; kontaktlencse-tisztító, fertõtlenítõ és
áztató oldatok és készítmények; szemlemosó oldatok; mûkönny;
sóoldatok.

(111) 196.251
(151) 2008.12.15.
(210) M 08 01394
(220) 2008.04.16.
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kisfalvi János, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) FAMILLA
(511) 29 Étkezési olajok és zsírok, beleértve a margarinokat, vajat is.
30 Fûszeres mártások.
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(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

196.252
(151) 2008.12.15.
M 08 01503
(220) 2006.09.19.
Walter Werkzeuge Salzburg GmbH, Anif (AT)
S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

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

196.254
(151) 2008.12.15.
M 08 01448
(220) 2008.04.21.
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, Budapest (HU)
dr. Török Zoltán, Németh-Szalay-Török Társas Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 6
Fémtermékek; vasáruk; fém tömegcikkek; fém láncok, amelyek nem tartoznak más áruosztályba (kivéve jármûvek hajtóláncai); szögek, csavarok, fém anyacsavarok; szerszámkészletek,
(fémbõl készült,és üres, szerszámokat nem tartalmazó) szerszámdobozok, szerszámosládák, satupadok és fém befogógyûrûk; forrasztódrótok és forrasztópálcák; fém hegesztõdrótok és hegesztõpálcák.
7
Szerszámgépek; hajtómotorok, kivéve szárazföldi jármûvek motorja; betonkeverõk; festõ- és vakológépek; fúrógépek; lécek; sûrített levegõs gépek; légszivattyúk; villanymotorok (kivéve szárazföldi jármûvekhez); marógépek, gyalugépek; csiszolóés polírozókészülékek és -gépek; vágó- és darabológépek; fûrészgépek és fûrészlapok (mint gépalkatrészek); kivágógépek; ipari
sajtológépek; szivattyúk (gépek); kompresszorok (gépek); famegmunkáló és fémmegmunkáló gépek; csõmegmunkáló és csõgyártó gépek; kõmegmunkáló gépek; tisztítógépek; elektromos
hegesztõgépek; mechanikus mûködtetésû kéziszerszámok; elektromos, pneumatikus és hidraulikus kéziszerszámok; mezõgazdasági eszközök, kertészeti berendezések, szalmaszecskázó gépek,
fûnyíró gépek; favágó gépek és farönkhasító gépek; mechanikus
mûködtetésû csigasorok, csörlõk, autóemelõ gépek, emelõpadok
és emelõberendezések, anyag- és áruliftek; elektromos konyhai
gépek; mosogatógépek; mosógépek, vasalógépek; gázzal mûködõ forrasztókészülékek és lágyforrasztó vas; gázmûködtetésû hegesztõkészülékek és hegesztõpisztolyok.
8
Kéziszerszámok és kézi mûködtetésû eszközök; kerti kéziszerszámok; kések; kézi mûködtetésû mezõgazdasági felszerelések.
9
Súlymérõ-, egyéb mérõ- és ellenõrzõ (megfigyelõ) készülékek és eszközök; mérõ- és tesztberendezések; elektromos forrasztó készülékek és forrasztóvas; elektromos hegesztõgépek; ívhegesztõ elektródák.
11 Világítókészülékek- és berendezések, elektromos lámpák;
forrasztólámpák, zseblámpák, világítótestek.

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

196.253
(151) 2008.12.15.
M 08 01509
(220) 2008.04.28.
Opten Informatikai Kft., Budapest (HU)

Calendarius
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.
45 Jogi szolgáltatások.

(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.
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.
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; 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.
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.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(111) 196.255
(151) 2008.12.15.
(210) M 08 01133
(220) 2008.04.02.
(732) Bio-Hun Termékforgalmazó és Tanácsadó Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Annamária ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 29 Magyarországról származó, tartósított, szárított és fõzött
gyümölcsök; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tej és tejtermékek.
30 Magyarországról származó kávé, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó; péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok.
(111)
(210)
(732)
(740)
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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.

