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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II.
Védjegybejelentések meghirdetése II.

(210) M 08 03258
(220) 2008.10.16.
(731) Aktív Hotels International Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(546)
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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 02607
(220) 2008.08.14.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Debrecen (HU)
(546)

(511) 29

(210) M 08 03372
(220) 2007.04.18.
(731) Arysta LifeScience S.A.S., Noguéres, Franciaország (FR)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda,
Budapest
(541) MALVIN
(511) 5
Rovarirtó szerek, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(210) M 08 03238
(220) 2008.10.15.
(731) AXA Société Anonyme á Directoire et Conseil de Surveillance,
75008 Paris (FR)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek/üzletvezetés, kereskedelmi/üzleti
adminisztráció, üzleti tanácsadás, üzleti információ, felvilágosítás és tájékoztatás.
36 Biztosítás; személyes biztosítás, életbiztosítás; hozzátartozó életbiztosítása; tûz-, baleset- és teljes körû kockázati biztosítás;
viszontbiztosítás; alkuszi/ügynöki tevékenység; takarékpénztári
szolgáltatások; pénzügyi ügyletek, valutaügyletek; befektetési
alapok, pénzügyi értékelések és becslések; pénzügyi befektetési
konzultáció/tanácsadás, pénzügyi analízis; portfóliómenedzsment, pénzügyi befektetések; finanszírozási szolgáltatások; befektetési és kölcsön/közös tõke, banki/pénzintézeti szolgáltatások, adósságbehajtás; ingatlanügyletek, ingatlanok értékelése és
értékbecslése, ingatlanügyletekkel kapcsolatos konzultáció/tanácsadás, ingatlanbefektetések, ingatlankezelés/gazdálkodás, ingatlanügynökségek, ingatlanok bérlete/bérbeadása.

Tej, tejtermékek.

(210) M 08 02608
(220) 2008.08.14.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Debrecen (HU)
(546)

(210) M 08 03573
(220) 2008.11.17.
(731) Beszedics László, Akasztó (HU)
(541) NOAC
(511) 33 Alkoholtartalmú italok.
(210) M 08 03722
(220) 2008.12.03.
(731) BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési
és Közbeszerzési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(546)

(511) 29

Tej, tejtermékek.

(210) M 08 02609
(220) 2008.08.14.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Debrecen (HU)
(546)

(511) 29

Tej, tejtermékek.

(511) 9
Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók.
16 Nyomdaipari termékek; fényképek; csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(541) EDUCATIO CULINARTIST
(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás és kulturális tevékenységek.

(210) M 08 03723
(220) 2008.12.03.
(731) BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési
és Közbeszerzési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(546)

(511) 9
Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók.
16 Nyomdaipari termékek; fényképek; csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 03424
(220) 2008.11.04.
(731) BorsodChem Zrt., Kazincbarcika (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) ONGROPUR
(511) 1
Mûanyag habok és elasztomerek, mint mûanyag-alapanyagok ipari felhasználására.
17 Mûanyag habokból és elasztomerekbõl gyártott félkész termékek ipari felhasználásra.
(210) M 08 03628
(731) Bárány Attila, Vecsés (HU)
(546)

(220) 2008.11.21.

(210) M 08 03724
(220) 2008.12.03.
(731) BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési
és Közbeszerzési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(546)
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 9
Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók.
16 Nyomdaipari termékek; fényképek; csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210) M 08 03656
(220) 2008.11.27.
(731) Bochemie a.s., Bohumin (CZ)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) BOCHEMIT
(511) 1
Vegyi anyagok ipari, mezõgazdasági és tudományos használatra.
2
Festékek, fényezõk, lakkok, tartósítószerek rozsda és a fa elhasználódása ellen, színezékek, pácolószerek, bútorimpregnáló
szerek.
5
Fertõtlenítõszerek.
(210) M 08 03828
(220) 2008.12.12.
(731) Bonus Kft., Siklós (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Háztartási csomagolóanyagok, szemeteszsákok zárószalaggal, sütõpapír.
21 Háztartási tisztítóeszközök.
(210) M 08 02985
(220) 2008.09.24.
(731) Boros István, Budapest (HU)
(740) dr. Herskovics Zsuzsa, Budapest

(210) M 08 03627
(220) 2008.11.21.
(731) Bárány Klaudia Éva, Vecsés (HU)
(541) ORCHIDEA SUN
(511) 44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.
(210) M 08 03500
(220) 2008.11.11.
(731) Cao Ji Xi, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Eszter ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 03170
(220) 2008.10.10.
(731) CCSP Print Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Misik Zoltán ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek, csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
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M 08 02094
(220) 2008.06.25.
Ceres Zrt., Gyõr (HU)
Várnai Anikó Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

CSÍKOS KALÁCS
30

Kalács.
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(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 08 03379
CIB Bank Zrt., Budapest (HU)
dr. Zsadon Péter, Budapest

(210) M 08 03156
(220) 2008.10.09.
(731) Csoki Hungária Kft., Budapest (HU)
(546)

(220) 2008.10.31.

CIB
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.
(511) 30

(210) M 08 02331
(220) 2008.07.17.
(731) Concordia-Therm Kft., Biatorbágy (HU)
(546)

(210) M 08 03157
(220) 2008.10.09.
(731) Csoki Hungária Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 30

(511) 1

Különféle édesipari termékek.

Ragasztók falicsempékhez, mûanyag diszperziók.

2
Bevonóanyagok, fakonzerváló termékek, fafestékek, falfestékek, hígítóanyag festékekhez, színezékek, színezõanyagok.

Különféle édesipari termékek.

(210) M 08 03679
(220) 2008.12.01.
(731) Csoki Hungária Kft., Budapest (HU)
(546)

17 Hõszigetelõ anyagok, nedvesség elleni szigetelõanyagok
épületekhez, szigetelõfestékek, szigetelõtapaszok, vegyszerek rések javítására, tömítõanyagok.

(210) M 08 02526
(220) 2008.08.07.
(731) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)
(546)
(511) 30

Édesipari termékek.

(210) M 08 03680
(220) 2008.12.01.
(731) Csoki Hungária Kft., Budapest (HU)
(541) ARANY SZALON
(511) 30 Édesipari termékek.

(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 02598
(220) 2008.08.13.
(731) Dalex Süti Kft., Soltvadkert (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

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

(210) M 08 03646
(220) 2008.11.26.
(731) Credit Union Hungary Kft., Gyõr (HU)
(740) Krebsz Katalin, Black & White Media Film Kft., Budapest
(546)

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

(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.
35 Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások a 30. osztályba tartozó áruk vonatkozásában.
(210) M 08 02991
(220) 2008.09.24.
(731) DEVA Concept LLC., Lower Level, New York (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) DEVA
(511) 3
Hajápoló termékek, nevezetesen hajápoló készítmények,
hajtisztító készítmények, hajformáló készítmények, hajpakolások, samponok, hajkondicionálók, hajspray-k, hajzselék, hajhab,
hajszárítók, hajcsavarók, hajfakító készítmények, hajgyengítõ készítmények, hajvilágosító készítmények, hajkiegyenesítõk.
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(210) M 09 00102
(220) 2009.01.15.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) ERSITTIN
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 08 03259
(220) 2008.10.16.
(731) Dolhay Klinika Egészségügyi Kft., Budapest (HU)
(740) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
(210) M 08 02889
(220) 2008.09.15.
(731) EDGE Communications Kommunikációs Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lõcsei Éva, Dr. Lõcsei Éva Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 09 00103
(220) 2009.01.15.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) GEIGROL
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 09 00104
(220) 2009.01.15.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) HOLMEVIS
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 09 00105
(220) 2009.01.15.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) JAKRIN
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 09 00106
(220) 2009.01.15.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) JOSPITEN
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

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

(210) M 09 00107
(220) 2009.01.15.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) LANGLIN
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 08 03340
(220) 2008.10.27.
(731) Eger Otthon Ingatlanforgalmazó Kft., Eger (HU)
(541) Otthon Bróker
(511) 36 Ingatlanügynökségek.

(210) M 09 00108
(220) 2009.01.15.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) MANGRIT
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 00099
(220) 2009.01.15.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) VASOPENTOL
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 00182
(220) 2009.01.23.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) ZORZIX
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 00100
(220) 2009.01.15.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) DINGRIL
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 00183
(220) 2009.01.23.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) NOETRIN
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 00101
(220) 2009.01.15.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) KROPPAL
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 00184
(220) 2009.01.23.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) EGITHYM
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
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ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek, szerszámok
(géprészek).

(210) M 09 00185
(220) 2009.01.23.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) EREXESIL
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció. irodai munkák, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése.

(210) M 09 00186
(220) 2009.01.23.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) ERETRIX
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 08 03660
(220) 2008.11.28.
Eko-Pharma Kft., Budapest (HU)
Heliostim Kft., Budapest

EKVARIN
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, fertõtlenítõszerek, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölõ
szerek, gyomirtó szerek.

(210) M 08 03574
(220) 2008.11.17.
(731) EmpireClinic Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Méhes László, Mosonmagyaróvár
(546)

(210) M 08 03473
(220) 2008.10.21.
(731) EURO-VET Bt., Nagyatád (HU)
(541) Antivar
(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 03474
(220) 2008.10.20.
(731) EURO-VET Bt., Nagyatád (HU)
(541) Apimix
(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).
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) 44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.
(210) M 08 03476
(220) 2008.10.20.
(731) EURO-VET Bt., Nagyatád (HU)
(541) FUMERRA
(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 03647
(220) 2008.11.26.
(731) Euro Noliker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kistelek (HU)
(740) dr. Hajdú István, Hajdú Ügyvédi Iroda, Szeged
(546)

(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek, szerszámok
(géprészek).
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése.

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 03648
(220) 2008.11.26.
(731) Euro Noliker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kistelek (HU)
(740) dr. Hajdú István, Hajdú Ügyvédi Iroda, Szeged
(546)

(210) M 08 03848
(220) 2008.12.15.
(731) Festék-Bázis Kft., Röszke (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
(541) VALMOR
(511) 2
Festékek, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; valamint fapácok; színezõanyagok; gyanták; maróanyagok; tapéták
eltávolítására szolgáló készítmények, zománcok.

(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-

(210) M 08 02741
(220) 2008.08.29.
(731) Fitness Factory Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Bernadett, Dr. Tóth Bernadett Ügyvédi Iroda, Budapest

M147

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 2. szám II. kötet, 2009.03.02.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 05 00071
(220) 2005.01.07.
(731) FULLSPORT Sportegyesület, Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(541) Média Kupa
(511) 41 Snowboard- és síversenyek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

M 08 03058
(220) 2008.09.30.
GENERAL BISCUITS BELGIE, Herentals (BE)
dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

TUC ennél jobbat?
29 Különösen burgonyából készített ízesített vagy eredeti sós
vagy édes snackek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
30 Kenyér, kétszersültek (édes vagy sós), ostyák, palacsinták,
sütemények, tészták, mindezen termékek natúr és/vagy bevont
és/vagy töltött és/vagy ízesített változatban. Édes vagy sós étvágygerjesztõk kenyérbõl, kekszbõl vagy tésztából.

(210) M 08 03819
(220) 2008.12.09.
(731) Geo-Tipptex Kft., Tiszaújváros (HU)
(541) TIPPTEX
(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.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
(210) M 08 03062
(220) 2008.09.30.
(731) Gerot Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H., Wien (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) TIALANPRID
(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 03649
(220) 2008.11.26.
(731) Guo Zhi Hai, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Eszter ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 25

(210) M 08 03148
(220) 2008.10.08.
(731) dr. Gyovai Viola 40%, Kecskemét (HU);
dr. Kalmár Zoltán 30%, Kecskemét (HU);
Pölös Csaba 30%, Kecskemét (HU)
(546)

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

M 08 03398
(220) 2008.11.03.
Gál Roland, Villány (HU)
dr. Pap Gábor, Bodnár Ügyvédi Iroda, Pécs

JÉGSZER
33

Borok.

(210) M 08 03823
(220) 2008.12.10.
(731) HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt., Téglás (HU)
(541) ENERGOMAT
(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 08 03345
(220) 2008.10.27.
Hajdu Zsolt, Szentendre (HU)
dr. Puskás Attila T., Dr. Puskás Ügyvédi Iroda, Budapest

SIGNO
43

Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 08 03331
(220) 2008.10.22.
(731) HENKEL AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) A FUGA URA
(511) 1
Cement, ipari kötõanyagok különösen burkoláshoz; tömítõszerek; szilikonok.
19 Cement, habarcs építkezéshez; speciális cement és habarcs
burkoláshoz, hõszigeteléshez, tetõfedéshez, alapozáshoz; önterülõ keverékek, vakolatok, bitumen, építkezési anyagok, mészhabarcsok.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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M 08 01104
(220) 2008.03.21.
Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)
dr. Bánki Orsolya, Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

„Ide járunk, jól járunk!”
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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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.
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 02970
(220) 2008.09.22.
(731) Horváth Attila, Vác (HU)
(541) RAIKER
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 08 02739
(220) 2008.08.29.
(731) Horváth Gézáné, Pogány (HU);
Spengler László, Pécs-Somogy (HU);
Hideg István, Szentlászló (HU);
Horváth Géza, Pogány (HU)
(541) Pécsi Szelepesek Túramotor Klub
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210) M 08 03592
(220) 2008.11.18.
(731) HUNGAROSPA Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ és
Egészségturisztikai Zrt., Hajdúszoboszló (HU)
(740) dr. Zajdó Zsolt, Debrecen
(546)

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

34

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38

Távközlés.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
40

(511) 28 Bábuk, marionettek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, üdülési tárgyú információ.
43 Bár szolgáltatások, étkezdék, gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék.
44 Aromaterápiás szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások,
fizi(k)oterápia, fodrászszalonok, gyógyhelyek szolgáltatásai,
masszázs, szaunaszolgáltatások, szépségszalonok, szoláriumszolgáltatások.
(210) M 08 03511
(220) 2008.11.12.
(731) HungLogHome Kft., Gyenesdiás (HU)
(541) Air2Floor Néphõszivattyú
(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések, fûtõberendezések, hõszivattyúk, hûtõgépek és készülékek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Anyagmegmunkálás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

M 08 03472
(220) 2008.10.31.
Idealbody Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
dr. Bálint Tünde, Dr. Bálint Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

Kérdezze Laurát!
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 03160
(220) 2008.10.09.
(731) Ilzer Italgyártó Zrt., Monor (HU)
(541) PLATÁN
(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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(511) 3
Kozmetikai cikkek; kézápoló krémek, olajok, zselék, acrylok, sók, fertõtlenítõk, rúzsok, körömápolók, körömlakkok, mûkörmök, tapadásbiztosítók, ragasztók, körömdíszek, matricák,
gyöngyök, tollak, vizes alapanyagú körömfestékek, lakklemosók,
illatszerek, illóolajok, gyanták, vatta, papírtörlõk.

