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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I.
Védjegybejelentések meghirdetése I.

mûsorszórómûhold-vevõkészülékek, autó-audiokészülékek; erõsítõk, radarkészülékek, rádiókészülékek, rádiótelefonok, telefonok, mobiltelefonok elektronikus zsebszámológépek, számológépek, pénztárgépek, árusítóautomaták, másolókészülékek és gépek, fejhallgatók, mikrofonok, hangszórók; IT termékek, berendezések; személyi számítógépek, komputerek, laptopok, netbookok, notebookok, munkaállományok, komputer mainboardok,
komputerekhez használt kártyák, komputer jegyzetfüzetek, PDA
(Personal Digital Assistant), set-top dobozok, modemek, billentyûzetek, szkennerek, számítógépes egerek, monitorok, számítógéphez használható nyomtatók, személyi használatú hordozható
információs terminálok, vonalkódolvasók, hajlékony mágneslemezek, merev mágneslemezek, mágnesszalagos adathordozók,
kompaktlemezek (üres és mûsoros CD-k), audiokazetták (üres és
mûsoros), videokazetták (üres és mûsoros), DVD-lemezek (üres
és mûsoros) CD-ROM-ok, winchesterek, akkumulátorok, szárazelemek, napelemek, elemtöltõk, kommunikációra alkalmas berendezések, termékek; navigációs rendszerek, navigációra alkalmas termékek; berendezések adatfeldolgozásra alkalmas berendezések, termékek; oktatóberendezések, felszerelések; számolásra alkalmas berendezések, termékek; digitális kép megjelenítésére szolgáló készülékek; fényképezõgépek, digitális fényképezõgépek, videokamerák, digitális fotókeretek.

(210) M 09 00133
(220) 2009.01.19.
(731) AGRIUM Inc., Calgary, Alberta (CA)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(541) AGRIUM
(511) 1
Mûtrágya, bevont mûtrágya, szabályozott kibocsátású mûtrágya; kémiai és biológiai alapanyagok mûtrágya, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények (peszticidek), gyomirtószerek (herbicidek), gombaölõ szerek (fungicidek), rovarölõ szerek
(inszekticidek) és rágcsálók irtására szolgáló készítmények gyártása során történõ alkalmazáshoz.
44 Fogyasztói alkalmazásokkal kapcsolatos szolgáltatások, nevezetesen mûtrágyák és más mezõgazdasági vegyszerek alkalmazása; mezõgazdasági tanácsadási szolgáltatások.
(210) M 09 00134
(220) 2009.01.19.
(731) AGRIUM Inc., Calgary, Alberta (CA)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(546)

(511) 1
Mûtrágya, bevont mûtrágya, szabályozott kibocsátású mûtrágya; kémiai és biológiai alapanyagok mûtrágya, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények (peszticidek), gyomirtószerek (herbicidek), gombaölõ szerek (fungicidek), rovarölõ szerek
(inszekticidek) és rágcsálók irtására szolgáló készítmények gyártása során történõ alkalmazáshoz.
44 Fogyasztói alkalmazásokkal kapcsolatos szolgáltatások, nevezetesen mûtrágyák és más mezõgazdasági vegyszerek alkalmazása; mezõgazdasági tanácsadási szolgáltatások.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 09 00298
(220) 2009.02.04.
ALOHA Informatika Kft., Budapest (HU)
dr. Tarr Imre, Tarr Ügyvédi Iroda, Budapest

16 Könyvek, magazinok, idõszakos kiadványok, képek, használati útmutatók, jegyzetfüzetek, borítékok, katalógusok, brosúrák, poszterek, árlisták, irattartók, üdvözlõlapok, papírdobozok,
termékdobozok, csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek
nem tartoznak más osztályokba) termékcsomagolások, gyûjtõkartonok, papír- és mûanyag táskák, szatyrok, papír displayek,
papírszalagok, megállítótáblák, POS anyagok.
(210) M 09 00294
(220) 2009.02.03.
(731) Amorepacific Corporation, Szöul (KR)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