(546)

(511) 45 Egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(111) 196.257
(151) 2008.12.15.
(210) M 08 01461
(220) 2008.04.22.
(732) Automax Szerviz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Szentendre (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Kereskedelmi szolgáltatások jármûalkatrészek vonatkozásában.
37 Szerelési, javítási és karbantartási szolgáltatások, különösen
jármûvek vonatkozásában; jármûjavító mûhelyek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

196.258
(151) 2008.12.15.
M 08 01431
(220) 2008.04.24.
VIL-FOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
dr. Pap Lajos, Pap Ügyvédi Iroda, Budapest

196.259
(151) 2008.12.15.
M 08 00298
(220) 2008.01.30.
Dom-Art Lakásfelszerelési Kereskedõ Kft., Budapest (HU)
dr. Jakab Sándor, Dr. Horváth-dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Göd

(511) 21 Kis hordozható eszközök, edények és tartályok háztartási és
konyhai célokra, fésûk és szivacsok; kefék (ecsetek kivételével),
kefegyártási anyagok, takarítási eszközök és anyagok, vasforgács, üvegáruk, porcelán-fajansz áruk, amelyek nem tartoznak
más osztályokba.
28 Játékok, játékszerek, torna-sportcikkek (ruházatok kivételével), amelyek nem tartoznak más osztályokba, díszítések és karácsonyfadíszek.
(111) 196.260
(151) 2008.12.15.
(210) M 08 01382
(220) 2008.04.17.
(732) Stallum S+S Gazdasági Politikai Tanácsadó Kft.,
Budapest (HU)
(546)

(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, információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás, irodagépek
és készülékek kölcsönzése, kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, kirakatrendezés,
konzultáció személyzeti kérdésekben, költöztetõszolgálat vállakozások 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, 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

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, könyvelés, könyvvizsgálat.
(111) 196.261
(210) M 07 03868
(732) Yunda Kft., Budapest (HU)
(546)

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

(151) 2008.12.15.
(220) 2007.11.20.

Cipõk.

196.262
(151) 2008.12.15.
M 99 02338
(220) 1999.05.18.
Mozaik Oktatási Stúdió Kft., Szeged (HU)
dr. Hevesi Ferenc, Hevesi, Molnár és Tóth Ügyvédi Iroda,
Szeged

(546)

(511) 9
Számítógépek.
16 Nyomdai termékek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
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28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás.
41 Szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek.
42 Számítógépek programozása.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)

196.263
M 04 01306
MESE Kht., Budapest (HU)

(511) 25

(151) 2008.12.15.
(220) 2004.03.23.

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

Miss Universitas
41

(111) 196.268
(210) M 08 01426
(732) Andrea Kft., Budapest (HU)
(546)

Szépségverseny szervezése, rendezése, lebonyolítása.

196.264
(151) 2008.12.15.
M 08 01135
(220) 2008.04.02.
Cronopont Kft., Gyõr (HU)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(151) 2008.12.15.
(220) 2008.04.24.

Ruhák, cipõk, kalapáruk.

196.269
(151) 2008.12.15.
M 08 01402
(220) 2008.04.17.
N.E.T. Co United S.A., Road Town, Tortola (VG)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(541) KRPAN1/HU
(511) 12 Kerékpárok.
(111)
(210)
(732)
(740)

196.265
(151) 2008.12.15.
M 08 01137
(220) 2008.04.02.
Invest-Holding Plussz Kft., Budapest (HU)
Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(511) 34 Dohány; cigaretták; szivarok; dohányzási cikkek (amelyek
nem nemesfémbõl készültek).

(546)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(511) 21 Eszközök, edények és tartályok, háztartási és konyhai eszközök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 196.266
(151) 2008.12.15.
(210) M 08 01836
(220) 2008.06.02.
(732) Belvedere Hotels Kft., Budapest (HU)
(546)

196.267
(151) 2008.12.15.
M 08 01847
(220) 2008.06.02.
Happy Li Ou Kft., Budapest (HU)
Frey Julianna szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(151) 2008.12.15.
(220) 2008.04.28.