(210) M 08 03306
(220) 2008.10.20.
(731) INTER-NETT 2000 Kft., Mór (HU)
(546)

8
Kéziszerszámok, kézzel mûködtetett eszközök, manikûrgép, paraffinmelegítõ gép, reszelõk, gyantázógépek, manikûrfelszerelések, pedikûrfelszerelések, bõrfeltöltõk, csipeszek, vésõk,
polírozók, pedikûrgép.
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.
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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

41 Szakmai képzés; kéz- és lábápoló mûkörömépítõ OKJ-számos szakoktatói képzés.

(210) M 08 03572
(220) 2008.11.17.
(731) Lakatos Katalin, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy László Gyula ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 08 03502
(220) 2008.11.10.
(731) JCDecaux Fényreklám Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)
(511) 35

Marketing-managing tevékenység, reklámozás és ügyletek.

41 Kiállítások, bemutatók, kiadói tevékenység, oktatás, képzés, továbbképzés-szervezés.
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 08 03503
(220) 2008.11.10.
(731) JCDecaux Fényreklám Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 03681
(220) 2008.12.01.
(731) Lakó Csaba, Gyõr (HU);
Bahattin Koc, 2351 Wr. Neudorf (AT)
(740) dr. Gócza Béla ügyvéd, Dr. Gócza & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Gyõr
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(511) 43

(210) M 08 03695
(220) 2008.12.02.
(731) Kerekes Péter Mihály, Budapest (HU)
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 08 03336
(220) 2008.10.27.
(731) Kleo American-Nails Kft., Pécs (HU)
(546)

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

Vendéglátási (élelmezés); idõleges szállásadás.

M 08 03151
(220) 2008.10.08.
dr. Lónay Gyula, Káloz (HU)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

LunaSer
20 Masszázsszékek, pamlagok, karosszékek, kanapék, kerevetek, nyugágyak, masszázságyak, mindezek wellness használatra.

(210) M 08 03365
(220) 2008.10.30.
(731) M-null Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Vecsés (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 mû-
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anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 08 02999
(220) 2008.09.25.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 00427
(220) 2008.02.13.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(541) Kézfogás
(511) 41 Rádió- és televízióprogramok készítése; könyvkiadás; vallásoktatás.
(210) M 08 00435
(220) 2008.02.13.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(541) Csináljuk a fesztivált!
(511) 41 Rádió- és televízióprogramok készítése; könyvkiadás; vallásoktatás.
(210) M 08 00440
(220) 2008.02.13.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(541) Momentán
(511) 41 Rádió- és televízióprogramok készítése; könyvkiadás; vallásoktatás.
(210) M 08 03063
(220) 2008.09.30.
(731) Momert Zrt., Dunaújváros (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 9
10
11

Mérlegek, elektromos háztartási eszközök.
Lázmérõk, vérnyomásmérõk.
Cumisüveg és bébiétel-melegítõk, cumisüveg-sterilizáló.

(210) M 08 03498
(220) 2008.11.11.
(731) Monicomp Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Dobozy 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, bankjegykiadó automaták [ATM].
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, számítógépek
üzembe helyezése, karbantartása és javítása, irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 08 03499
(220) 2008.11.11.
Monirent Kft., Budapest (HU)
dr. Dobozy Gábor ügyvéd, Budapest

MONIRENT
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, irodagépek és készülékek kölcsönzése.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés, gépkocsikölcsönzés.
40 Anyagmegmunkálás, papír kikészítése, appretúrája.

(210) M 08 03497
(220) 2008.11.11.
(731) Monopost Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Dobozy Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 40

Anyagmegmunkálás, nyomdai szolgáltatások.

(210) M 08 03397
(220) 2008.11.03.
(731) Morvai Zoltán, Goldbach (DE)
(541) Ingenia
(511) 9
Számítógépprogramok [letölthetõ], számítógépprogramok,
rögzített, számítógépes játékprogramok; számítógépprogram,
számítógép alkalmazás; algoritmus, számítógépes függvénykönyvtár; programtechnikai megoldás, eljárás.
16 Számítástechnikai szakkönyvek/kézikönyvek/újságok; felhasználói segédletek, publikációk, dokumentációk nyomtatott
formában.
42 Számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása, számítógépprogramok installációja, számítógépprogramok
sokszorosítása, számítógépszoftver-tanácsadás, számítógép-vírusvédelmi szolgáltatások, számítógépes adatok helyreállítása,
számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerûsítése,
számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása; számítógépprogramok, számítógép-alkalmazások, multimédiás alkalmazások, számítástechnikai algoritmusok, interface-ek tervezése, fejlesztése, telepítése (értékesítése); globális hálózati szolgáltatások, számítástechnikai konzultációs tanácsadás, segítségnyújtás, számítástechnikai szolgáltatások; tudományos és technológiai szolgáltatás, kutatás/fejlesztés; interneten keresztüli online
számítástechnikai szolgáltatások; felhasználói segédletek, publikációk, dokumentációk online szolgáltatása, adatfeldolgozói
szolgáltatások.
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(210) M 08 02096
(220) 2008.06.25.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(541) A kolumbiai kapcsolat
(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; acélgyapot; 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.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; acélgyapot; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
25 Ruházati 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 03072
(220) 2008.10.01.
(731) Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány 40%,
Budapest (HU);
KULTURÁLIS INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY 60%,
Budapest (HU)
(740) dr. Vauver Krisztina Éva, Vauver Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 38

Távközlés.

(210) M 08 03551
(731) Novro Bt., Birján (HU)
(546)

(220) 2008.11.14.

(210) M 08 03175
(220) 2008.10.10.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(546)
(511) 29

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

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

Májpástétom, szalonna, hentesáruk.

M 08 02640
(220) 2008.08.18.
OVOS Natural Health Inc., Laval, Quebec H7V 4A7 (CA)
1384574
2008.02.22. CA
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) VIVIMIND
(511) 5
Étrend- és táplálkozáskiegészítõk, nevezetesen vitaminok,
gyógynövény és ásványi kiegészítõk por, kapszula és tabletta, valamint folyadék formájában; étrend-kiegészítõk, nevezetesen
aminosavak, rostok, probiotikumok, enzimek, proteinek por, kapszula, tabletta és folyadék formájában.
(210)
(731)
(300)
(740)
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1384164
2008.02.20. CA
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
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(541) OVOS NATURAL HEALTH
(511) 5
Étrend- és táplálkozáskiegészítõk, nevezetesen vitaminok,
gyógynövény és ásványi kiegészítõk por, kapszula és tabletta, valamint folyadék formájában; étrendkiegészítõk, nevezetesen aminosavak, rostok, probiotikumok, enzimek, proteinek por, kapszula, tabletta és folyadék formájában.
(210) M 08 03437
(220) 2008.11.05.
(731) Palásti József, Kunszállás (HU)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán ügyvéd, Martonyi és Kajtár
Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

választó lapok; csomagolóanyagok; dobozok kartonból, vagy papírból; fedelek, kötések, borítók (papíráru); formanyomtatványok, ûrlapok; iratgyûjtõk, dossziék; iskolaszerek (papírból); kalapdobozok kartonból; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzõk; könyvkötések; nyomtatványok; papíráruk; papírtartó dobozok (irodai cikkek).

(210) M 08 03203
(731) Pávlicz Ádám, Budapest (HU)
(546)

(220) 2008.10.13.

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(210) M 08 03064
(220) 2008.10.01.
(731) Pannon Egyetem, Veszprém (HU)
(740) Farkas Péter, Veszprém
(546)

24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.

(210) M 08 02657
(220) 2008.08.19.
(731) Pósa Mazsolabor Kft., Etyek (HU)
(541) A szerelem bora
(511) 33 Borok.

(210) M 08 03223
(220) 2008.10.14.
(731) R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Pákay Barnabás ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
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 02376
(220) 2008.08.25.
(731) Pharmanova Zrt., Budapest (HU)
(740) Briteon Kft., Budapest
(546)

(511) 35
44

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

(511) 35 Piaci tanulmányok, piackutatás, reklámozás, reklámszövegek publikálása, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk.
36 Ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése,
ingatlanügynökségek, irodák (ingatlanok) bérlete; lakásbérlet,
lakásügynökségek.

(210) M 08 03760
(220) 2008.12.08.
(731) RANBAXY LABORATORIES LIMITED,
Gurgaon-122001 (Haryana) (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) DROZELIN
(511) 5
Gyógyszerészeti és orvosi készítmények humán és állatgyógyászati alkalmazásra.

Gyógyszer-értékesítés.
Gyógyszertári szolgáltatás; gyógyszerészi gondozás.

(210) M 08 03508
(220) 2008.11.11.
(731) PIREHAB KHT., Debrecen (HU)
(546)

(511) 16 Papír díszdobozok; papírtáskák; papíralapú csomagolóeszközök; gyûjtõkartonok; hullámkarton dobozok; hullámkarton el-

(210) M 08 03761
(220) 2008.12.08.
(731) RANBAXY LABORATORIES LIMITED,
Gurgaon-122001 (Haryana) (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) DROZELIN PLUS
(511) 5
Gyógyszerészeti és orvosi készítmények humán és állatgyógyászati alkalmazásra.
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(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 08 00766
(220) 2008.03.06.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

M 08 03378
(220) 2008.10.31.
Reklám Kft., Sopron (HU)
dr. Csoba Sándor ügyvéd, Dr. Csoba Ügyvédi Iroda, Sopron

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

(210) M 08 03163
(220) 2008.10.09.
(731) REN-DEPO Egészségügyi, Kereskedelmi és Szakipari Szolgáló
Betéti Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 39

Betegszállítás.
(210) M 08 01174
(220) 2008.04.07.
(731) Sanoma Budapest Kiadói zártkörûen mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 03654
(220) 2008.11.27.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) GENERICHT
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
(210) M 08 03655
(220) 2008.11.27.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 5
16
35

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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; hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen újságkiadás.

Gyógyszerkészítmények.
Nyomdaipari termékek.
Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(210) M 08 02953
(731) Répás Lajos, Budapest (HU)
(546)

(220) 2008.09.19.
(210) M 08 02378
(220) 2008.07.22.
(731) Santemed Hungary Zrt., Gödöllõ (HU)
(546)

(511) 41 Kulturális szolgáltatások szervezése, mûsoros videofelvétel
készítése, kiadása, szépségversenyek szervezése és lebonyolítása.
(210) M 08 00763
(220) 2008.03.06.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
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.
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(210) M 08 03804
(220) 2008.12.10.
(731) Schering-Plough Ltd., Lucerne 6 (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) ELOBASE
(511) 3
Gyógyhatású anyagot nem tartalmazó bõrápoló készítmények.

(210) M 08 03805
(220) 2008.12.10.
(731) Schering-Plough Ltd., Lucerne 6 (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) FREEDERM
(511) 5
Bõrgyógyászati készítmények.

(210) M 08 03806
(220) 2008.12.10.
(731) Schering-Plough Ltd., Lucerne 6 (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) PURESEA
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 08 03563
(220) 2008.11.17.
(731) Summit-Agro Hungaria Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gayer Gyula ügyvéd, Gayer és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) SPILAN
(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, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

(210) M 08 03161
(220) 2008.10.09.
(731) SYAM PARAGON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Selyeby Judit, Dr. Selyeby Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

(210) M 08 03180
(220) 2008.10.10.
(731) SYAM PARAGON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Selyeby Judit ügyvéd, Dr. Selyeby Judit Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

(210) M 06 03605
(220) 2006.11.03.
(731) Szigeti Ildikó, Budapest (HU);
Steven Oakes, Budapest (HU);
dr. Andrásofszky Enikõ, Siófok (HU)
(740) dr. Klausmann Kornél, Klausmann & Kovács Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) BOTSPORT
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; oktatás, oktatási vizsgáztatás, sportedzõtábori
szolgáltatások, sportfelszerelések kölcsönzése, sportlétesítmények üzemeltetése.

(210) M 08 03582
(220) 2008.11.17.
(731) SzigmaSzerviz Üzleti Kockázatelemzõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,
Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 03564
(220) 2008.11.17.
(731) Summit-Agro Hungaria Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gayer Gyula ügyvéd, Gayer és Társai 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.
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

(511) 9
Szoftvertermékek, különösen integrált kockázatfelmérési és
kockázatkezelési tevékenység támogatására szolgáló informatikai alkalmazásokhoz.
35 Üzletviteli tanácsadás, különösen intergrált kockázatfelmérési és kockázatkezelési tevékenységgel kapcsolatos szakértõi
tevékenység.
41 Szakmai képzés, különösen integrált kockázatfelmérési és
kockázatkezelési tevékenységgel kapcsolatos oktatási és képzési
tevékenység.

(210) M 08 03023
(220) 2008.09.26.
(731) Széman György, Budakeszi (HU);
Kiss Károlyné, Budapest (HU)
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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.
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.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, 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.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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.

(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(210) M 08 03052
(731) Szûcs Róbert, Budapest (HU)
(546)

(220) 2008.09.30.

(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.
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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(210) M 08 03053
(731) Szûcs Róbert, Budapest (HU)
(546)

(220) 2008.09.30.

(210) M 08 03225
(220) 2008.08.20.
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 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.

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

(210) M 08 03759
(220) 2008.12.08.
(731) Tama Cosmetics Kft., Budaörs (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(591)

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

M 08 02833
(220) 2008.09.09.
Törley Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)
dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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, különösen kozmetikai,
fodrász- és mûkörömkészítõ szalonok berendezése.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 08 03566
(220) 2008.11.17.
(731) Török Lajos, Budapest (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz és Társai Szabadalmi,
Védjegy és Jogi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 01841
(220) 2008.06.02.
(731) Taschnervin Kft., Sopron (HU)
(541) FIDELISSIMA
(511) 33 Kizárólag soproni alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(511) 41

TÖRLEY
32 Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek,
egyéb alkoholmentes italok és gyümölcslevek.

Oktatás, gépjármû-vezetõi oktatás.

(210) M 08 02225
(220) 2008.07.08.
(731) UFS Net Biztosításközvetítõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Majoros Melinda, Budapest
(546)

(210) M 08 03527
(220) 2008.11.13.
(731) Taylor’s Snack Kft., Debrecen (HU)
(546)

(511) 43

Gyorséttermek.