ISOLUTION
9
Számítógépprogramok (letölthetõ); számítógép-perifériák;
számítógépprogramok, rögzített; szoftverek, rögzített.
42 Hálózati kiszolgálók (webszerverek) bérlete; hostingszolgáltatások weboldalakhoz; weboldalak alkotása és fenntartása
mások számára; számítógépprogramok adatainak és adatoknak az
átalakítása; számítógépprogramok installációja; számítógépprogramok sokszorosítása; számítógép-szoftvertanácsadás; számítógép-vírusvédelmi szolgáltatások; számítógép kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógépszoftver fenntartása;
weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(210) M 08 03327
(220) 2008.10.22.
(731) Alpha Trading Kft., Budapest (HU)
(541) ALPHA THOMSON DIGITAL
(511) 9
Audio-, videotermékek, berendezések; hangok vagy képek
rögzítésére, továbbítására, másolására, lejátszására szolgáló készülékek televíziók, CD-, DVD-, blue ray-lejátszók; közvetlen

(511) 3
Kozmetikai készítmények; kozmetikumok testápoláshoz és
szépségápoláshoz; kozmetikai készítmények test- és bõrápoláshoz; kozmetikumok ajakápoláshoz; kozmetikai olajok; kozmetikai krémek; kozmetikai készítmények napozáshoz; kozmetikai
készítmények száj- és fogápoláshoz; hajápoló, hajmosó, hajszínezõ, hajöblítõ és hajformázó készítmények; kozmetikai tejek;
összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; fehérítõkészítmények kozmetikai célra; színezõkészítmények kozmetikai
célra; kozmetikai párnácskák; papírtörlõk kozmetikai használatra
és vatta kozmetikai célra; kozmetikai ceruzák; leégés elleni kozmetikai készítmények; kozmetikai készítmények szempillákhoz;
bõrápoló vizek; aromaterápiás készítmények, különösen aromaterápiás olajok és illóolajok aromaterápiához; szépítõszer- és körömlakklemosó szerek; arc- és bõrápoló pakolások; testzselék;
masszázsolajok és nem gyógyhatású masszázskrémek; körömlakkok; mûkörmök; nem gyógyhatású fürdõkészítmények; bébipúderek és hintõporok; nem gyógyhatású illatszerek, különösen illatszerek személyes használatra és lakásillatosítók; potpurrik és
tömjén; borotvakrémek; dezodorok személyes használatra; bajuszápoló és szõrtelenítõ viaszok; ragasztók kozmetikai használatra; pipereszappanok; szappanok, mosó- és tisztítószerek; háztartási tisztítószerek; lefolyótisztító készítmények; bõrcsiszoló
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és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup, élesztõ,
sütõporok; só, mustár, ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

rizskorpa; nem gyógyhatású tusfürdõk; öblítõk mosodai használatra; szélvédõmosó folyadékok; szájvizek és nem gyógyhatású
szájöblítõk; fog- és fogsortisztító és -fehérítõ készítmények; nem
gyógyhatású ajakápoló szerek.
(210) M 08 03447
(220) 2008.11.06.
(731) Andrássy Kúria Szálloda és Vendéglátóipari Kft., Tarcal (HU);
Szabó József, Mosonmagyaróvár (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) ANDRÁSSY
(511) 33 Szeszes italok, borok, pezsgõk.
(210) M 09 00128
(220) 2009.01.19.
(731) Arany Coop Kft., Hódmezõvásárhely (HU)
(546)

(511) 5
Rovarirtó szerek, inszekticidek, légyfogó papír.
9
Rovarok vonzására és elpusztítására szolgáló elektromos
eszközök.
21 Rovarcsapdák.
(210) M 08 03657
(220) 2008.11.27.
(731) B.O.S. Bureau Operation System Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Turán Tünde ügyvéd, Budapest
(546)

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

M 09 00365
(220) 2009.02.11.
Bodolai Éva, Szolnok (HU)
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

ÉLÕ FORRÁS
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 08 03918
(220) 2008.12.20.
(731) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) ISLOS
(511) 29 Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
(210) M 08 03876
(220) 2008.12.16.
(731) British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 37 Takarítási szolgáltatások.
42 Számítógépek programozása, porta- és recepciós szolgáltatási, továbbá vagyonvédelmi, õrzési szolgáltatói tevékenység.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 09 00124
(220) 2009.01.16.
Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
dr. Miskolci Mária ügyvéd, Budapest

Minden szinten szinte minden
35 Reklámozás; hirdetés; nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások nevezetesen mindenfajta élelmiszer, ideértve a
friss árut is, kozmetikai és tisztítószerek, papíráruk, háztartási eszközök, ruházati cikkek, sörök, ásványvizek, alkoholmentes italok, alkoholtartalmú italok, dohányáruk, vegyes iparicikkek árusítása; mindezen termékek reklámozása, házhoz szállítása, online
webáruházon keresztül történõ értékesítése, fogyasztói tanácsadás.
43 Vendéglátás (élelmezés); készletek készítése, csomagolása
és házhoz szállítása.