MEDICINA NATURA
16 Hírlevelek, folyóiratok, magazinok (idõszaki lapok), újságok.
196.271
(151) 2008.12.15.
M 06 04205
(220) 2006.12.21.
OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 43 Szállodai szolgáltatások, átmeneti szállások bérlete, vendéglátás, étterem, rendezvényhez termek kölcsönzése.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

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

196.270
M 08 01496
NutraMed Kft., Fót (HU)

(511) 6
Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
9
Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó és/vagy író berendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosítóeszközök és -kártyák, különösen belépõkártyák, azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromechanikus személyazonosító eszközök, és ezek író és/vagy olvasó berendezései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták,
POS-terminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök,
berendezések.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztá-
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lyokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különösen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír- és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörû hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton például
telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, árués kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlízing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási, valamint biztosítási
szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgyés egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan
bérbeadása és vétele.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezés, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetésére, egyéni és csoportos, valamint üzeleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferenciaés üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgáltatás; gépkocsikölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sportés kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
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.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(111)
(210)
(732)
(740)

196.272
(151) 2008.12.15.
M 06 04199
(220) 2006.12.21.
OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(511) 9
Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó- és/vagy íróberendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák,
azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök, bankjegykiadó automaták, POS-terminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, berendezések.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különösen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír- és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörû hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton például
telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, árués kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlízing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási, valamint biztosítási
szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítás, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan
bérbeadása és vétele.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

196.298
(151) 2008.12.16.
M 08 01595
(220) 2008.05.08.
Gyurkovics Attila József, Balassagyarmat (HU)

MEDITERRÁNKÕ
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(111) 196.313
(151) 2008.12.16.
(210) M 08 01980
(220) 2008.06.16.
(732) Ha Hai Phong Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 196.314
(151) 2008.12.16.
(210) M 08 01128
(220) 2008.04.01.
(732) KÖZGÉP Építõ- és Fémszerkezetgyártó Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárvári Tamás, Dr. Sárvári Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(546)

(511) 6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
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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.
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.
(111) 196.315
(151) 2008.12.16.
(210) M 08 01827
(220) 2008.05.30.
(732) Horváth Cukrászda Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 30
43
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Kávé, tea, péksütemény, cukrászsütemény, fagylalt.
Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

196.316
(151) 2008.12.16.
M 08 01676
(220) 2008.05.15.
Speedy Burritos Kft., Budapest (HU)
dr. Lõrincz Márton, Kõrösi és Lõrincz Ügyvédi Iroda, Budapest

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

196.317
(151) 2008.12.16.
M 08 01490
(220) 2008.04.26.
Jakab Róbert, Budapest (HU)
dr. Antal Árpád, Antal Ügyvédi Iroda, Gyöngyös

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
(111)
(210)
(732)
(740)