(210) M 08 03008
(220) 2008.09.25.
(731) ThalesNano Nanotechnológiai Zrt., Budapest (HU)
(541) THALESNANO
(511) 1
Ipari, tudományos, vegyi termékek.
5
Gyógyszerészeti, egészségügyi készítmények.
9
Tudományos célra szolgáló, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ
berendezések, mûszerek, felszerelések.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 08 03158
(220) 2008.10.09.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) IMPULSE
(511) 5
Intimbetétek és tisztasági betétek, egészségügyi pelenkák,
nadrágvédõ betétek menstruációs idõszakokban, tamponok.
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(210) M 08 01173
(220) 2008.04.04.
(731) VALE Inco Limited (Kanada törvényei szerint mûködõ
vállalat), Toronto (CA)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) VALE INCO
(511) 1
Nikkel-klorid, nikkel-szulfát, nikkel-oxid, nikkel-magnézium, nikkel-kalcium.
6
Nikkelpor, nikkellemez, lapos nikkel rúdszelvények, nikkel
pellet, nikkeltábla, nikkelforgács, elektrolitnikkel, karbonilnikkel, ferronikkel, nikkelrúd, nikkelszalag, nikkel sörét, nikkeloxid, préselt nikkel, elektromos kinyerésû réz, rézkatód, elektrolitkobalt, kobaltrúd.
(210) M 08 03485
(220) 2008.11.10.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
(541) RIVDAR
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

M 08 03613
Vant Calin, Érd (HU)
Török Antal, Gyõr

(220) 2008.11.20.

készülékek, elektronikai készülékek, fototechnikai készülékek;
kereskedelmi egységekben alkalmazott megjelenítõ egységek;
kereskedelmi egységekben alkalmazott kézbevételt detektáló és
számláló egységek; adatfeldolgozó berendezések és számológépek.
45 Biztonsági és vagyonvédelmi szolgáltatások általában;
elektronikus vagyonvédelmi szolgáltatások a következõ vagyontárgyak védelmére; elektromos készülékek, elektronikai készülékek, fototechnikai készülékek, optikai készülékek, illatszerek; kereskedelmi egységekben alkalmazott megjelenítõ egységek, kézbevételt detektáló és számláló egységek üzembe helyezése.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Önnek teher - nekünk feladat!
39 Szállítás, szállítmányozás, szállítási szolgáltatások, szállítási ügynökség; áruk csomagolása és raktározása; teheráruk kirakása, rakodás, termékek csomagolása, csomagolási tevékenység
megszervezése és lebonyolítása, címkézés, információnyújtás tárolással és szállítással kapcsolatban, komplex logisztikai tanácsadás, optimalizálás, logisztikai kontrolling, promóciós áruk elõkészítése, co-packing, egység- vagy ajándékcsomagok összeállítása, komissiózás, válogatás, csomagküldemények elosztása,
disztribúció.

RAFALE
33

Szeszes italok (kivéve sörök).

M 08 01508
(220) 2008.04.28.
Vladimir Spasic, Budapest (HU)
dr. Metz Alexandra, Metz Ügyvédi Iroda, Budapest

cruise dinner lunch
41 Kiállításmegtekintés folklór vagy szimfonikus elõadással
egybekötve.
43 Hajózással egybekötött ebéd vagy vacsora a Dunán; az étkezés során a hajó a fõváros nevezetességeit mutatja be a vendégeknek, bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, nyugdíjasotthonok, panziók, rendezvényhez termek kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek (szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások, vendéglátóipar, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek.

(210) M 08 02831
(220) 2008.09.09.
(731) Vodafone Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(541) V-klub
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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.

M 08 03337
(220) 2008.10.27.
dr. Varju Gábor, Budapest (HU)
dr. Tuza Béla ügyvéd, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

SeptoDetox
21

M 08 03552
(220) 2008.11.14.
Vitexim Kft., Budapest (HU)
dr. Boglutz István ügyvéd, Budapest

Kozmetikai eszközök.

M 08 03339
(220) 2008.10.27.
dr. Varju Gábor, Budapest (HU)
dr. Tuza Béla ügyvéd, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

Sono-CoolAir
21

Kozmetikai eszközök.

(210) M 08 03300
(220) 2008.10.20.
(731) VOLMIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 08 02877
(220) 2008.09.12.
(731) Veroszta Ferenc, Budapest (HU)
(740) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 9
Kereskedelmi egységekben alkalmazott biztonsági és vagyonvédelmi rendszerek, eszközök és azok alkatelemei, biztonsági és vagyonvédelmi kontakt elemek a következõ cikkek kereskedelmi értékesítési helyi vagyonvédelmének biztosítására; elektromos készülékek, elektronikai készülékek, fototechnikai készülékek, optikai készülékek, illatszerek; egyéb mérõ-, jelzõ- ellenõrzõ
(felügyeleti) készülékek; akkumulátortöltõvel kombinált vagyonvédelmi rendszerek és eszközök a következõ cikkek kereskedelmi
értékesítési helyi vagyonvédelmének biztosítására; elektromos

(511) 5
Elixírek (gyógyszerészeti készítmények), erõsítõszerek
(gyógyszerek), fájdalomcsillapítók, fejfájás (migrén) elleni készítmények, fürdõsók gyógyászati használatra, gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, gyógyászati használatra, gyógynövények, gyógyszerészeti készítmények, hashajtók, herbateák,
hörghurut elleni készítmények, húgyúti bántalmak elleni készítmények, idegerõsítõ szerek, korpás fejbõr kezelésére szolgáló
gyógyszerészeti készítmények, nyugtatók, székrekedés elleni orvosságok, vitaminkészítmények.
(210) M 08 03583
(220) 2008.11.17.
(731) Whirlpool S.A., Sao Paulo, Brazilia (ES)
(740) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,
Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

M158

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 2. szám II. kötet, 2009.03.02.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.
(541) EMBRACO
(511) 7
Hermetikus kompresszorok hûtési célokra; alkatrészek, részek, szerelvények és részegységek ezekhez; légmentesen lezárt
egységek és kondenzációs egységek (hûtõberendezésekhez való
típusok), alkatrészek, részek, szerelvények és részegységek ezekhez.
(210) M 08 02938
(220) 2008.09.18.
(731) WMS Gaming Inc., Waukegan, Illinois (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(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 02884
(220) 2008.09.15.
(731) X-Meditor Lapkiadó, Oktatás- és Rendezvényszervezõ Kft.,
Gyõr (HU)
(546)

gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(210) M 08 02138
(220) 2008.06.19.
(731) Zelion Pharma Kft., Budapest (HU)
(541) Egy sejtben a jövõ
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(210) M 08 03273
(220) 2008.10.17.
(731) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)
(554)

(511) 35 Kereskedelmi vagy reklámcélú szolgáltatás, faipari szakkiállítás szervezése.

(511) 33

(210) M 08 03383
(731) Yu Modell Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 08 03274
(220) 2008.10.17.
(731) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)
(554)

(220) 2008.11.03.

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, alsónadrágok, alsónadrágok (rövid), alsónemûk, alsószoknyák, bélések készruhákhoz,
bodyk, bõrruházat, cipõk, csuklyák, kapucnik, dzsekik, dzsörzék,
egyenruhák, felsõkabátok, felöltõk, felsõruházat, fürdõköpenyek, fürdõnadrágok, úszónadrágok, fürdõpapucsok, fürdõruhák,
fürdõsapkák, fûzõk, gabardin, gallérok, harisnyanadrágok, hurkolt/kötött áruk, ingek, ingelõk, ingblúzok, ingvállak, pruszlikok,
kabátok, kamásnik, kesztyûk, kezeslábasok, készruhák, kombinék, kosztümök, köntösök, pongyolák, kötények, kötöttáruk, lábbelik, levehetõ gallérok, matrózblúzok, melegítõk, szvetterek,
mellények, melltartók, munkaruhák, munkaköpeny, mûbõr ruházat, nadrágok, nõi ruhák, nyakkendõk, nyaksálak, gallérvédõk,
övek, papucsok, parkák, pelerinek, pizsamák, pólók, pulóverek,
ruhazsebek, ruházat, ruházat gépkocsivezetõknek, sapkák, sálak,
spárgatalpú vászonlábbelik, sporttrikók, strandruhák, szoknyák,
szõrmebéléses kabátok, szõrmék, tarka selyemkendõk, tartók
[nadrághoz], térdnadrágok, tornaruházat, ujjatlan kesztyû, vízhatlan ruházat, zoknik.
(210) M 08 02137
(220) 2008.06.19.
(731) Zelion Pharma Kft., Budapest (HU)
(541) 4duh.hu
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-

(511) 33

Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök), likõr.

Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök), likõr.

(210) M 08 03275
(220) 2008.10.17.
(731) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)
(554)

(511) 33
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(210) M 08 03276
(220) 2008.10.17.
(731) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)
(554)

(511) 33

Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök), szeszes ital.

(210) M 08 03277
(220) 2008.10.17.
(731) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)
(554)

(511) 33

Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök), szeszes ital.

(210) M 08 03651
(220) 2008.11.27.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(210) M 08 03250
(220) 2008.10.16.
(731) Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlõdésért,
Zalaegerszeg (HU)
(546)

(210) M 08 03278
(220) 2008.10.17.
(731) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)
(554)

(511) 33

Alkoholtartalmú italok (kivéve sörök), szeszes ital.

(210) M 08 03279
(220) 2008.10.17.
(731) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)
(554)

(511) 33

Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök), szeszes ital.

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok; abrakostarisznyák; aktatáskák; aranyverõ hártyák; belek hurkafélék készítéséhez; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bordák esernyõkhöz vagy napernyõkhöz; botszékek; bõr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bõrdarabok bútorhuzatokhoz; bõrfonalak; bõrhevederek;
bõrlemezek; bõröndök, kézitáskák; bõröndök, utazóládák
(poggyász); bõrpórázok; bõrszelepek; bõrszíjak; bõrszíjak katonai felszerelésekhez; bõrszíjak (nyergesáru); bõrtakarók (szõrme); bútorhuzatok bõrbõl; dobozok bõrbõl vagy mûbõrbõl; dobozok vulkánfíberbõl; ernyõk, esernyõk; erszények, nem nemesfémbõl; erszények, pénztárcák; esernyõbehúzó anyagok; esernyõnyelek, esernyõfogók; feszítõzablák; fémveretek lószerszámon; fogantyúk bõröndökhöz; fogantyúk esernyõkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; gumirészek kengyelekhez; gyûrûk esernyõkhöz; hátizsákok; hevedertáskák gyermekek hordozására; aktatáskák; irattáskák; irhák (állatbõrök); iskolatáskák; istrángok, hámok (lószerszám); kalapdobozok bõrbõl; kantárak (lószerszámok); kantárszárak, gyeplõk; kecskebõr (sevró); kengyelszíjak;
kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáskavázak; kézitáskák;
kikészített bõrök; kilencágú korbácsok; kofferek (kis utazóládák);
korbácsok, ostorok; kottamappák; kötõfékek, hámok; kruponbõrök; kulcstartók bõrbõl; iskolatáskák; istrángok, hámok; ládák
bõrbõl vagy mûbõrbõl; piperetáskák (üresen); bõrbõl pórázok; rugóburkolatok bõrbõl; ruhatáskák utazáshoz; sétabotok, sétapálcák; strandtáskák; szarvasbõr, nem tisztítási célokra; szájkosarak;
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szemellenzõk; szerelvények lószerszámokhoz, nem nemesfémbõl; szerszámtáskák bõrbõl (üresen); szíjak nyergekhez; takarók
állatoknak; táskák (zacskók, tasakok) csomagolásra bõrbõl; térdvédõk lovaknak; turistabotok; utazókészletek (bõripari cikkek);
utazóládák; vadásztáskák; vállszíjak bõrbõl; vázak esernyõkhöz
vagy napernyõkhöz; zablák állatoknak; zsákok hegymászóknak;
zsákok táborozóknak; vállszíjak bõrbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; ablakszerelvények,
nem fémbõl; ajtószerelvények, nem fémbõl; anyacsavarok, csavaranyák, nem fémbõl; asztallapok; asztalok; asztalok fémbõl;
bakok, kecskelábak (bútorzat); bambuszfüggönyök; bambusznád; bölcsõk; bútorajtók; bútorgörgõk (nem fémbõl); bútorok; bútorpolcok; bútorszerelvények, nem fémbõl; cégtáblák, cégérek fából vagy mûanyagból; csapok, ékek nem fémbõl; csavarok, nem
fémbõl; csévék, nem mechanikus (nem fémbõl) hajlékony csövekhez; csomagolótartályok mûanyagból; csörlõk, nem mechanikus (nem fémbõl) hajlékony csövekhez; díványok, kerevetek; dobozok fából vagy mûanyagból; dobozok játékokhoz; dugók; dugók (csapok), nem fémbõl; dugók, nem fémbõl; edényszárítók
(rácsok, állványok); fa- vagy mûanyag létrák; fahordók bor lefejtéséhez; fali dísztáblák, nem textilbõl (bútorzat); faorsók (fonálhoz, selyemhez, paszományhoz); faszerkezetek bútorokhoz; fejes
csavarok, nem fémbõl; fejtámaszok (bútorok); fekhelyek (lakásban tartott kisállatoknak); fiókok; fodrászszékek; fogasok(bútorok); folyóirattartók; fonott kosarak; fotelek, kar(os)székek; függönyök ablakokba, belsõ függönyök szövettel borított fából [bútorzat]; függönyrudak; függönysínek; függönytartók nem textilanyagokból; fûrészbakok; gyermekjárókák; gyógyszeres szekrények; gyöngyfüggönyök díszítés céljára; halaskosarak; házszámok, nem világító (nem fémbõl); hengerpárnák; hímzõkeretek;
hirdetõtáblák; hordóabroncsok (nem fémbõl); hordócsapok, nem
fémbõl; hordódongák; hordók, nem fémbõl; hordótartó állványok, nem fémbõl; húsvágó tõkék, húsvágó deszkák (asztalok);
iratgyûjtõ polcok (bútorok); íróasztalok (bútorzat); írópolcok; íróasztalok; járókák, állókák kisgyermekeknek; kampók, fogasok
(nem fémbõl); kanapék; kaptárakhoz 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; mûvészeti tárgyak fából, viaszból,
gipszbõl vagy mûanyagból; nagy kosarak; nád (fonóanyag), nádpálcák; névtáblák, nem fémbõl; nyugágyak; ólak, vackok (lakásban tartott kisállatoknak); padok (bútorok); palackállványok, palackborítások fából, palackdugók, palackkupakok (nem fémbõl),
palackzárak (nem fémbõl), parafa lemezek, paravánok (bútorok);
párnák, fejpárnák, párnák háziállatoknak; pohárszékek, ebédlõszekrények, polcok (bútorok); próbababa szabóknak, próbababák
pultok (asztalok); puskatartó állványok; rajzasztalok; rakodólapok, nem fémbõl; rudak, póznák, nem fémbõl; ruhafogasok, nem
fémbõl; ruhatakarók (tároláshoz), ruhavédõ huzatok (ruhásszekrénybe); sátorkarók, nem fémbõl; seprûnyelek (nem fémbõl); sisakok, nem fémbõl; szalagok fából; szalmafonatok, szalmafona-
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tok (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; teknösbékapáncél; törülközõadagolók, rögzített (nem fémbõl); tükörcsempék, tükrök; újságtartó állványok; vállfák, ruhaakasztók;
vánkosok, párnák; vesszõfonatok; virágcseréptartó talapzatok;
virágtartók, virágállványok (bútorok); vödörhordozó rúd vállra
(iga); zárak (nem elektromos), nem fémbõl zászlórudak; zsanérok, csuklóspántok, nem fémbõl; zsámolyok, zsúrkocsik, ágy
faanyaga, ágyak, ágylábak görgõi, nem fémbõl; ágynemûk (a
vászonhuzatok kivételével); álló kalapfogasok; áru(bemutató)
állványok; ékszeres dobozok, nem nemesfémbõl; élelmiszertartó
szekrények, nem fémbõl; énekeskönyvtartó polcok, pulpitusok;
öltözõasztalok; üvegszekrények, vitrinek (bútorzat).
21 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; fazékfedõk; fecskendõk virágok és (más) növények 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; illatszerfüstölõk; ingfeszítõk; itatóvályúk; ivóedények;
ivókürtök; ivópoharak; jászlak állatoknak; kancsók, nem nemesfémbõl; karos gyertyatartók, nem nemesfémbõl; kaspók (nem papírból); kátránykenõ kefék, hosszú nyéllel; kávédarálók (kézi);
kávéfõzõk (nem elektromos); kávéskannák, nem nemesfémbõl
(nem elektromos); kávéskészletek, nem nemesfémbõl; kávészûrõk (nem elektromos); kefeáruk; kefék; kefék, elektromos (a géprészek kivételével); kefék lámpaüvegekhez; kefék tartályok tisztítására; kenyérkosarak (háztartási); kenyérvágó deszkák; kerámiák háztartási használatra; kertészeti kesztyûk; kesztyûk fényesítéshez; kesztyûk háztartási használatra; kesztyûtágítók; ketrecek
kedvtelésbõl tartott állatoknak; keverõgépek (nem elektromos)
háztartási használatra; keverõkanalak (konyhai eszközök); kézi
keverõpalackok (koktélsékerek); 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 meggátlásá-
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ra; levesestálak, nem nemesfémbõl; légyfogók (csapdák vagy
légycsapók); likõröskészletek; locsolókannák, öntözõkannák; lókefék; lóvakarók (szerszámok); lúgozókádak; madárfürdõk; madárkalitkák; majolika; malacperselyek, nem fémbõl; medencék
(tartályok); mellszobrok porcelánból, terrakottából vagy üvegbõl;
metéltkészítõ készülékek (kézi mûködtetésû); morzsalapátok;
mosdószivacsok; mosódeszkák; mûvészeti tárgyak porcelánból,
terrakottából vagy üvegbõl; nadrágfeszítõk; nadrágvasalók, nadrágakasztók; nyeles cserépserpenyõk; nyeles serpenyõk; nyélre
erõsített felmosórongyok; olajsütõk (nem elektromos); olvasztott
kvarc (félkész termékek) nem építési használatra; opálüveg; ostyasütõk (nem elektromos); palackalátétek, nem papírból, nem
asztalnemûk; palackok; patkányfogók (csapdák); piknikhez
edénykészletek; piperetáskák, neszesszerek; pipetták (borkóstoló); poharak papírból vagy mûanyagból; porcelándíszek; porcelánok; porított üveg dekorációs célra; porolók, prakkerek szõnyegekhez; reszelõk (háztartási eszközök); rosták (háztartási eszközök); rovarcsapdák; ruhaállványok [szárításhoz]; ruhacsipeszek;
ruhafeszítõk; ruhaszárító állványok; sajtharangok; salakrosták,
hamurosták (háztartási eszközök) salátástálak nem nemesfémbõl;
sámfák, kaptafák cipõkhöz; seprûk, seprõk; serpenyõk sütéshez;
sertéssörték; sodrófák, nyújtófák tésztákhoz, sószórók, sótartók
nem nemesfémbõl; söröskorsók; sörték kefékhez; súrolópárnák
konyhai használatra; sütemény- [keksz] vágók; 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, paszírozók nem nemesfémbõl; tartályok
háztartási vagy konyhai célokra (nem nemesfémbõl); tálak nem
nemesfémbõl; tálalátétek (asztali eszközök); tálcák háztartási
használatra, nem nemesfémbõl; tálcák, nem nemesfémbõl; tányérok nem nemesfémbõl; teafõzõ tojások, teatojások, nem nemesfémbõl; teaszûrõk, nem nemesfémbõl; teásdobozok, nem nemesfémbõl; teáskannák, nem nemesfémbõl; teáskészletek nem nemesfémbõl; tollseprûk; vajtartó burák; vajtartók; vályúk; vázák,
nem nemesfémbõl; virágcserepek; vödrök; állatsörték (kefeáruk
és ecsetek); éjjeliedények; ételburák; ételdobozok; étlaptartók;
üstök, katlanok; üvegkancsók.
29 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; húskocsonya; húskonzervek; 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 hús; sültburgonya, chips; szalonna; szarvasgomba, tar-