(210) M 08 03455
(731) Baár János, Budapest (HU)
(740) Baár Jánosné, Budapest
(546)

(220) 2008.11.06.

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények

(511) 34 Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák;
dohányzási cikkek.
(210) M 08 02304
(220) 2008.07.15.
(731) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)
(541) BUDAPEST AIRPORT CARGO CITY
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); ideiglenes szállásadás.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
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(210) M 09 00458
(220) 2009.02.17.
(731) Budaörs Város Önkormányzata, Budaörs (HU)
(541) Az innovatív város - Innovacity
(511) 45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.
(210) M 09 00095
(220) 2009.01.15.
(731) Business Telecom Távközlési Kft., Kecskemét (HU)
(546)

(511) 38
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Távközlés.

M 09 00023
(220) 2009.01.07.
Carrigan Katalin, Budaörs (HU)
dr. Fekete Emese, Fekete Emese Ügyvédi Iroda, Budapest

TENGERNYI ÖTLET-ELSÕ KÉZBÕL
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; konferenciák szervezése és lebonyolítása.

(210) M 09 00024
(220) 2009.01.07.
(731) Carrigan Katalin, Budaörs (HU)
(740) dr. Fekete Emese, Fekete Emese Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; konferenciák szervezése és lebonyolítása.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 08 03505
(220) 2008.11.11.
(731) Dalkia France (a Limited Partnership with shares),
Saint Andre (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 37 Építési, javítási és üzembe helyezési/telepítési szolgáltatások az energiatermelés és energiaelosztás területén; gyárak és
energiaközpontok építése; fûtõhálózat építése és ipari áramlóközeg (fluidum) rendszer kialakítása, termikus installáció, víz-,
gõz-, villamos- és nyomólevegõ-vezetékhálózat telepítése és karbantartása; építés; külsõ vagy belsõ festési munkálatok; vakolás,
szerelvényezés; tetõfedés; biztonsági zárak/szerelvények javítása; kommunális munkák; épületek karbantartása, tisztítása/takarítása, külsõ-belsõ munkák; fertõtlenítés; rágcsálóirtás; eszközök
karbantartása és tisztítása; tisztítóállomások karbantartása.
39 Szállítás; energiaelosztás; vízelosztás; energiatárolás; elektromos áram elosztása; csõvezetékeken való szállítás; energiaelosztással kapcsolatos tájékoztatás.
40 Anyagmegmunkálással kapcsolatos tájékoztatás; energiatermelés; víztisztítás; szennyvíztisztítás és -kezelés; ipari, városi,
mezõgazdasági és háztartási különösen folyékony hulladékok kezelése; környezetszennyezés elleni védekezés, nevezetesen a folyékony, szilárd vagy gáznemû hulladékok kezelése; szennyezõanyagok/hulladék anyagok kezelése (átalakítása); a szennyezõanyagok és hulladékok elégetése; levegõ frissítése és tisztítása;
rézöntés.
42 Mérnöki szolgáltatások; tervezés; építészettel, környezetvédelemmel kapcsolatos konzultáció; mûszaki tervek, tanulmányok; gépészeti kutatás; mûszaki kutatás; mûszaki támogatás;
ipari karbantartás, energiatermelés és -elosztás területén; számítógépes rendszer tervezése; távközlési rendszer tervezése; számítógépes mûszaki adatbázis-tervezés.
(210) M 08 03696
(220) 2008.12.02.
(731) Danavox-H Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; hallókészülékek nagyothallók részére.

M 04 04356
(220) 2004.10.26.
CEU Posztgraduális Üzleti Kar Kht., Budapest (HU)
dr. Kende Tamás, Dr. Kende Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(210) M 08 03229
(220) 2008.10.15.
(731) Chello Central Europe Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba ügyvéd, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

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

(210) M 08 01867
(220) 2008.06.04.
(731) Darvasi Attila, Békéscsaba (HU);
Puyné Pócs Ágnes, Gyula (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
(546)