196.318
(151) 2008.12.16.
M 08 01375
(220) 2008.04.16.
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano (MI) (IT)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) CASAVIVA
(511) 9
Üres és mûsoros audio- és videoszalagok, CD-ROM-ok,
DVD-k és floppylemezek, amelyek általános érdeklõdésre számottartó oktató jellegû mûsorokat, akciófilmeket, vidám, drámai
és zenés elõadásokat tartalmaznak; hang- és képanyag felvételére,
továbbítására és lejátszására szolgáló berendezések, így audiokazetták, videokazetták, CD- és DVD-felvevõk és -lejátszók; az audiokazetták, videokazetták, CD- és DVD-felvevõk és -lejátszók
mûködtetésére szolgáló szoftverek; a számítógépes játékok lejátszására szolgáló berendezések, nevezetesen memóriaegységet
tartalmazó készülékek, így lemezek, számítógépes játék tárolóegységek (cartridge), számítógépes játék kazetták, számítógépes
játék lemezek, számítógépes játék botkormányok (joystick), számítógépes játékvezérlõk és videomonitorok; számítógépes perifériák, nevezetesen, számítógépes egerek, egérpadok; szemüvegek és tartozékaik, nevezetesen szemüvegkeretek és szemüvegtokok.
16 Hõérzékeny papír, kartonpapír, papírtekercs, karton, gemkapcsok, önfestékezõ pecsétek, jegyzettömbök, tintatartók, tollak, ecsetek, ceruzák, mechanikus tollak, irodaszerek, tolltartók,
rajzeszközök, üdvözlõkártyák, oktatóeszközök nyomtatott formában, újságok, magazinok, folyóiratok, szórólapok, könyvek,
kezelési utasítások, mûszaki kézikönyvek, katalógusok, határidõnaplók, poszterek, naptárak, litográfiák vagy kõnyomatok, fényképek, öntapadós cimkék, szépségápoláshoz alkalmazott oktatóanyag nyomtatott formában, oktatóanyag nyomtatott formában.
38 Távközlési szolgáltatások, nevezetesen rádió- és televízióprogramok; mûholdas közvetítések és televízióantennák, valamint kábel és tercier rádió-televízió adók segítségével továbbítható közvetítések, vagy online szolgáltatások telematikus és adatfelvevõ hálózat segítségével, hordozható rádiótelefon szolgáltatások, elektronikus számítógépes hálózatokon keresztül történõ
távközlés, üzenet-, információ- és képtovábbítás számítógép segítségével, elektronikus levelezési szolgáltatások; adatok és dokumentumok továbbítása számítógép segítségével; adattovábbítás a teljes számítógépes hálózat segítségével; elektronikus faliújság szolgáltatás, amely az oktatás és szórakoztatás területén a
nagyközönség által általános érdeklõdésre számot tartó témaköröket jeleníti meg, hír- és információs ügynökségek, hírügynökségek.
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16 Hõérzékeny papír, kartonpapír, papírtekercs, karton, gemkapcsok, önfestékezõ pecsétek, jegyzettömbök, tintatartók, tollak, ecsetek, ceruzák, mechanikus tollak, irodaszerek, tolltartók,
rajzeszközök, üdvözlõkártyák, oktatóeszközök nyomtatott formában, újságok, magazinok, folyóiratok, szórólapok, könyvek,
kezelési utasítások, mûszaki kézikönyvek, katalógusok, határidõnaplók, poszterek, naptárak, litográfiák vagy kõnyomatok, fényképek, öntapadós címkék, szépségápoláshoz alkalmazott oktatóanyag nyomtatott formában, oktatóanyag nyomtatott formában.
38 Távközlési szolgáltatások, nevezetesen rádió- és televízióprogramok; mûholdas közvetítések és televízióantennák, valamint kábel és tercier rádió-televízió adók segítségével továbbítható közvetítések, vagy online szolgáltatások telematikus és adatfelvevõ hálózat segítségével, hordozható rádiótelefon szolgáltatások, elektronikus számítógépes hálózatokon keresztül történõ
távközlés, üzenet-, információ- és képtovábbítás számítógép segítségével, elektronikus levelezési szolgáltatások; adatok és dokumentumok továbbítása számítógép segítségével; adattovábbítás a teljes számítógépes hálózat segítségével; elektronikus faliújság szolgáltatás, amely az oktatás és szórakoztatás területén a
nagyközönség által általános érdeklõdésre számot tartó témaköröket jeleníti meg, hír- és információs ügynökségek, hírügynökségek.
41 Nevelés és szórakoztatás, nevelési szakkörök, oktató és továbbképzõ kurzusok, megbeszélések, szemináriumok, kiállítások, szemlék, bemutatók, rendezvények, versenyek, kulturális és
sportrendezvények, könyv- és egyéb iratbemutatók, filmvetítések, színházi közvetítések, rádió- és televíziós rendezvények és
bemutatók elkészítése és lefolytatása; online publikációs szolgáltatások.

41 Nevelés és szórakoztatás, nevelési szakkörök, oktató és továbbképzõ kurzusok, megbeszélések, szemináriumok, kiállítások, szemlék, bemutatók, rendezvények, versenyek, kulturális és
sportrendezvények, könyv- és egyéb iratbemutatók, filmvetítések, színházi közvetítések, rádió- és televíziós rendezvények és
bemutatók elkészítése és lefolytatása; online publikációs szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)

196.319
(151) 2008.12.16.
M 08 01674
(220) 2008.05.15.
Rational Services Ltd., Onchan, Isle of Man (GB)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

PokerStars.com Fedezd fel a benned rejlõ
PókerSztárt!

(511) 41
(111)
(210)
(732)
(740)

Szórakoztatás, kártyajáték.