tósított; 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 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; marcipán; melasz; menta a cukrászat részére; metélt tészta,
nudli, galuska; méhpempõ emberi fogyasztásra (nem gyógyászati
célra); méz; mézeskalács; mustár; mustárliszt; müzli; nádcukor
szirup; 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, erjesztõanyagok tésztákhoz; ételízesítõ (fûszer).
33 Alkoholos eszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (a sörök kivételével); alkoholos kivonatok; almaborok; aperitifek; borok; cseresznyepálinka; emésztést elõsegítõ italok (tömény italok és likõrök); gyomorkeserû (bitter) italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; körtebor; likõrök; mézsör; pálinkák, brandyk; szeszes italok; égetett szeszes italok.
(210) M 08 03845
(731) Új Ház Zrt., Gyõr (HU)
(546)

(220) 2008.12.15.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
A rovat 162 db közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban II.

Védjegybejelentés meghirdetése és védjegy lajstromozása
különleges gyorsított eljárásban II.
(111)
(210)
(732)
(740)
(554)

(511) 11
(111)
(210)
(732)
(740)

kiadható gyógyszerek; vitaminok és ásványi agyagok; gyógyszerek és orvosi anyagok kenõcs vagy zselé alakban; helyileg használatos orvosi és gyógyszerkészítmények külsõ használatra, beleértve a kenõcsöket és zseléket; orvosi anyagok és/vagy gyógyszerek
és/vagy gyógyszerkészítmények, beleértve kenõcsöket a szövet-újraképzõdés serkentésére; étrend-kiegészítõk; teljes értékû
étrend-kiegészítõk, egészséges táplálék; méhpempõ; orvosi anyagok és/vagy gyógyszerek és/vagy gyógyszerkészítmények, köztük méhpempõ alapú kenõcsök; orvosi anyagok és/vagy gyógyszerek és/vagy gyógyszerkészítmények köztük kenõcsök, amelyek tartalmaznak méhpempõt; orvosi agyagok és/vagy gyógyszerek és/vagy gyógyszerkészítmények, köztük kenõcsök kiütések kezelésére; orvosi anyagok és/vagy gyógyszerek és/vagy
gyógyszerkészítmények, köztük kenõcsök a túlzottan zsíros bõr
kezelésére; orvosi agyagok és/vagy gyógyszerek és/vagy gyógyszerkészítmények, köztük kenõcsök a faggyútúltermelés és/vagy
faggyú-túltermeléses és/vagy mikrobától eredõ ekcéma és/vagy
bõrgyulladás (neurodermatitis); orvosi anyagok és/vagy gyógyszerek és/vagy gyógyszerkészítmények, köztük erõsítõszerek
és/vagy antiszeptikus tulajdonsággal és/vagy a test védekezõ mechanizmusa képességének és/vagy ellenálló képesség növelése
stressz ellen és/vagy anyagcserét serkentõ anyagok; orvosi anyagok és/vagy gyógyszerek és/vagy étvágyjavító gyógyszerkészítmények; diétás kiegészítõk orvosi használatra; bébiételek; ragtapaszok, tisztításhoz használatos anyagok; fertõtlenítõszerek; minden, ami a fent felsoroltakhoz tartozik ebben az osztályban.
30 Étrend-kiegészítõk; étrend-kiegészítõk nem gyógyászati
célra; étrend-kiegészítõk teljes értékû, egészséges élelmiszerek;
méhpempõ alapú élelmiszerek; minden, ami a fent felsoroltakhoz
tartozik ebben az osztályban.

196.599
(151) 2009.03.02.
M 08 03715
(220) 2008.12.03.
Helvox Autótechnika Kft., Budapest (HU)
dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

LED-diódás fényforrás közúti jármûvek fényszóróiba.

196.600
(151) 2009.03.02.
M 09 00073
(220) 2009.01.12.
JSC Grindeks, Riga LV-1057. (LV)
dr. Sasvári Gabriella S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) APILAK
(511) 3
Kozmetikai szerek; méhpenpõ alapú kozmetikai szerek;
kozmetikai szerek, amik tartalmaznak méhpempõt; kiütések elleni kozmetikai szerek; zsíros arcbõrre való kozmetikai szerek; kiütések elleni kozmetikai szerek, melyek tartalmaznak méhpempõt; zsíros arcbõr ápolására való kozmetikai szerek, amik méhpempõt tartalmaznak.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények és orvosi
kiegészítõk; gyógyszerek, köztük receptre kapható és vény nélkül

A rovat 2 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 196.599, 196.600
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Lajstromozott védjegyek II.

(111) 194.628
(151) 2008.11.10.
(210) M 07 03528
(220) 2007.10.17.
(732) Stiefel Laboratories, Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ cég), Coral Gables, Florida (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) ISOTREX
(511) 5
Bõrbetegségek, állapotok és rendellenességek kezelésére
szolgáló gyógyszerészeti készítmények; gyógyhatású hidratáló
krémek, gyógyhatású tisztító készítmények; akne (pattanás) kezelésére szolgáló gyógyhatású készítmények.

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

(111) 195.841
(151) 2008.10.20.
(210) M 08 01469
(220) 2008.04.25.
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kisfalvi János, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

195.296
(151) 2008.09.09.
M 06 03267
(220) 2006.10.03.
PROFI Magyarország Zrt., Budapest (HU)
DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., dr. Vida Sándor,
Budapest

(541) BULDOSER
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok, szörpök és más készítmények italokhoz, gyümölcsitalok és
gyümölcslevek, sörök.
(511) 29
(111) 195.457
(151) 2008.09.24.
(210) M 07 00551
(220) 2007.02.19.
(732) Zebragroup.hu Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(546)

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

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(111) 195.815
(151) 2008.10.20.
(210) M 06 03587
(220) 2006.11.03.
(732) Dr. Gyovai Viola 34%, Kecskemét (HU);
Dr. Kalmár Zoltán 33%, Kecskemét (HU);
Pölös Csaba 33%, Kecskemét (HU)
(740) dr. Feldmájer Péter, Feldmájer & Somogyi Ügyvédi Iroda,
Kecskemét
(546)

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

195.844
(151) 2008.09.23
M 07 02350
(220) 2007.06.28.
Adventure Crew Kft., Hernád (HU)
dr. Molnár Klára, Dr. Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

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

195.846
(151) 2008.10.22.
M 06 02339
(220) 2006.07.07.
Grand China Air Co., Ltd., Haikou, Hainan (CN)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 39 Légi fuvarozás; szállítmányozás; utasszállítás; szállítással,
szállítmányozással kapcsolatos ügynöki tevékenység; szállítással
kapcsolatos tájékoztatás; áruk csomagolása; mentési tevékenység
(szállítással kapcsolatban); vezetés (közlekedési eszközöké);
áruk tárolása; üzenetek továbbítása; utazások szervezése; utazással kapcsolatos helyfoglalás.

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

(111) 195.909
(151) 2008.11.06
(210) M 07 02109
(220) 2007.06.04.
(732) AXON Lízing és Pénzügyi Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Szolnok (HU)
(740) dr. ifj. Partos László, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) AXON
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111) 195.912
(151) 2008.11.12.
(210) M 07 01514
(220) 2007.04.19.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

latosan, nevezetesen biológiai, bakteriológiai és vegyészeti kutatások; szakmai információk, tanácsadások és konzultációs szolgáltatások a fenti szakterületre vonatkozóan.

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

Gyógyszerkészítmények.

195.917
(151) 2008.11.14.
M 06 01597
(220) 2006.05.09.
Velkoobchod Orion, spol.s.r.o., Litomysl (CZ)
Süsleczné Kiss Zsuzsanna iparjogvédelmi szakértõ, Gyõr

(511) 21 Háztartási és konyhai készülékek és tartályok (amennyiben
nemesfémbõl készültek vagy nincs nemesfém bevonatuk); edények; flakonok; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); üvegáruk, porcelánáruk és készletek, és kõáruk (amennyiben
nem tartoznak más osztályba), fûszertartók, fajanszedények, fazekasáruk, törülközõ és ruhatartók, toaletteszközök, vasalóállványok, fõzõeszközök, sütõeszközök, grillek, grillállványok, hõszigetelt palackok, hûtõtáskák, kertészeti kesztyûk, kalitkák, kannák
(öntözõ), passzírozók, süteményesformák, kristályáruk (üvegáruk), tálalókészletek, porcelán mûvészeti tárgyak.
(111)
(210)
(732)
(300)
(740)

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

196.337
(151) 2008.12.19.
M 07 01744
(220) 2007.05.10.
Pharma Agency, s.r.o., Praha 4 (CZ)
443781
2006.12.14. CZ
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) DOPHILUS
(511) 5
Orvosi és diétás termékek gyógyszerészeti és orvosi célokra, orvosi megelõzés és rehabilitáció céljára, nevezetesen élelmiszer és táplálék-kiegészítõk; tejes erjesztés útján készített probiotikus bakteriális és biológiai készítmények emberi és állati használatra; erõsítõ élelmiszerek és kivonatok orvosi célra gyermekek
és felnõttek számára; biológiai termékek gyógyszerészeti célokra;
mikroorganizmus-kultúrák és bakteriológiai közegek orvosi célokra, orvosi megelõzés és rehabilitáció céljára; gyógyfüvek.
10 Egészségügyi felszerelések.
35 Ügynöki szolgáltatások gyógyszerészeti és orvosi célokra,
orvosi megelõzésre és rehabilitációra használt termékekkel kapcsolatos területen; import- és exportképviselet; üzleti tanácsadás;
üzlettel kapcsolatos ügynöki tevékenység; reklám- és propagandatevékenység; üzleti információ biztosítása, nevezetesen multimédia információk reklám- és üzleti célokra, beleértve a kutatást;
reklám- és propagandatevékenység, beleértve az online reklámot
és a felhasználók megjelenítését az Iinternethálózaton; az internet
használata üzleti célokra, nevezetesen kutatási szolgáltatások és
e-üzlet; a reklám és/vagy reklámszövegek, nyomtatott reklámanyagok publikálása; a reklámanyagok terjesztése; üzleti kutatás
és a piac elemzése; piackutatás; a reklám és a termékekkel, illetve
szolgáltatásokkal kapcsolatos üzleti bemutatók szervezése, beleértve a szakkiállításokat és az azokat támogató tevékenységeket; a
termékek és nyomtatványok reklámcélú terjesztése; hazai és külföldi cégek és termékek üzleti megjelenítése; üzleti információs
szolgáltatás; mûszaki konzultáció és konzultációs szolgáltatások.
42 Fejlesztés és kutatás gyógyszerészeti és orvosi célokra, orvosi megelõzésre és rehabilitációra használt termékekkel kapcso-

196.338
(151) 2008.12.19.
M 07 03248
(220) 2007.09.25.
Rautaruukki Oyj, Helsinki (FI)
dr. Takács Zoltán, Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

APRÍTÓGÉPGYÁR
7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

196.339
(151) 2008.12.19.
M 07 03628
(220) 2007.10.29.
TÉKOSZ Kereskedelmi Betéti Társaság, Budapest (HU)
dr. Staub Timea ügyvéd, Budapest

(511) 25
35

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

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

M165

Cipõ, ruházat.
Textil, cipõ, ruházat kiskereskedelme.

196.340
(151) 2008.12.19.
M 07 03754
(220) 2007.11.08.
Vylyan Vinum Kft., Kisharsány (HU)

BOGYÓLÉ
33

Alkoholos italok (sörök kivételével).