(511) 30
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27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 09 00287
(220) 2009.02.03.
(731) DAYMED MEDICAL CENTER Befektetõ és Szolgáltató
Zártkörû Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Egri Zoltán, Egri & Szekeres Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 09 00019
(220) 2009.01.07.
(731) DFH Dienstleistungs- und Vertriebssysteme für den Handel
GmbH, Anif/Salzburg (AT)
(740) ifj. dr. Janka Ferenc, Janka és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 44 Betegápolási szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások;
fizi(k)oterápia; fogászat; gyógyszerészeti tanácsadás; klinikák;
kórházi szolgáltatások; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; orvosi klinikák; orvosi szolgáltatások; plasztikai sebészet; pszichológusok szolgáltatásai; szanatóriumok.
(210) M 09 00018
(220) 2009.01.07.
(731) DFH Dienstleistungs- und Vertriebssysteme für den Handel
GmbH, Anif/Salzburg (AT)
(740) dr. Janka Ferenc, Janka és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
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.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
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.

(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
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.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
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.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(210) M 06 03648
(220) 2006.11.08.
(731) DGS Global Research Kutató, Szervezetfejlesztõ és Tanácsadó
Kft., Budapest (HU)
(541) ORSZÁGOS HR BENCHMARK FELMÉRÉS
(511) 35 Gazdasági elõrejelzések, közvélemény-kutatás, piaci tanulmányok, piackutatás, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás.
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nácskák, vödrök; toalettszerek, nevezetesen piperecikkek, tisztálkodószerek, kozmetikai eszközök, szappantartó dobozok, fogkefék, hajkefék, szappanadagolók és WC-papír-adagolók, fémdobozok papírtörülközõ adagolására, fésûk, szappantartók.

(210) M 09 00410
(220) 2009.02.16.
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyrt., Budapest (HU)
(541) LEDUFAN
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 08 03691
(220) 2008.12.01.
(731) FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) FORD CARGO
(511) 12 Kamionok.

(210) M 09 00411
(220) 2009.02.16.
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR Nyrt., Budapest (HU)
(541) SIOPRIST
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 08 03920
(220) 2008.12.20.
Euro Noliker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kistelek (HU)
dr. Hajdu István, Hajdú Ügyvédi Iroda, Szeged

TARGET EVO 966R
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, radarkészülékek.

(210) M 08 02661
(731) EuroFeb Bt., Budapest (HU)
(740) Szabó Péter, Budapest
(546)

(220) 2008.08.19.

(210) M 09 00312
(731) Funkció Kft, Darnózseli (HU)
(546)

(220) 2009.02.04.

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
(210) M 08 03141
(220) 2008.10.07.
(731) GROUPE AUCHAN, Croix (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 35 Számítástechnikai eszközök és berendezések, valamint híradás-technikai eszközök és berendezések kereskedelme.
(210) M 08 03887
(220) 2008.12.17.
(731) Euromark Kft., Kecskemét (HU)
(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.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 08 03323
(220) 2008.09.05.
Financiere Elysees Balzac, Paris (FR)
DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

LINEA MARE
21 Természetes és mûanyag szivacsok, egyik oldalán dörzsfelülettel vagy anélkül, törlõruhák; tisztítóeszközök, nevezetesen
seprûk, felmosórongyok, takarítókefék, takarítókendõk, tisztításhoz használt szarvasbõr, nem elektromos portörlõ eszközök, mosószerrel átitatott kendõk takarításhoz, rozsdamentes acél súrolópárnák, padlófelmosó kendõk, tartályok és edények tisztítására alkalmazott kefék, portörlõ kendõk, acélforgácsból készült szövet
tisztításhoz, háztartási kesztyûk, felmosó kesztyûk, tisztítópár-