196.320
(151) 2008.12.16.
M 08 02326
(220) 2008.07.16.
SKIRTLIGHT SA, Tortola (VG)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
(111) 196.321
(151) 2008.12.16.
(210) M 07 03049
(220) 2007.09.10.
(732) Regale Klímatechnika Kft., Budapest (HU)
(546)

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

196.323
(151) 2008.12.16.
M 08 01491
(220) 2008.04.26.
Jakab Róbert, Budapest (HU)
dr. Antal Árpád, Antal Ügyvédi Iroda, Gyöngyös

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízelosztó és egészségügyi berendezések, különösen klímaberendezések.
35 Reklámozás és ügyletek, különösen külkereskedelem, fa-,
építõanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem; klíma- és légtechnikai berendezések nagy- és kiskereskedelme.
(111)
(210)
(732)
(740)

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

196.322
(151) 2008.12.16.
M 08 01374
(220) 2008.04.16.
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano (MI) (IT)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 9
Üres és mûsoros audio- és videoszalagok, CD-ROM-ok,
DVD-k és floppylemezek, amelyek általános érdeklõdésre számottartó oktató jellegû mûsorokat, akciófilmeket, vidám, drámai
és zenés elõadásokat tartalmaznak; hang- és képanyag felvételére,
továbbítására és lejátszására szolgáló berendezések, így audiokazetták, videokazetták, CD- és DVD-felvevõk és- lejátszók; az audiokazetták, videokazetták, CD- és DVD-felvevõk és -lejátszók
mûködtetésére szolgáló szoftverek; a számítógépes játékok lejátszására szolgáló berendezések, nevezetesen memóriaegységet
tartalmazó készülékek, így lemezek, számítógépes játék tárolóegységek (cartridge), számítógépes játék kazetták, számítógépes
játék lemezek, számítógépes játék botkormányok (joystick), számítógépes játékvezérlõk és videomonitorok; számítógépes perifériák, nevezetesen, számítógépes egerek, egérpadok; szemüvegek és tartozékaik, nevezetesen szemüvegkeretek és szemüvegtokok.

(111) 196.324
(151) 2008.12.16.
(210) M 08 01368
(220) 2008.04.16.
(732) Zöld Pardon Vendéglátó és Kulturális Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35
41
43
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(111)
(210)
(732)
(740)

(541) GRAZIA
(511) 9
Üres és mûsoros audio- és videoszalagok, CD-ROM-ok,
DVD-k és floppylemezek, amelyek általános érdeklõdésre számot tartó oktató jellegû mûsorokat, akciófilmeket, vidám, drámai
és zenés elõadásokat tartalmaznak; hang- és képanyag felvételére,
továbbítására és lejátszására szolgáló berendezések, így audiokazetták, videokazetták, CD- és DVD-felvevõk és -lejátszók; az audiokazetták, video azetták, CD- és DVD-felvevõk és lejátszók
mûködtetésére szolgáló szoftverek; a számítógépes játékok lejátszására szolgáló berendezések, nevezetesen memóriaegységet
tartalmazó készülékek, így lemezek, számítógépes játék tárolóegységek (cartridge), számítógépes játék kazetták, számítógépes
játék lemezek, számítógépes játék botkormányok (joystick), számítógépes játék vezérlõk és video monitorok; számítógépes perifériák, nevezetesen, számítógépes egerek, egérpadok; szemüvegek és tartozékaik, nevezetesen szemüvegkeretek és szemüvegtokok.
16 Hõérzékeny papír, kartonpapír, papírtekercs, karton, gemkapcsok, önfestékezõ pecsétek, jegyzettömbök, tintatartók, tollak, ecsetek, ceruzák, mechanikus tollak, irodaszerek, tolltartók,
rajzeszközök, üdvözlõkártyák, oktatóeszközök nyomtatott formában, újságok, magazinok, folyóiratok, szórólapok, könyvek,
kezelési utasítások, mûszaki kézikönyvek, katalógusok, határidõnaplók, poszterek, naptárak, litográfiák vagy kõnyomatok, fényképek, öntapadós cimkék, szépségápoláshoz alkalmazott oktatóanyag nyomtatott formában, oktatóanyag nyomtatott formában.
38 Távközlési szolgáltatások, nevezetesen rádió- és televízióprogramok; mûholdas közvetítések és televízióantennák, valamint kábel és tercier rádió-televízió adók segítségével továbbítható közvetítések, vagy online szolgáltatások telematikus és adatfelvevõ hálózat segítségével, hordozható rádiótelefon szolgáltatások, elektronikus számítógépes hálózatokon keresztül történõ
távközlés, üzenet-, információ- és képtovábbítás számítógép segítségével, elektronikus levelezési szolgáltatások; adatok és dokumentumok továbbítása számítógép segítségével; adattovábbítás a teljes számítógépes hálózat segítségével; elektronikus faliújság szolgáltatás, amely az oktatás és szórakoztatás területén a
nagyközönség által általános érdeklõdésre számot tartó témaköröket jeleníti meg, hír- és információs ügynökségek, hírügynökségek.
41 Nevelés és szórakoztatás, nevelési szakkörök, oktató és továbbképzõ kurzusok, megbeszélések, szemináriumok, kiállítások, szemlék, bemutatók, rendezvények, versenyek, kulturális és
sportrendezvények, könyv- és egyéb iratbemutatók, filmvetítések, színházi közvetítések, rádió- és televíziós rendezvények és
bemutatók elkészítése és lefolytatása; online publikációs szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