196.341
(151) 2008.12.19.
M 08 00352
(220) 2008.02.05.
PR-TELECOM Zrt., Miskolc (HU)
dr. Nagy Nóra ügyvéd, Miskolc

PR-TELECOM
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.
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postabélyegek, poszterek, prospektusok, radírgumik, rajzeszközök, szalvéták, papírból, tûzõgépek (irodai cikkek), újságok, vonalzók rajzoláshoz, zacskók csomagolásra (papírból vagy mûanyagból), zászlók (papírból), öntapadó címkék (papíripari), üdvözlõlapok/kártyák.
18 Ernyõk, esernyõk, hátizsákok, irattáskák, aktatáskák, kézitáskák, kofferek (kis utazóládák), kulcstartók (bõráru), levéltárcák, napernyõk, névjegytartók, kártyatartók, oldaltáskák, tarisznyák, piperetáskák (üresen), strandtáskák, útitáskák.
24 Törülközõk textilanyagból, zászlók (nem papírból), zsebkendõk textilanyagból, ágynemûk, ágytakarók.
25 Sapkák, zoknik.
34 Gyufásdobozok, nem nemesfémbõl, hamutartók dohányosoknak (nem nemesfémbõl), öngyújtók dohányosoknak.
35 Reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidõ
bérlete távközlési médiumban, reklámozás, szabadtéri hirdetés,
televíziós reklámozás.
36 Hitelirodák.

(111) 196.342
(151) 2008.12.19.
(210) M 07 01112
(220) 2007.04.02.
(732) PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Pákay András ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 16 Csomagolópapír, dobozok kartonból vagy papírból, fedelek, kötések, borítók, papír, papíráruk.
40 Papírkezelés.
42 Csomagolástervezési szolgáltatások.
(111) 196.343
(151) 2008.12.19.
(210) M 07 02901
(220) 2007.08.22.
(732) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)
(554)

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

(511) 33

Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök); likõr.

(111) 196.344
(151) 2008.12.19.
(210) M 08 00348
(220) 2008.02.05.
(732) Whiteland Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25
35
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

Fehér színû ruházati termékek.
Fehér színû ruházati termékek internetes árusítása.

196.345
(151) 2008.12.19.
M 08 00351
(220) 2008.02.28.
Leli 2002 Kft., Budapest (HU)
dr. Imre András, Imre és Társai Ügyvédi Iroda, Szeged

Hiteles társ a pénzügyekben
12 Gépkocsik, hajók, háromkerekû kisautók, motortriciklik,
háromkerekû szállítójármûvek, kerékpárok, kézikocsik, komphajók, lakókocsik, léggömbök, ballonok, légi jármûvek, mopedek,
motorkerékpárok, mozdonyok, oldalkocsik, repülõgépek, sportkocsik, szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató eszközök, személygépkocsik, távolsági autóbuszok, teherautók, kamionok, triciklik, vasúti kocsik, villamoskocsik, vízi jármûvek.
16 Bélyegzõk [pecsétek], borítékok (papíripari), ceruzák, csomagolópapír, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék (papírból), ecsetek, fedelek, kötések, borítók (papíráruk), folyóiratok,
formanyomtatványok, ûrlapok, földgömbök, földrajzi térképek,
füzetek, hirdetõtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek, iratgyûjtõk, dossziék, iratkapcsok, iratfûzõk, irattartók (irodai cikkek), íróeszközök, írószerek, írótollak, könyvjelzõk, levelezõlapok, levélpapír, magazinok, revük (idõszaki lapok), matricák, lehúzóképek, naptárak, noteszek, nyomtatványok, papír, papíráruk,

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

196.346
(151) 2008.12.19.
M 08 00522
(220) 2008.02.20.
Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
dr. Gombási Izabella, Budapest

TeleSport
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
196.347
(151) 2008.12.19.
M 08 00768
(220) 2008.03.06.
Mineralwater Kft., Göd (HU)
dr. Pálvölgyi Ákos, Pálvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest

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

196.348
(151) 2008.12.19.
M 08 00769
(220) 2008.03.06.
Mineralwater Kft., Göd (HU)
dr. Pálvölgyi Ákos, Pálvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest

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

196.352
(151) 2008.12.20.
M 08 00758
(220) 2008.03.06.
Pilinger Tibor, Budapest (HU)
Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft.,
Budapest

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; horgászcikkek, horgászfelszerelések, karácsonyfadíszek.

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

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

Ásványvizek.

196.349
(151) 2008.12.19.
M 08 00770
(220) 2008.03.06.
Mineralwater Kft., Göd (HU)
dr. Pálvölgyi Ákos, Pálvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) BIP a mosogatás mestere
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóalojak, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 32

196.353
(151) 2008.12.20.
M 08 00759
(220) 2008.03.06.
EVM Zrt., Budapest (HU)
Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft.,
Budapest

196.354
(151) 2008.12.20.
M 08 00760
(220) 2008.03.06.
Gyermely Zrt., Gyermely (HU)
dr. Nyírán Gergely ügyvéd, Budapest

Ásványvizek.

(111) 196.350
(151) 2008.12.19.
(210) M 08 00772
(220) 2008.03.06.
(732) Company Success Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Veszprém (HU)
(740) dr. Beleznay Zsolt ügyvéd, Budapest
(541) EGY NYELVET BESZÉLÜNK
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(511) 30
(111) 196.351
(151) 2008.12.19.
(210) M 08 00775
(220) 2008.03.06.
(732) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

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

196.355
(151) 2008.12.20.
M 08 00761
(220) 2008.03.06.
Gyermely Zrt., Gyermely (HU)
dr. Nyírán Gergely ügyvéd, Budapest

(511) 30
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(111) 196.356
(151) 2008.12.20.
(210) M 08 00762
(220) 2008.03.06.
(732) HARIS KERESKEDÕHÁZ Ingatlanforgalmazó
és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

196.360
(151) 2008.12.20.
M 08 01210
(220) 2008.04.08.
British American Tobacco Polska S.A., Augustow (PL)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Iroda, Budapest

(541) ALBATROS
(511) 34 Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák;
dohányosok kiegészítõi.

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(111) 196.361
(151) 2008.12.20.
(210) M 08 01203
(220) 2008.04.08.
(732) Hungaro Flotta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Veszprém (HU)
(546)

(111) 196.357
(151) 2008.12.20.
(210) M 08 00771
(220) 2008.03.06.
(732) Company Success Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Veszprém (HU)
(740) dr. Beleznay Zsolt ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 196.358
(151) 2008.12.20.
(210) M 08 01200
(220) 2008.04.07.
(732) VitaminKosár Gyógytermék Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., Budapest (HU)
(740) Varannai Csaba szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT
Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(111) 196.362
(151) 2008.12.20.
(210) M 08 01419
(220) 2008.04.22.
(732) NEV-ÚT Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Nyíregyháza (HU)
(546)

(511) 37
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek: diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fertõtlenítõszerek: biológiai termékek
gyógyszerészeti használatra, bõrápoló gyógyszerészeti termékek:
elixírek: emésztést elõsegítõ anyagok gyógyszerészeti használatra, fagyás elleni termékek: fájdalomcsillapítók: gombásodás elleni termékek: herbateák: idegerõsítõ szerek: kötések gyógyítás céljára, tapaszok, lázcsillapítók: gyógynövények, regenerálószerek,
sók orvosi használatra, vitaminkészítmények.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

196.359
(151) 2008.12.20.
M 08 01201
(220) 2008.04.08.
Alba Lux Kft., Székesfehérvár (HU)
Miklós Péter, Budapest

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 196.363
(151) 2008.12.20.
(210) M 08 01417
(220) 2008.04.22.
(732) Szekeresné Kövécs Éva, Szentkirályszabadja (HU)
(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(511) 19 Nem fém építõanyagok, mûanyag nyílászárók, ajtótokok,
ablaktokok.

(111) 196.364
(151) 2008.12.20.
(210) M 08 01731
(220) 2008.05.22.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
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(546)

(546)

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

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

(111) 196.368
(151) 2008.12.20.
(210) M 08 01571
(220) 2008.05.06.
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális
Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

Pulykahúskészítmények.

196.365
(151) 2008.12.20.
M 08 01736
(220) 2008.05.22.
Mediatech Kft., Budapest (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) A különbség tisztán látszik.
(511) 16 Nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek: tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra
szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
38 Távközlés; különösen elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás
(távközlési szolgáltatás), hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési ügyekben, kábeltelevíziós mûsorszórás, közlések üvegszálas hálózatok útján, mobil
(celluláris) telefon-összeköttetés, mûholdas átvitel, rádióadás,
számítógép-terminálok közötti összeköttetések, televíziós mûsorszórás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek: különösen is online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk), online játékok szolgáltatása (számítógépes hálózatból), szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, videófelvevõ készülékek kölcsönzése.
(111) 196.366
(151) 2008.12.20.
(210) M 08 02062
(220) 2008.06.23.
(732) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr
(554)

(511) 33

Szilvapálinka.

(111) 196.367
(151) 2008.12.20.
(210) M 08 01734
(220) 2008.05.22.
(732) Nyerges Krisztián, Budapest (HU)

(511) 16 Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok;
prospektusok; újságok.
(111) 196.369
(210) M 08 01890
(732) Bak István, Budapest (HU)
(546)

(511) 41

(151) 2008.12.20.
(220) 2008.06.06.

Sport, kulturális tevékenység, motoros rendezvények.

(111) 196.370
(151) 2008.12.20.
(210) M 08 01900
(220) 2008.06.06.
(732) HVG PRESS Nyomdaipari- és Információ Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hámori Sándor, Hámori Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

és sportklubok; strand- és uszodaklubok; sportlétesítmények üzemeltetése; szórakoztatóparki szolgáltatások; vidámparkok; játéktermek, szórakoztatóközpontok; egészséghelyreállító létesítmények üzemeltetése; szabad területen elhelyezett klubházak sportpályákkal; atlétikai események rendezése és vezetése; atlétikai
versenyek és sportesemények rendezése és vezetése; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése és promóciója; golftanfolyamok; rádiómûsorok készítése, video-, mozi-, audioszalagok,
CD-ROM-ok, DVD-k és elektronikus játékok készítése; lóversenyek szervezése; sportlétesítmények és sportesemények menedzselése, testnevelési és gimnasztikai létesítmények üzelmeltetése; show-mûsorok készítése; színházi jegyügynökségi szolgáltatások; összejövetelek és konferenciák szervezése; oktatási szolgáltatások, játék-, sport- és szórakoztatási területen információs
és oktatási szolgáltatások; hotelmenedzsment oktatása, televíziós
mûsorok készítése.

196.371
(151) 2008.12.20.
M 08 01577
(220) 2008.05.06.
Iványi Attila, Velence (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) FÉLIX
(511) 2
Diszperziós alapozók.
(111)
(210)
(732)
(300)
(740)

196.372
(151) 2008.12.20.
M 08 01581
(220) 2008.05.06.
Alcatel Lucent, 75008 Paris (FR)
AM 7667/2007
2007.11.06. AT
Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

(541) SWITCH 2 IP
(511) 9
Telefonok, telekommunikációs kapcsolók és szerverek.
(111)
(210)
(732)
(740)

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

196.373
(151) 2008.12.20.
M 08 01580
(220) 2008.05.06.
Caesars World Inc., Las Vegas (US)
Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

196.374
(151) 2008.12.20.
M 08 01723
(220) 2008.05.22.
Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(546)

(511) 35 Kereskedelmi adminisztráció és üzletvezetés szállodák,
sport- és szórakoztatólétesítmények és események, vendéglátóhelyek és kaszinók területén; szakmai konzultációs szolgáltatások
hotelek, vendéglátóhelyek, sport- és szórakoztatólétesítmények
és események, továbbá kaszinók vonatkozásában; ösztönzõ jutalmazási és díjkitûzõ program adminisztrációja, amely lehetõvé teszi tagként részt vevõk számára kedvezmények és kiegészítõ jutalmak, áruk és szolgáltatások elnyerését; áruk és szolgáltatások
bemutatása a közvetítõ médiában kiskereskedelmi célokra; reklámozás; segítségnyújtás ipari és kereskedelmi menedzselésben;
idegen cégek áruinak és szolgáltatásainak licencnyújtásában kereskedelmi adminisztráció; idegen cégek áruértékesítésének elõsegítése; személyzeti menedzselésben szakmai konzultáció; kereskedelmi cégek áttelepítése; információk összegyûjtése komputeres adatbázisban; megrendelések adminisztratív feldolgozása;
könyvelés; árusítóautomaták kölcsönzése; kiskereskedelmi áruházak és bevásárlóközpontok szolgáltatásai egészségügyi, kozmetikai és gyógyvizes termékek; toalettcikkek, kulcsok és ezek
tartozékai, kijelzõ hirdetõtáblák, optikai termékek, szerencsejátékokkal és szórakoztatótermékekkel kapcsolatos áruk, háztartási,
elektromos és elektronikai berendezések, dísztárgyak, emléktárgyak és ajándéktárgyak, ékszerek, órák, karórák, irodaszerek,
nyomtatványok, mûvészeti és fényképészeti áruk, bõráruk, táskák, bõröndök, utazáshoz való termékek, lakáskellékek és lakásfelszerelések, lakás bútorok, háztartási edények és felszerelések,
lakástextil, textiláruk, rövidáru, ruházat, lábbeli, fejfedõk, szerencsejátékok, sporteszközök, golfeszközök és felszerelések, élelmiszerek, italok, élelmiszer- és italtartályok, dohánynemûk vonatkozásában; üzletközpontok és outlet áruházak üzemeltetése és adminisztrációja.
41 Szórakoztatási szolgáltatások, kaszinószolgáltatások, szerencsejáték-létesítmények üzemeltetése; interaktív szerencsejátékok; televíziós szórakoztatási szolgáltatások, szerencsejátékok és
versenyek szervezése és üzemeltetése szórakoztatási célra; elõbbi
tevékenységekhez konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; kaszinók menedzselése; éjszakai klubok; diszkók; kabarék; színházi
és szórakoztatási szolgáltatások zene, tánc, kabaré, dráma és bûvészi elõadások vonatkozásában; egészségmegõrzõ (rekreációs)

(511) 35 Kiskereskedelmi szolgáltatások, melyek élelmiszerekre, alkoholmentes italokra, alkoholos italokra, dohányra és dohánytermékekre, higiéniai cikkekre, mosó- és tisztítószerekre, testápoló
készítményekre és kozmetikumokra, gyógyszerekre, háztartási és
konyhai használatra szolgáló árukra és felszerelésekre, porcelánokra és evõeszközökre, irodai kellékekre, kézmûveskellékekre,
dekorációs kellékekre, írószerekre és iskolai felszerelésekre, ruházatra, lábbelire, textiltermékekre, különösen háztartási textilekre, rövidárura, bõrbõl készült termékekre, utazási cikkekre, elektromos fogyasztói berendezésekre és készülékekre, számítógépekre, telekommunikációs eszközökre, sportcikkekre és játékokra,
barkácsszektorban használatos építési, ezermester és kerti termékekre, gépekre, különösen háztartási gépekre és eszközökre, állatok számára készített élelmiszerekre és állatok számára készített
kiegészítõkre vonatkoznak; szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdések megkötése harmadik személyek számára, különösen
szerzõdések megkötése mobiltelefon és harmadik személyek
számára mobiltelefonra való csengõhangok szolgáltatásnak nyújtására irányuló szerzõdések; szerelési és karbantartási szerzõdések megkötése harmadik személy számára.
36 Megtakarítási és finanszírozási szerzõdések megkötése.
39 Helyfoglalás utazással kapcsolatban és elõjegyzés.
40 Fotólaboratóriumi szolgáltatások, melyek a 40. osztályba
tartoznak.
41 Helyfoglalás és jegyeladás eseményekre.
(111)
(210)
(732)
(740)

196.375
(151) 2008.12.20.
M 08 01578
(220) 2008.05.06.
Iványi Attila, Velence (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) GRÉTA
(511) 2
Beltéri falfestékek.
(111) 196.376
(151) 2008.12.20.
(210) M 08 01729
(220) 2008.05.22.
(732) Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
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programok hálózati kamerák, megfigyelõ kamerák, digitális videomagnók, digitális-analóg átalakítók, analóg-digitális átalakítók, video/audio szerverek és video/audio vevõkészülékek vezérlésére; számítógépprogramok video- és audiofelvételek készítéséhez; számítógépprogramok intelligens megfigyeléshez.

(740) Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) WINTERFRESH FUSION
(511) 30 Cukorkaáruk, nevezetesen rágógumi, felfújható rágógumi,
cukorka, és mentolos cukorkák.
(111) 196.377
(210) M 08 01881
(732) Hu Xuexin, Budapest (HU)
(546)

(511) 25
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

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

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

(151) 2008.12.20.
(220) 2008.06.06.

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

Ruházati cikkek, cipõk.

196.378
(151) 2008.12.20.
M 08 01882
(220) 2008.06.06.
Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

PEEK
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült termékek (a
18. osztályban) állatbõrök és irhák; utazótáskák és bõröndök;
esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.
35 Kiskereskedelmi szolgáltatások fehérítõkészítmények és
egyéb, mosásra szolgáló anyagok, tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és
csiszolószerek, szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek, nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, melyek a 14 osztályba tartoznak, ékszerek, strassz (drágakõutánzatok), drágakövek, órák és idõmérõ eszközök, bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült termékek(a 18. osztályban),
állatbõrök és irhák, utazótáskák és bõröndök, esernyõk, napernyõk és sétapálcák, ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok,
ruházati termékek; lábbelik és fejfedõk forgalmazásával kapcsolatban.

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

Vers mindenkinek
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
196.380
(151) 2008.12.20.
M 08 02236
(220) 2008.07.08.
Vivotek, Inc., Taipei County (TW)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 9
Hálózati kamerák; megfigyelõ kamerák; digitális videomagnók; hálózati videomagnók; digitális-analóg átalakítók; analóg-digitális átalakítók; video/audio szerverek; video/audio vevõkészülékek; számítógépchipek; integrált áramkörök; számítógép-

(151) 2009.01.05.
(220) 2008.04.09.

BRILLANTE
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

196.411
M 08 01234
Penomit Zrt., Vác (HU)

(151) 2009.01.05.
(220) 2008.04.09.

LA FIDELITE
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

196.412
(151) 2009.01.05.
M 08 01420
(220) 2008.04.24.
BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)
dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

GYÉMÁNTVÍZ
32

Ásványvizek és szénsavas vizek.

196.413
(151) 2009.01.05.
M 08 01453
(220) 2008.04.22.
Q-H Karrier Bt., Budapest (HU)

LIFE BEACH
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

196.414
(151) 2009.01.05.
M 08 01746
(220) 2008.05.23.
Colgate-Palmolive Company, New York, New York (US)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) TRI-PROXI
(511) 21 Fogkefék fogközök tisztítására.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

196.379
(151) 2008.12.20.
M 08 02065
(220) 2008.06.23.
Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

196.410
M 08 01233
Penomit Zrt., Vác (HU)

196.415
(151) 2009.01.05.
M 08 01918
(220) 2008.06.09.
Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült termékek a
18. osztályban; állatbõrök és irhák; utazótáskák és bõröndök;
esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, lábbelik és fejfedõk.
35 Kiskereskedelmi szolgáltatások fehérítõkészítmények és
egyéb mosásra szolgáló anyagok, tisztító-, fényesítõ-, súroló- és
csiszolószerek, szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek, nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, melyek a 14. osztályba tartoznak, ékszerek, strassz (drágakõutánzatok), drágakövek, órák és idõmérõ eszközök, bõr és bõr-
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utánzatok, ezen anyagokból készült termékek (a 18. osztályban),
állatbõrök és irhák, utazótáskák és bõröndök, esernyõk, napernyõk és sétapálcák, ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok,
ruházati termékek; lábbelik és fejfedõk forgalmazásával kapcsolatban.
(111) 196.416
(151) 2009.01.05.
(210) M 08 02237
(220) 2008.07.09.
(732) STUDIO MODERNA 2000 TV-SHOP Hungary Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Bankó Katalin Eszter ügyvéd, Budapest
(541) Egy nyugodt álomért!
(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.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 196.417
(151) 2009.01.05.
(210) M 08 02239
(220) 2008.07.09.
(732) STUDIO MODERNA 2000 TV-SHOP Hungary Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Bankó Katalin Eszter ügyvéd, Budapest
(541) Dereka hálás lesz érte!
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

196.418
(151) 2009.01.05.
M 08 02251
(220) 2008.07.09.
GRIFF GENTLEMEN’S ZRT., Budapest (HU)
Lárhen Kft., Budapest

196.419
(151) 2009.01.05.
M 08 02253
(220) 2008.07.09.
Mészáros Pál, Szekszárd (HU)
Mészáros Katalin szabadalmi ügyvivõ, BUDAPATENT
Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(511) 33 Alkoholtartalmú italok, amelyek Kadarka fajtanevû szõlõbõl készülnek: borok, habzóborok, szõlõeszenciák, szõlõkivonatok, szõlõbõl készült pálinkák, borpárlatok.
(111) 196.420
(151) 2009.01.05.
(210) M 08 02256
(220) 2008.07.09.
(732) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.,
Xihu District, Hangzhou (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)
(511) 9
Adatfeldolgozó berendezések; integrált áramkörök; elektronikus hirdetõtáblák; videotelefonok; elektromos lopásgátló berendezések; hordozható videokamerák; tûzoltófecskendõk; elektromos kábelek; távolságmérõ készülékek; fényképezõgépek; vasúti forgalombiztonsági berendezések; nagyfeszültségû akkumulátorok, ipari röntgenképernyõk; képtávíró készülékek; elektronikus határidõnaplók.
(111)
(210)
(732)
(740)

196.421
(151) 2009.01.05.
M 08 02418
(220) 2008.07.24.
Ranbaxy Laboratories Limited, Gurgaon (Haryana) (IN)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) CILANEM
(511) 5
Gyógyszerkészítmények és gyógyhatású készítmények humán- és állatgyógyászati alkalmazásra.
(111) 196.422
(151) 2009.01.05.
(210) M 08 02509
(220) 2008.08.01.
(732) Danubius Szálloda és Gyógyüdülõ Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályba; valamint ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek; cipõk; kalapáruk; valamint cipõk; lábbelik; kalapok.
35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámok; marketingtevékenység; kereskedelmi egységek; valamint raktárbázisok
mûködtetése.
(111)
(210)
(732)
(740)

(546)

(111) 196.423
(151) 2009.01.05.
(210) M 08 02248
(220) 2008.07.09.
(732) Bánfi László, Törökbálint (HU)
(546)

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

196.424
(151) 2009.01.05.
M 08 02245
(220) 2008.07.09.
ENTAL Kutatási, Fejlesztési és Tanácsadó Kft., Gyõr (HU)
Török Antal szabadalmi ügyvivõ, Gyõr

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó mûszaki kutatói, fejlesztõi, tervezõi, szakértõi és tanulmánykészítõi tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban); elektronikai és számítástechnikai (hardver és szoftver) tervezés és fejlesztés; számítógép-programozás.
(111) 196.425
(151) 2009.01.05.
(210) M 08 02075
(220) 2008.06.24.
(732) ORIGO-SÁNTA INVEST Vagyonkezelõ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Sopron (HU)
(740) dr. Tóka Tamás, Dr. Tóka Ügyvédi Iroda, Sopron
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, internetes kereskedelem, e-kereskedelem.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek és ingatlanügyletek.
37 Építkezés és szerelési szolgáltatások.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; számítástechnikai hardverés szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(111) 196.429
(151) 2009.01.05.
(210) M 08 01589
(220) 2008.05.07.
(732) Lépéselõny Média Kft., Budapest (HU)
(546)

196.427
(151) 2009.01.05.
M 08 01916
(220) 2008.06.09.
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, keretek;
dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási
cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet
cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.
(111) 196.428
(151) 2009.01.05.
(210) M 08 01907
(220) 2008.06.09.
(732) VI-BE-TEX Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Hajdúböszörmény (HU)
(546)
(511) 37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

196.430
(151) 2009.01.05.
M 08 02539
(220) 2008.08.08.
EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

LIGNARON
5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

196.431
(151) 2009.01.05.
M 08 02540
(220) 2008.08.08.
EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

GELLAGIN
5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

196.432
(151) 2009.01.05.
M 08 02541
(220) 2008.08.08.
EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

FLEGEMOX
5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

196.433
(151) 2009.01.05.
M 08 02542
(220) 2008.08.08.
EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

FAMAGIL
5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

196.434
(151) 2009.01.05.
M 08 02543
(220) 2008.08.08.
EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

GLATRIL
5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

196.435
(151) 2009.01.05.
M 08 02544
(220) 2008.08.08.
EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

PALOMEX
5

Humán gyógyszerészeti készítmények.

196.458
(151) 2009.01.07.
M 08 01973
(220) 2008.06.13.
Bennovum Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) IN-VITAL
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 196.459
(151) 2009.01.07.
(210) M 08 01649
(220) 2008.05.14.
(732) Corvinno Technológia Transzfer Központ Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(541) CORVINNO
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; a fentiekkel kapcsolatos információk.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; konzultáció és technikai tanácsadó szolgáltatások a számítógéphardverrel és -szoftverrel, valamint a távközlési GPS
szolgáltatásokkal kapcsolatosan; számítógépes szoftverekkel
kapcsolatos licencszerzõdések, valamint marketingszolgáltatások.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111)
(210)
(732)
(300)
(740)

196.460
(151) 2009.01.07.
M 07 03252
(220) 2007.09.25.
Research In Motion Limited, Waterloo, Ontario (CA)
1,340,829
2007.03.26. CA
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) CURVE
(511) 6
Kulcsláncok; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek;
fém tömegcikkek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba.
9
2007.03.26-i 1,340,829 sz. (CAN) elsõbbséggel: Elektronikus kézi egységek és tartozékok adatok vezeték nélküli vételéhez
és/vagy továbbításához, valamint hangkommunikáció továbbítására és fogadására, nevezetesen kézi számítógépek és személyi digitális asszisztensek (PDA-k); számítógépi kommunikációs
szoftverüzenetek, globális számítógépes hálózati e-mail, és/vagy
más adat továbbításához és/vagy fogadásához egy vagy több
elektronikus kézi egység és adattároló között; egy személyi számítógépen vagy szerveren lévõ, illetve azzal kapcsolatban álló;
számítógépes kommunikációs szoftveradatok szinkronizálásához
egy kihelyezett/távoli állomás vagy egység és egy fix vagy kihelyezett/távoli állomás vagy egység között, valamint szoftver,
adatok, egyebek mellett cégadatok egyirányú és/vagy kétirányú
vezeték nélküli összekapcsolhatóságának biztosítására.
11 Világítóberendezések.
16 Nyomdaipari termékek; papíripari cikkek, ragasztóanyagok.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
21 Bögrék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi információk
adása.
36 Pénzügyi információk adása és a biztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos információk.
38 2007.03.26-i 1,340,829 sz. (CAN) elsõbbséggel: Számítógépes szoftver- és marketingszolgáltatások engedélyezése; e-mail
szolgáltatás; vezeték nélküli üzenetkezelési szolgáltatások, különösen szolgáltatások, melyek lehetõvé teszik a felhasználó számára, hogy üzeneteket küldjön és/vagy fogadjon egy vezeték nélküli adathálózaton keresztül; egyirányú és kétirányú információs
szolgáltatások; hangtovábbítási és -fogadási kommunikációs
szolgáltatások; telekommunikációs konzultáció, nevezetesen információszolgáltatás harmadik fél részére, hozzásegítve õket adatok egyirányú vagy kétirányú vezeték nélküli összekapcsolhatóságának fejlesztéséhez és összegzéséhez, beleértve a cégadatokat,
és/vagy a hangkommunikációt; oktatási és képzési szolgáltatások, nevezetesen osztályok, szemináriumok és konferenciák harmadik fél részére történõ információszolgáltatás céljából, segítve
õket a fejlesztõ és támogató vezeték nélküli összekapcsolhatósági
eszközök és ezekkel rokon (vagy számítógépes kommunikációs)
szoftverek használata során; mûszaki támogatási szolgáltatások,
nevezetesen számítógépes szoftver és hibameghatározásra szolgáló hibaelhárítási támogatási programok naprakész állapotba
hozatala és fenntartása, valamint vezeték nélküli összekapcsolhatósági eszközök és ezekkel rokon számítógépes szoftver- és hardverproblémák megoldása.
39 GPS navigációs szolgáltatások; utazási és áruszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos információk biztosítása.