szására szolgáló berendezések, nevezetesen memóriaegységet
tartalmazó készülékek, így lemezek, számítógépes játék tárolóegységek (cartridge), számítógépes játék kazetták, számítógépes
játék lemezek, számítógépes játék botkormányok (joystick), számítógépes játékvezérlõk és videomonitorok; számítógépes perifériák, nevezetesen, számítógépes egerek, egérpadok; szemüvegek és tartozékaik, nevezetesen szemüvegkeretek és szemüvegtokok.
16 Hõérzékeny papír, kartonpapír, papírtekercs, karton, gemkapcsok, önfestékezõ pecsétek, jegyzettömbök, tintatartók, tollak, ecsetek, ceruzák, mechanikus tollak, irodaszerek, tolltartók,
rajzeszközök, üdvözlõkártyák, oktatóeszközök nyomtatott formában, újságok, magazinok, folyóiratok, szórólapok, könyvek,
kezelési utasítások, mûszaki kézikönyvek, katalógusok, határidõnaplók, poszterek, naptárak, litográfiák vagy kõnyomatok, fényképek, öntapadós cimkék, szépségápoláshoz alkalmazott oktatóanyag nyomtatott formában, oktatóanyag nyomtatott formában.
38 Távközlési szolgáltatások, nevezetesen rádió- és televízióprogramok; mûholdas közvetítések és televízióantennák, valamint kábel és tercier rádió-televízió adók segítségével továbbítható közvetítések, vagy online szolgáltatások telematikus és adatfelvevõ hálózat segítségével, hordozható rádiótelefon szolgáltatások, elektronikus számítógépes hálózatokon keresztül történõ
távközlés, üzenet-, információ- és képtovábbítás számítógép segítségével, elektronikus levelezési szolgáltatások; adatok és dokumentumok továbbítása számítógép segítségével; adattovábbítás a teljes számítógépes hálózat segítségével; elektronikus faliújság szolgáltatás, amely az oktatás és szórakoztatás területén a
nagyközönség által általános érdeklõdésre számot tartó témaköröket jeleníti meg, hír- és információs ügynökségek, hírügynökségek.
41 Nevelés és szórakoztatás, nevelési szakkörök, oktató és továbbképzõ kurzusok, megbeszélések, szemináriumok, kiállítások, szemlék, bemutatók, rendezvények, versenyek, kulturális és
sportrendezvények, könyv- és egyéb iratbemutatók, filmvetítések, színházi közvetítések, rádió- és televíziós rendezvények és
bemutatók elkészítése és lefolytatása; online publikációs szolgáltatások.

196.325
(151) 2008.12.16.
M 08 01373
(220) 2008.04.16.
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano (MI) (IT)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(111) 196.327
(151) 2008.12.16.
(210) M 08 01367
(220) 2008.04.16.
(732) Zöld Pardon Vendéglátó és Kulturális Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) SZEPARÉ
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés).