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

196.461
(151) 2009.01.07.
M 08 01116
(220) 2008.03.31.
Kling Ipari, Mérnöki és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Mohos László, Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest

(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.
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)

196.462
(151) 2009.01.07.
M 08 01309
(220) 2008.04.15.
Ebaszin Kft., Budapest (HU)
Judákné dr. Baranyi Katalin ügyvéd, Budapest

(511) 8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
(111) 196.463
(151) 2009.01.07.
(210) M 08 01648
(220) 2008.05.14.
(732) International System House Kereskedelmi
és Szoftverfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Klam Edit ügyvéd, Budapest
(541) e-MedSolution
(511) 35 Vezetésben nyújtott támogatás, információrendszerezés és
-feldolgozás, integrált irányítási rendszer, elsõsorban az egészségügy területén; kereskedelmi ügyletek, kiskereskedelmi ügyletek, kiskereskedelem, elsõsorban számítógépes programok
területén.
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42 Számítógépekhez program szerkesztése, elkészítése, installálása, bevezetése, szerkesztése, beüzemelése, adaptálása, számítástechnikai szolgáltatások; elsõsorban szakmai tanácsadás és támogatás (az üzleti tanácsadás kivételével), szakértõi munka, készenléti szolgáltatás (amely nem tartozik más osztályba).
(111)
(210)
(732)
(740)

196.464
(151) 2009.01.07.
M 08 01663
(220) 2008.05.14.
Chen Ming-Te, Fon-Chou City, Taichung Hsien (TW)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 25 Cipõk, csizmák, ruházati cikkek, lábbelik, szandálok, zoknik.
(111) 196.465
(151) 2009.01.07.
(210) M 08 01814
(220) 2008.05.29.
(732) Neutrogena Corporation (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ cég), Los Angeles, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) NEUTROGENA WAVE
(511) 3
Arcápoló készítmények, nevezetesen, hámlasztókrém, gél
és lotion, hidratálókrém, gél és lotion, arcbõrkezelõ krém, gél és
lotion, arctisztító készítmény, arctörlõk, orr-ra ragasztható hámlasztócsíkok, bõrradír, arctisztító párnácskák és hámlasztópárnácskák: testápoló készítmények, nevezetesen, testápoló lotion,
testápoló krém, tusfürdõ és testápoló gél.
8
Hámlasztó- és tisztítóeszközök, nevezetesen elemmel mûködtetett kézi bõrhámlasztó és tisztítóegységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

196.466
(151) 2009.01.07.
M 08 01121
(220) 2008.03.31.
Otthon Centrum Ingatlan-Tanácsadó Zrt., Budapest (HU)
dr. Fekete T. László, Fekete T. Ügyvédi Iroda, Budapest

És Önnek mennyit takaríthatunk meg?
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

196.468
(151) 2009.01.07.
M 08 01115
(220) 2008.03.31.
Z & U Spirituosen Marketing GmbH., Wien (AT)
Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest

(511) 16 Papír és papírcikkek, karton és kartoncikkek; nyomtatványok, újságok és folyóiratok, könyvek; könyvkötészeti cikkek;
fényképek; papíripari cikkek, papíripari ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási eszközök (anyagok), (készülékek kivételével); nyomdabetûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból gyártott, más osztályokba nem tartozó termékek; nyersbõrök; utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyeregfelszerelések.
21 Kis hordozható eszközök, edények és tartályok háztartási és
konyhai célokra (nem nemesfémbõl vagy nemesfém bevonattal);
fésûk és szivacsok; kefék (ecsetek kivételével); kefegyártási
anyagok; takarítóeszközök és -anyagok; vasforgács; üvegáruk,
poharak, porcelán és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
25 Ruházati cikkek (beleértve a cipõket, csizmákat, papucsokat
is).
32 Sör, világos vagy porter sör; ásványvizek és szénsavas vizek, alkoholmentes italok, szénsavas és szénsavmentes üdítõ italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Borok, szeszes italok, likõrök (sörök kivételével).
43 Egyéb, különféle szolgáltatások, különösen vendéglátás,
(élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111) 196.469
(151) 2009.01.07.
(210) M 08 00623
(220) 2008.02.27.
(732) Promotion Service Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Százhalombatta (HU)
(541) Velünk szórakoz6.
(511) 38 Távközlés.
(111)
(210)
(732)
(740)

196.467
(151) 2009.01.07.
M 08 01813
(220) 2008.05.29.
NEC Corporation, Tokyo (JP)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) NEO EXTENSION
(511) 9
Távközlési eszközök, mikrotávközlési eszközök és szatelites távközlési eszközök: vezetékek, antennák, adókészülékek, vevõkészülékek, modemek, modulátorok, demodulátorok, multiplexerek, megjelenítõ monitorok, videokamerák, telefon- és adatcserélõk, relék, adatút-kijelölõk, jelismétlõk, erõsítõk, telefonok,
faxgépek, rádiók, személyhívók, mobiltelefonok.
(111)
(210)
(732)
(740)

(546)

196.470
(151) 2009.01.07.
M 08 01812
(220) 2008.05.29.
NEC CORPORATION, Tokyo (JP)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) PASOLINK NEO EXTENSION
(511) 9
Távközlési eszközök, mikrotávközlési eszközök és szatelites távközlési eszközök: vezetékek, antennák, adókészülékek, vevõkészülékek, modemek, modulátorok, demodulátorok, multiplexerek, megjelenítõ monitorok, videokamerák, telefon- és adatcserélõk, relék, adatút-kijelölõk, jelismétlõk, erõsítõk, telefonok,
faxgépek, rádiók, személyhívók, mobiltelefonok.
(111) 196.471
(151) 2009.01.07.
(210) M 08 01459
(220) 2008.04.22.
(732) METRIREP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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(546)

(546)

(511) 9
Villamos, elektronikus és optikai berendezések, készülékek, szerelvények és eszközök, valamint ezek alkatrészei és tartozékai; felügyeleti és diagnosztikai berendezések, mérõberendezések, mérõmûszerek és mérõeszközök, valamint ezek alkatrészei
és tartozékai; NIR-mérõmûszerek és tartozékaik; érzékelõk; erõmûvi rezgésfelügyeleti és diagnosztikai berendezések és rendszerek, valamint ezek részegységei és tartozékai; villamos kábelek,
vezetékek és huzalok; adatátviteli és elektronikai kábelek; hírközlési kábelek; zománchuzalok; erõátviteli kábelek; középfeszültségû bányaipari gumikábelek; villamos felsõvezetéki szerelvények; vasúti és városi villamos felsõvezetéki szerelvények;
optikai kábelek; szerelvények optikai kábelekhez; számítógépek;
számítástechnikai berendezések és eszközök; szoftvertermékek.
35 Reklámozás; hirdetési oldalak készítése; eladási propaganda mások számára; gazdasági elõrejelzések; kereskedelmi ügyletek; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; becslés kereskedelmi
ügyletekben; beszerzõi szolgáltatások mások számára; import-export ügynökségek; kereskedelmi információ nyújtása és
kereskedelmi tanácsadás vevõk számára; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatkutatás számítógépfájlokban mások számára; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint elektronikus kereskedelmi szolgáltatások a következõ áruk tekintetében:
villamos elektronikus és optikai berendezések, készülékek, szerelvények és eszközök, valamint ezek alkatrészei és tartozékai;
felügyeleti és diagnosztikai berendezések, mérõberendezések,
mérõmûszerek és mérõeszközök, valamint ezek alkatrészei és tartozékai; érzékelõk; villamos kábelek, vezetékek és huzalok, valamint ezekhez való szerelvények; optikai kábelek és kábelszerelvények; számítógépek; számítástechnikai berendezések és eszközök; szoftvertermékek; villamos szigetelõanyagok és folyadékok.
(111) 196.473
(151) 2009.01.15.
(210) M 08 00880
(220) 2008.03.12.
(732) Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Homburg (DE)

(511) 5
Étrend-kiegészítõ.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
(111)
(210)
(732)
(740)

196.474
(151) 2009.01.14.
M 07 04238
(220) 2007.12.20.
dr. Stehlich Gábor, Budapest (HU)
dr. Szabó Gyula Mihály, dr. Szabó & Mater Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) Mátyásföld Klinika
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.
A rovat 95 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 194.628, 195.296,
195.457, 195.815, 195.841, 195.844, 195.846, 195.909, 195.912,
195.917, 196.337–196.353, 000000, 196.355–196.380, 196.410–
196.425, 196.427–196.435, 196.458–196.471, 196.473, 196.474
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Védjegyoltalom megszûnése II.

Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt
(111) 140.143
(210) M 91 02605
(180) 2001.06.12
(111) 158.143
(210) M 98 01790
(180) 2008.05.08
(111) 159.022
(210) M 98 01785
(180) 2008.05.08
(111) 159.024
(210) M 98 01786
(180) 2008.05.08
(111) 159.025
(210) M 98 01716
(180) 2008.05.05
(111) 159.026
(210) M 98 01715
(180) 2008.05.05
(111) 159.027
(210) M 98 01714
(180) 2008.05.05
(111) 159.028
(210) M 98 01713
(180) 2008.05.05
(111) 159.310
(210) M 98 01797
(180) 2008.05.11
(111) 159.827
(210) M 98 02127
(180) 2008.05.29
(111) 159.828
(210) M 98 02019
(180) 2008.05.22
(111) 159.841
(210) M 98 02124
(180) 2008.05.29
(111) 159.943
(210) M 98 02061
(180) 2008.05.26

(111) 159.946
(210) M 98 02090
(180) 2008.05.27
(111) 159.961
(210) M 98 02059
(180) 2008.05.26
(111) 159.962
(210) M 98 02060
(180) 2008.05.26
(111) 159.964
(210) M 98 02011
(180) 2008.05.21
(111) 159.966
(210) M 98 02015
(180) 2008.05.22
(111) 159.977
(210) M 98 02005
(180) 2008.05.21
(111) 159.978
(210) M 98 02006
(180) 2008.05.21
(111) 159.996
(210) M 98 02008
(180) 2008.05.21
(111) 160.148
(210) M 98 01784
(180) 2008.05.08
(111) 160.152
(210) M 98 01731
(180) 2008.05.05
(111) 160.155
(210) M 98 01709
(180) 2008.05.05
(111) 160.161
(210) M 98 01710
(180) 2008.05.05
(111) 160.428
(210) M 98 01889
(180) 2008.05.15
A rovat 26 db közlést tartalmaz.
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(111) 120.583
(732) GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 121.752
(732) J. & P. Coats, Limited, Glasgow, Scotland (GB)
(111) 121.839
(732) AstraZeneca AB, Södertälje (SE)

(111) 120.702
(732) E.I. Du Pont de Nemours and Company, Wilmington,
Delaware (US)

(111) 121.853
(732) Burger King Corporation, Miami, Florida (US)

(111) 120.759
(732) Pennzoil-Quaker State Company, Houston, Texas (US)

(111) 122.244
(732) Elsõ Vegyi Industria Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 120.931
(732) Pannonpharma Gyógyszergyártó Kft., Pécs (HU)

(111) 122.442
(732) Nycomed GmbH, Konstanz (DE)

(111) 120.983
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 127.439
(732) Solvay Pharmaceuticals Marketing & Licensing AG,
Allschwill (CH)

(111) 120.984
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(111) 121.035
(732) Revlon (Suisse) S.A., Schlieren, Zürich (CH)

(111) 128.140
(732) Kolon Industries, Inc., Kwachon-city, Kyunggi-do (KR)

(111) 121.038
(732) Akzo Nobel Coatings Festékgyártó és Kereskedelmi
Részvénytársaság, Tiszaújváros (HU)

(111) 128.167
(732) Centro De Inmunoensayo, Havana City (CU)

(111) 121.091
(732) UNITED PHOSPHORUS LIMITED, Mumbai (IN)

(111) 128.170
(732) CP KELCO APS, Lille Skensved (DK)

(111) 121.109
(732) HENKEL Magyarország Termelési és Kereskedelmi Kft. 50%,
Budapest (HU);
Phoenix AG 25%, Hamburg (DE);
TAURUS Gumiipari Rt. 12.5%, Budapest (HU);
XI NGHIEP LIEN DOANH VIET HUNG TAURUBCHIMEX
Co. Ltd. 12.5%, QL1-Hiep Binh Chanh Village (VN)

(111) 128.171
(732) General Motors Corporation (Delaware állam törvényei szerint
létesült vállalat), Detroit, Michigan (US)

(111) 121.209
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.,
Wilmington, Delaware (US)

(111) 128.301
(732) Compaq Trademark B.V., Amstelveen (NL)

(111) 121.212
(732) THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY, Cleveland,
Ohio (US)
(111) 121.339
(732) Danstar Ferment AG, Zug (CH)
(111) 121.524
(732) Hy-Line International, West Des Moines, Iowa (US)
(111) 121.751
(732) J. & P. Coats Limited, Glasgow, Skócia (GB)

(111) 128.198
(732) Weld Mold Company, Brighton, Michigan (US)

(111) 128.331
(732) UHU GmbH & Co. KG, Bühl (Baden) (DE)
(111) 128.344
(732) British Sky Broadcasting Group plc, Middlesex (GB)
(111) 128.467
(732) Schering-Plough HealthCare Products, Inc., (Delaware állam
törvényei szerint létesült vállalat), Memphis, Tennessee (US)
(111) 128.468
(732) Schering-Plough HealthCare Products, Inc., (Delaware állam
törvényei szerint létesült vállalat), Memphis, Tennessee (US)
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(111) 128.469
(732) Schering-Plough HealthCare Products, Inc., (Delaware állam
törvényei szerint létesült vállalat), Memphis, Tennessee (US)

(111) 157.964
(732) HOMEDICS, INC. (Michigan állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Commerce Township, Michigan (US)

(111) 128.488
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.,
Wilmington, Delaware (US)

(111) 157.986
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 128.506
(732) Schering Corporation, Kenilworth, New Jersey (US)
(111) 128.509
(732) Schering Corporation, Kenilworth, New Jersey (US)
(111) 128.510
(732) Schering Corporation, Kenilworth, New Jersey (US)
(111) 128.520
(732) Jordan AS, Oslo (NO)
(111) 128.701
(732) Schering Corporation, Kenilworth, New Jersey (US)
(111) 128.973
(732) Kabushikikaisha Barudan, Aichi-ken (JP)

(111) 158.038
(732) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
(111) 158.265
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(111) 158.266
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(111) 158.484
(732) HUNGAIMPEX Kereskedelmi és Szerviz Kft., Budapest (HU)
(111) 158.663
(732) Daniel Miethling, Cottbus (DE)
(111) 158.915
(732) Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki, Kitakyushu-shi,
Fukuoka (JP)

(111) 129.076
(732) Weld Mold Company, Brighton, Michigan (US)

(111) 158.929
(732) Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki, Kitakyushu-shi,
Fukuoka (JP)

(111) 129.195
(732) British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)

(111) 158.939
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 129.708
(732) SCHERING CORPORATION (New Jersey állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), KENILWORTH, New Jersey
állam (US)

(111) 158.940
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 155.785
(732) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)
(111) 155.967
(732) PowerQuattro Zrt., Budapest (HU)
(111) 156.600
(732) Takács Szabolcs, Ajka-Ajkarendek (HU)
(111) 157.141
(732) Reebok Finland Oy, Forssa (FI)
(111) 157.355
(732) INTERMATCH SWEDEN AB, Stockholm (SE)
(111) 157.504
(732) ZI LI Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(111) 157.925
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(111) 157.932
(732) Magyar Öttusa Szövetség, Budapest (HU)

(111) 158.941
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(111) 158.943
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(111) 158.944
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(111) 158.946
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(111) 158.955
(732) Aloe Vera of America, Inc., Dallas, Texas (US)
(111) 158.987
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)
(111) 158.988
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)
(111) 158.989
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)
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(111) 158.990
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 160.462
(732) HENKEL AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)
(111) 160.464
(732) Orange Personal Communications Services Limited,
Bristol (GB)

(111) 158.991
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 160.465
(732) Orange Personal Communications Services Limited,
Bristol (GB)

(111) 158.992
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 160.580
(732) Signium International, Inc., Crystal Lake, Illinois (US)

(111) 158.993
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 160.638
(732) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 158.994
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 160.704
(732) Pfizer Caribe Limited, St. Peter’s Port, Guernsey,
Channel Island (GB)

(111) 158.995
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 160.740
(732) Burger King Corporation (Florida állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Miami (US)

(111) 158.996
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 160.789
(732) Keserû Béla Attila, Budapest (HU)

(111) 159.137
(732) AstraZeneca AB, Södertälje (SE)

(111) 160.807
(732) COLGATE-PALMOLIVE Company (Delaware államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 159.216
(732) INTERMATCH SWEDEN AB, Stockholm (SE)