(111) 196.328
(151) 2008.12.16.
(210) M 08 01668
(220) 2008.05.15.
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(546)

196.326
(151) 2008.12.16.
M 08 01376
(220) 2008.04.16.
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano (MI) (IT)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)
(511) 9
Üres és mûsoros audio- és videoszalagok, CD-ROM-ok,
DVD-k és floppylemezek, amelyek általános érdeklõdésre számottartó oktató jellegû mûsorokat, akciófilmeket, vidám, drámai
és zenés elõadásokat tartalmaznak; hang- és képanyag felvételére,
továbbítására és lejátszására szolgáló berendezések, így audiokazetták, videokazetták, CD- és DVD-felvevõk és -lejátszók; az audiokazetták, videokazetták, CD- és DVD-felvevõk és -lejátszók
mûködtetésére szolgáló szoftverek; a számítógépes játékok leját-

(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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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Nemzeti lajstromozott védjegyek II.
(111) 196.329
(151) 2008.12.16.
(210) M 08 01822
(220) 2008.05.30.
(732) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(111) 196.331
(151) 2008.12.16.
(210) M 08 01995
(220) 2008.06.16.
(732) Advance Magazine Publishers Inc., New York,
New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) GLAMOUR STYLE
(511) 16 Nyomtatott publikációk bizonyos magazinokban.

(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 elárusító 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.
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)

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

196.330
(151) 2008.12.16.
M 08 01359
(220) 2008.04.16.
Napi Gazdaság Kiadó Kft., Budapest (HU)
dr. Bagi János Zoltán, Kálóczy és Bagi Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

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

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

196.332
(151) 2008.12.16.
M 08 01665
(220) 2008.05.15.
SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

ÍZZEL, SZÍVVEL, MAGGIVAL
29 Zöldségek és burgonya (tartósított, szárított vagy fõtt), gyümölcsök (tartósított, szárított vagy fõtt), gombák (tartósított, szárított vagy fõtt), hús, baromfi, vadhús, hal és tengeri ételek, mindezen termékek kivonat formájában is, levesek, zselék, tészták,
konzervek, készételek, fagyasztott vagy szárított; lekvárok; tojások; tej, tejszín, vaj, sajt és más tejalapú ételkészítmények; tejpótlók; tejalapú italok; tejalapú és tejszín alapú desszertek; joghurtok; szójatej (tejpótló), szójaalapú készítmények, étkezési olajok
és zsírok; fehérje készítmények emberi fogyasztásra készülõ ételekhez, krémporok; kolbászok; hentesáruk; mogyoróvaj; levesek,
leves koncentrátumok, húsleves, erõleves, leveskockák, levesek.
30 Kávé, kávékivonatok, kávéalapú készítmények és italok; jeges kávé; pótkávék, pótkávékivonatok, pótkávé alapú készítmények és italok; cikória, tea, teakivonatok, teaalapú készítmények
és italok, jeges tea, malátaalapú készítmények; kakaó és kakaóalapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládés termékek,
csokoládéalapú készítmények és italok; cukorkaáruk, édességek,
bonbonok, kandiscukrok; cukor, rágógumi; természetes édesítõszerek; pékáruk, kenyér, élesztõ, süteménytészta; kekszek, cukrászsütemények, aprósütemények, ostyák, tejkaramellák, pudingok; fagylalt, jégkrém, vizes jégkrémek, szörbet (fagylalt), fagyasztott cukrászkészítmények, fagyasztott sütemények, lágy
jégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghurtok; kötõanyagok jégkrémek és/vagy vizes jégkrémek és/vagy szörbet
és/vagy fagyasztott cukrászkészítmények és/vagy fagyasztott sütemények és/vagy könnyû jégkrémek és/vagy fagyasztott
desszertek és/vagy fagyasztott joghurtok készítéséhez; méz és
mézpótlók; gabonafélék reggelire, müzli, kukoricapelyhek, gabonapehely-szeletek, fogyasztásra kész gabonafélék; gabonakészítmények; rizs, tésztafélék, metélt tészta, nudli, galuska; rizs, liszt
vagy gabona alapú élelmiszerek, készételek formájában is; pizzák; szendvicsek; étkezési tésztakeverék és konyhakész kenyértészta; szószok, szója szósz, ketchup; aromatizáló vagy fûszerezõ
készítmények ételekhez, ehetõ fûszerek, fûszerek, ízesítõk, salátaöntetek, majonéz; mustár; ecet.