(111) 160.812
(732) VINER-PACK Kft., Budapest (HU)

(111) 159.270
(732) INTERMATCH SWEDEN AB, Stockholm (SE)

(111) 160.841
(732) Suntory Flowers Limited, Tokyo (JP)

(111) 159.302
(732) Blackstone Financial Services Inc. (Delaware államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 160.978
(732) AstraZeneca AB, Södertälje (SE)
(111) 161.180
(732) Dunhill Tobacco of London Limited, London (GB)

(111) 159.318
(732) BASF Agrochemical Products B.V., Arnhem (NL)
(111) 159.734
(732) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

(111) 161.274
(732) Colgate-Palmolive Company (Delaware államban bejegyzett
cég), New York, New York (US)

(111) 159.784
(732) PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 161.419
(732) COLGATE-PALMOLIVE CO. (Delaware állam törvényei
szerint létesült vállalat), New York, New York (US)

(111) 159.984
(732) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also traning as Toyota Motor
Corporation), Toyota-shi, Aichi-ken (JP)

(111) 161.420
(732) COLGATE-PALMOLIVE CO. (Delaware állam törvényei
szerint létesült vállalat), New York, New York (US)

(111) 159.990
(732) NYSE GROUP, INC. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ cég), New York, New York (US)

(111) 161.421
(732) COLGATE-PALMOLIVE CO. (Delaware állam törvényei
szerint létesült vállalat), New York, New York (US)

(111) 160.418
(732) Heartland Corporation (Kansas állam törvényei szerint mûködõ
cég), Olathe, Kansas (US)

(111) 161.441
(732) Colgate-Palmolive Company (Delaware állam törvényei szerint
létesült vállalat), New York, New York (US)

M180

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 2. szám II. kötet, 2009.03.02.
Nemzeti védjegyoltalom megújítása II.
(111) 161.534
(732) QUALCOMM INCORPORATED (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), San Diego, Kalifornia (US)

(111) 162.988
(732) Bernard Matthews Plc., Norwich, Norfolk (GB)
(111) 162.996
(732) Bernard Matthews Plc., Norwich, Norfolk (GB)

(111) 161.735
(732) Olympus Corporation, Shibuya-ku, Tokyo (JP)

(111) 163.170
(732) VINER-PACK Kft., Budapest (HU)

(111) 161.790
(732) BASF Agrochemical Products B.V., Arnhem (NL)

(111) 163.547
(732) Colgate-Palmolive Company (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ cég), New York, New York (US)

(111) 161.842
(732) Méréstechnikai, Automatizálási és Informatikai Tudományos
Egyesület, Budapest (HU)

(111) 163.799
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.,
Wilmington, Delaware (US)

(111) 161.984
(732) COLGATE-PALMOLIVE Company (Delaware államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 163.822
(732) COLGATE-PALMOLIVE Company, New York,
New York (US)

(111) 161.992
(732) Mester Kiadó Kft., Budapest (HU)
(111) 162.101
(732) Européenne De Produits De Beauté, S.A., Párizs (FR)

(111) 163.831
(732) COLGATE-PALMOLIVE Company (Delaware államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 162.114
(732) Schering-Plough Ltd.(Svájc törvényei szerint mûködõ vállalat),
Luzern (CH)
(111) 162.196
(732) KENT Gida Maddeleri Sanayii Ve Ticaret.A.S., Istambul
Caddesi, Gebze-Kocaeli (TR)

(111) 163.854
(732) Intermatch Sweden AB, Stockholm (SE)
(111) 163.929
(732) Colgate-Palmolive Company (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ cég), New York, New York (US)

(111) 162.203
(732) KENT Gida Maddeleri Sanayii Ve Ticaret.A.S., Istambul
Caddesi, Gebze-Kocaeli (TR)

(111) 163.992
(732) Merida Industry Co., Ltd., Hsien, Taiwan (TW)

(111) 162.307
(732) Colgate-Palmolive Co. (Delaware államban bejegyzett cég),
New York, New York (US)

(111) 164.178
(732) COLGATE-PALMOLIVE Company (Delaware államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 162.308
(732) Colgate-Palmolive Co. (Delaware államban bejegyzett cég),
New York, New York (US)

(111) 164.179
(732) COLGATE-PALMOLIVE Company (Delaware államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 162.309
(732) Colgate-Palmolive Co. (Delaware államban bejegyzett cég),
New York, New York (US)

(111) 164.180
(732) COLGATE-PALMOLIVE Company (Delaware államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 162.454
(732) Mester Kiadó Kft., Budapest (HU)

(111) 164.181
(732) COLGATE-PALMOLIVE Company (Delaware államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 162.488
(732) Sunstar Suisse S.A., Ecublens (CH)
(111) 162.542
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)
(111) 162.595
(732) GeVeMa GmbH, Eckernförde (DE)
(111) 162.679
(732) Pak Gida Üretim ve Pazarlama Anonim Sirketi, Istanbul (TR)

(111) 164.182
(732) COLGATE-PALMOLIVE Company (Delaware államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)
(111) 164.195
(732) COLGATE-PALMOLIVE Company (Delaware államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)
(111) 164.196
(732) COLGATE-PALMOLIVE Company (Delaware államban
bejegyzett cég), New York, New York (US)
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(111) 164.483
(732) Sárkányos Lovagrend Egyesület, Budapest (HU)

(111) 172.759
(732) Honvédelmi Minisztérium, Budapest (HU)
(111) 177.325
(732) Gyõri Keksz Kft., Székesfehérvár (HU)

(111) 164.504
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington,
Delaware (US)

(111) 177.328
(732) Gyõri Keksz Kft., Székesfehérvár (HU)
(111) 164.522
(732) BONGRAIN S.A. (a French société anonyme), Viroflay (FR)

(111) 177.329
(732) Gyõri Keksz Kft., Székesfehérvár (HU)

(111) 168.221
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)
(111) 169.382
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)

(111) 177.330
(732) Gyõri Keksz Kft., Székesfehérvár (HU)
(111) 191.463
(732) SER Solutions, Inc., Dulles (US)
A rovat 150 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás
(111) 117.301
(732) Varian Medical Systems, Inc., Palo Alto, CA (US)
(111) 122.269
(732) Building Trade 1868 Építõipari- Ingatlanforgalmazó
és Kereskedelmi Kft., Piliscsaba-Magdolna völgy (HU)
(111) 127.439
(732) Solvay Pharmaceuticals Marketing & Licensing AG,
Allschwill (CH)
(111) 128.331
(732) UHU GmbH & Co. KG, Bühl (Baden) (DE)
(111) 133.123
(732) Dick’s Sporting Goods, Inc., Pittsburgh, Pennsylvania (US)
(111) 133.133
(732) RUBINUM,S.A., Rubi (Barcelona) (ES)
(111) 134.707
(732) ITW Canada, Whitby, Ontario (CA)
(111) 137.541
(732) Wizards of the Coast LLC, Pawtucket, Rhode Island (US)
(111) 137.641
(732) Wizards of the Coast LLC, Pawtucket, Rhode Island (US)
(111) 138.802
(732) MVP GLOBAL,LLC, Augusta,Georgia (US)
(111) 139.452
(732) Fenwal, Inc., Lake Zurich, Illinois (US)
(111) 139.469
(732) Wizards of the Coast LLC, Pawtucket, Rhode Island (US)
(111) 139.526
(732) Fenwal, Inc., Lake Zurich, Illinois (US)
(111) 142.160
(732) Fenwal, Inc., Lake Zurich, Illinois (US)

(111) 181.730
(732) MAX WORK Ingatlanforgalmazási és Építõipari Kft.,
Törökbálint (HU)
(111) 183.444
(732) László Béla, Budapest (HU)
(111) 184.695
(732) QD Stúdió Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(111) 184.738
(732) River Loft Offices Ingatlankezelõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(111) 184.750
(732) River Loft Offices Ingatlankezelõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(111) 184.781
(732) László Béla, Budapest (HU)
(111) 185.040
(732) Su Junfeng, Budapest (HU)
(111) 185.572
(732) Shi Yanwei, Budapest (HU)
(111) 187.002
(732) MAX WORK Ingatlanforgalmazási és Építõipari Kft.,
Törökbálint (HU)
(111) 189.630
(732) EBPP.HU Informatikai Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(111) 189.632
(732) EBPP.HU Informatikai Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(111) 189.644
(732) EBPP.HU Informatikai Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(111) 189.645
(732) EBPP.HU Informatikai Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(111) 191.321
(732) Piramis Sör Kft., Debrecen (HU)

(111) 160.841
(732) Suntory Flowers Limited, Tokyo (JP)

(111) 193.094
(732) UNIT TRANS Fuvarozási Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Kecskemét (HU)

(111) 163.397
(732) The Evercare Company, Alpharetta, Georgia (US)

(111) 193.355
(732) Bora Italnagykereskedelmi Kft., Békéscsaba (HU)
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(111) 194.048
(732) Biggeorge’s-NV 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap,
Budapest (HU)
(111) 194.107
(732) Menedzser Mediátor Szervezési és Vezetési Tanácsadó Kft.,
Budapest (HU)
(111) 195.162
(732) Menedzser Mediátor Szervezési és Vezetési Tanácsadó Kft.,
Budapest (HU)
A rovat 35 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás

(111) 138.165
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 138.227
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 139.844
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 141.992
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 120.759
(732) Pennzoil-Quaker State Company, Houston, Texas (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 141.994
(732) Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 122.442
(732) Nycomed GmbH, Konstanz (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 141.995
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 122.835
(732) Irish Distillers International Limited, Dublin 4 (IE)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

(111) 142.314
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 122.836
(732) Irish Distillers International Limited, Dublin 4 (IE)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(111) 128.983
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 132.221
(732) Spotless Punch Limited, Surrey (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 136.254
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 136.668
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 142.320
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 142.322
(732) Trilak Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 142.600
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 143.357
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 150.419
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 136.693
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) ING BANK NV, Amsterdam

(111) 150.722
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 137.486
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 150.989
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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(111) 152.064
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 183.393
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 158.038
(732) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 186.266
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 160.580
(732) Signium International, Inc., Crystal Lake, Illinois (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 160.638
(732) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 165.445
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 168.605
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 168.608
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 168.614
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 168.743
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 173.261
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 182.525
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 182.526
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 182.573
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 182.575
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 186.274
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 186.290
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 186.748
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 192.370
(732) Mobil Food Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Vecsés (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest
(111) 196.114
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 45 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése
(111) 120.759
(732) Pennzoil-Quaker State Company, Houston, Texas (US)
(111) 122.442
(732) Nycomed GmbH, Konstanz (DE)
(111) 122.835
(732) Irish Distillers International Limited, Dublin 4 (IE)
(111) 122.836
(732) Irish Distillers International Limited, Dublin 4 (IE)
(111) 127.932
(732) PROFIX Mûanyagipari Mûszaki és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(111) 128.983
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(111) 132.221
(732) Spotless Punch Limited, Surrey (GB)
(111) 136.254
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
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(111) 158.038
(732) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
(111) 160.580
(732) Signium International, Inc., Crystal Lake, Illinois (US)
(111) 160.638
(732) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
(111) 171.842
(732) EGO Sport Hungaria Kft „f.a.”, Budapest (HU)
(111) 172.759
(732) Honvédelmi Minisztérium, Budapest (HU)
(111) 182.525
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(111) 182.526
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(111) 182.573
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(111) 182.575
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(111) 183.393
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(111) 186.266
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(111) 186.274
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(111) 186.290
(732) TRILAK Festékgyártó Kft., Budapest (HU)
(111) 186.748
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(111) 192.370
(732) Mobil Food Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Vecsés (HU)
(111) 196.114
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
A rovat 24 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
(111) 121.035
(732) Revlon (Suisse) S.A., Schlieren, Zürich (CH)

(111) 121.209
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.,
Wilmington, Delaware (US)
(111) 121.524
(732) Hy-Line International, West Des Moines, Iowa (US)
(111) 122.835
(732) Irish Distillers International Limited, Dublin 4 (IE)
(111) 122.836
(732) Irish Distillers International Limited, Dublin 4 (IE)
(111) 128.140
(732) Kolon Industries, Inc., Kwachon-city, Kyunggi-do (KR)
(111) 128.488
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.,
Wilmington, Delaware (US)
(111) 151.746
(732) Aloe Vera of America, Inc., Dallas, Texas (US)
(111) 155.510
(732) WHIRLPOOL PROPERTIES, INC. (Michigan állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Saint Joseph, Michigan (US)
(111) 155.967
(732) PowerQuattro Zrt., Budapest (HU)
(111) 157.288
(732) TELEKOM Híradástechnikai és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
(111) 157.964
(732) HOMEDICS, INC. (Michigan állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Commerce Township, Michigan (US)
(111) 158.558
(732) L. Laki László 80%, Szentendre (HU);
Szabó Zoltán 20%, Budapest (HU)
(111) 158.955
(732) Aloe Vera of America, Inc., Dallas, Texas (US)
(111) 159.359
(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,
Kõröstetétlen (HU)
(111) 160.580
(732) Signium International, Inc., Crystal Lake, Illinois (US)
(111) 160.704
(732) Pfizer Caribe Limited, St. Peter’s Port, Guernsey,
Channel Island (GB)
(111) 163.799
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.,
Wilmington, Delaware (US)
(111) 164.483
(732) Sárkányos Lovagrend Egyesület, Budapest (HU)
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(111) 164.504
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington,
Delaware (US)
(111) 169.459
(732) Egresi Lajos, Budaörs (HU);
HGS Reklám Marketing és Rendezvényszervezõ Kft.,
Budapest (HU)
(111) 177.325
(732) Gyõri Keksz Kft., Székesfehérvár (HU)

(111) 193.355
(732) Bora Italnagykereskedelmi Kft., Békéscsaba (HU)
(111) 194.973
(732) Actavis Hungary Gyógyszermarketing és Kereskedelmi Kft.,
Debrecen (HU)
(111) 196.343
(732) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)
A rovat 32 db közlést tartalmaz.

(111) 177.328
(732) Gyõri Keksz Kft., Székesfehérvár (HU)
(111) 177.329
(732) Gyõri Keksz Kft., Székesfehérvár (HU)
(111) 177.330
(732) Gyõri Keksz Kft., Székesfehérvár (HU)
(111) 182.994
(732) Aloe Vera of America, Inc., Dallas, Texas (US)
(111) 185.040
(732) Su Junfeng, Budapest (HU)
(111) 186.876
(732) Terra Limited, Bailieboro, Cavan (IE)
(111) 189.487
(732) Büki Üdítõ Kft., Budapest (HU)

Használati szerzõdés
(111) 158.955
(732) Aloe Vera of America, Inc., Dallas, Texas (US)
(740) Martonyi és Kajtár Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda,
Budapest
(111) 159.359
(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,
Kõröstetétlen (HU)
(111) 174.737
(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,
Kõröstetétlen (HU)
(740) dr. Kiss Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 182.994
(732) Aloe Vera of America, Inc., Dallas, Texas (US)
(740) dr. Kajtár Géza, Martonyi és Kajtár Baker & McKenzie
Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 4 db közlést tartalmaz.
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