196.333
(151) 2008.12.16.
M 08 01671
(220) 2008.05.15.
Euro-Elzett Kft., Sopron (HU)
Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) BASIC LÕVÉR
(511) 6
Ajtóbetétek fémbõl; ajtókilincsek fémbõl; ajtónyitó szerkezetek (nem elektromos); ajtóreteszek; ajtószerelvények fémbõl;,
ajtózárak fémbõl; fémablakok; fémajtók; fémkapuk; fémszerelvények építményekhez; kulcsok; tolózárak; zárak fémbõl.

(111)
(210)
(732)
(740)
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196.335
(151) 2008.12.17.
M 08 01317
(220) 2008.04.15.
Colcon Anstalt, Vaduz (LI)
dr. Fekete Csaba, Fekete Ügyvédi Iroda, Kecskemét
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Nemzeti lajstromozott védjegyek II.
(541) A Malom
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
A rovat 150 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 190.366, 195.811,
195.816, 195.847, 195.848, 195.935–195.941, 195.945, 195.948,

195.949, 195.955–195.959, 195.961,
196.102–196.124, 196.129, 196.131,
196.139, 196.141, 196.143, 196.144,
196.151, 196.152, 196.160, 196.162,
196.196–196.210, 196.226, 196.228,
196.298, 196.313–196.333, 196.335
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195.962,
196.133,
196.146,
196.163,
196.229,

196.060–196.065,
196.135, 196.137,
196.148, 196.149,
196.166, 196.167,
196.234–196.272,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 1. szám II. kötet, 2009.01.28.
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése II.

Védjegyoltalom megszûnése II.

Védjegyoltalom törlése
(111) 186.310
(732) Budapesti Piac Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gulya Zsuzsanna ügyvéd, Budapest
A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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Nemzeti védjegyoltalom megújítása II.

Védjegyoltalom megújítása II.

(111) 120.749
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)
(111) 128.120
(732) Snap-on Incorporated, Kenosha, Wisconsin (US)

(111) 128.154
(732) BASF Agrochemical Products B.V., Arnhem (NL)
(111) 157.974
(732) Pompasia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Fót (HU)
A rovat 4 db közlést tartalmaz.
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Nemzeti vegyes védjegyközlemények II.

Vegyes védjegyközlemények II.

Jogutódlás
(111) 118.509
(732) Dana Limited, Toledo, Ohio (US)
(111) 128.120
(732) Snap-on Incorporated, Kenosha, Wisconsin (US)

(111) 184.717
(732) ANHUI FORKLIFT TRUCK GROUP CO., LTD., Hefei,
Anhui (CH)
(111) 191.560
(732) Immunal Fejlesztõ, Szervezõ és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
A rovat 12 db közlést tartalmaz.

(111) 134.426
(732) Dana Limited, Toledo, Ohio (US)
(111) 135.513
(732) Snap-on Incorporated (Delaware állam törvényei szerint
bejegyzett cég), Kenosha, Wisconsin (US)
(111) 137.392
(732) Dana Limited, Toledo, Ohio (US)

Képviseleti megbízás
(111) 181.888
(732) NETAPP, INC. (a Delaware Corporation), Sunnyvale,
Kalifornia (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
A rovat 1 db közlést tartalmaz.

(111) 140.984
(732) MPR Revocable Trust, Las Vegas, Nevada (US)
(111) 140.990
(732) MPR Revocable Trust, Las Vegas, Nevada (US)
(111) 143.972
(732) Merck Consumer Healthcare Limited, Hull (GB)

Képviselet megszûnése
(111) 181.888
(732) NETAPP, INC. (a Delaware Corporation), Sunnyvale,
Kalifornia (US)
A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
(111) 144.302
(732) Dana Limited, Toledo, Ohio (US)
(111) 157.974
(732) Pompasia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Fót (HU)

(111) 181.888
(732) NETAPP, INC. (a Delaware Corporation), Sunnyvale,
Kalifornia (US)
A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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