(511) 16 Papír; karton (feldolgozatlan, félig feldolgozott vagy irodaszerkénti felhasználásra); kartoncsomagolás; papír vagy mûanyag csomagolótasakok, zacskók és ívek; ívek (papíráruk);
nyomtatvány, nyomdai betû; könyvkötõ anyag, fényképek,
nyomtatóblokkok; írószer- és papíráru; ragasztók papírokhoz
vagy háztartási célokra; mûvészeti anyagok, festõecsetek, festékdobozok (iskolai felhasználású cikkek); írógépek és irodai kellékek (kivéve bútor); oktatási és tanítási anyag (kivéve készülékeket); iskolai kellékek; irodai kapcsok, rajzszegek, ceruzahegyezõk, javítófolyadékok, papírkések; ceruzák, ceruzabetét-tartók,
radírgumik; borítékok; dossziék; albumok, könyvek, folyóiratok;
almanach, brossúrák, gyakorlófüzetek, katalógusok; naptárak;
kõnyomatok, metszetek, festmények; poszterek, földrajzi térképek, újságok; festékszalag-orsók; bélyegzõkészülékek; pecsétek;
ragasztószalag-tartók (irodaszer); papír törlõkendõk smink eltávolításához; papír- vagy cellulózcikkek; papír kávészûrõk; átütõ(másoló-) papírok; szemeteszsákok (papír vagy mûanyag); zacskók mikrohullámú sütõhöz; papír vagy karton címtáblák; wc-papír; papír asztalkendõ; papírtörülközõk; papír zsebkendõk; üdvözlõlapok; postai levelezõlapok; varrásminták; rózsafüzérek;
földgömbök; kártyák, jegyek; nem mágneses hûségkártyák; nem
mágneses személyazonosító kártyák.
35 Hirdetés; reklámszövegek közzététele; hirdetési anyag kölcsönzése; hirdetési anyagok terjesztése (szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták); reklámfelület bérbeadása; kültéri
hirdetés; reklámügynökségek; mindenféle hirdetés közzétételének idõre történõ bérbeadása; hirdetési vagy eladási promóció
modellezése; üzletvezetési segítség ipari vagy kereskedelmi társaságoknak; üzletvezetés, üzleti adminisztráció; üzletvezetési se-
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gítség, üzleti szakértés; üzleti konzultáció, tájékoztatás vagy tudakozódás; professzionális üzleti konzultáció; elõadómûvészek üzletvezetése; adóbevallás elõkészítése; irodai szerepkörök, titkári
szolgáltatások; könyvelés; irodagépek és készülékek kölcsönzése
(kivéve távközlési berendezések és számítógépek); árusítóautomaták kölcsönzése; újság-elõfizetési szolgáltatások; elõfizetési
szolgáltatások távközlési szolgáltatásokhoz, globális távközlési
hálózatra (internet) vagy magán-hozzáférésû hálózatra (intranet),
számítógépes távközlési hálózatra vagy adatátviteli hálózatba
hozzáférést biztosító ellátóhoz; üzleti tanácsadói szolgáltatások
távközlési hálózatok mûködtetéséhez és felügyeletéhez; importexport ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek;
önköltségelemzés; piactanulmányok; piackutatás; véleményszondázás; ár-összehasonlító szolgáltatások; statisztikák készítése; PR; aukciós árusítások; kirakatkészítés, árubemutató; kereskedelmi tájékoztatás és tanácsadás fogyasztóknak; megrendelések adminisztratív kezelése; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; szállodák üzletvezetése; számítógépfájlok kezelése; adatgyûjtés és rendszerezés adatbázisban; információkutatás számítógépfájlokban harmadik személyek részére;
dokumentumreprodukció; állásügynökségek; személyzet toborzás; humánerõforrás-konzultáció; kiskereskedelmi szolgáltatás,
élelmiszerek és italok, továbbá nem élelmiszerek postai rendelése
és internetes eladása nagy és közepes outletekbõl, szupermarketekbõl és hipermarketekbõl; árukigyûjtés harmadik személyeknek (kivéve leszállítás) lehetõvé téve, hogy a fogyasztók tetszés
szerint megnézhessék és megvásárolhassák az árukat a következõ
szektorokban: egészségügyi, higiéniai, élelmiszer, ruházkodási,
ékszer, óra, szabadidõ, kertészkedés, barkácsolás, külsõ és belsõ
dekoráció, otthoni berendezések és felszerelések, szépségápolási
termékek, karbantartási termékek, termékek gépkocsikhoz, sportcikkek, játékok és játékszerek, háztartási és konyhai eszközök és
cikkek, bõráruk, irodaszer és papíráru, elektromos háztartási készülékek, irodai készülékek, számítógépek, elektromos készülékek, hifiberendezések, televíziók, bútor, távközlési készülékek,
textiltermékek, rövidáru cikkek, jármûvek, nyomtatvány, üzemanyagok.
36 Biztosítás; baleset- és tûzbiztosítás aláírása; életbiztosítás;
gondoskodási alap; bank-, financiális és pénzügyek; otthoni bankügyintézés; portfóliókezelés; kintlévõségek behajtása; hitelirodák; financiális lízing; finanszírozási és kölcsönszolgáltatások;
banki szolgáltatások, hitel-, tartozási, fizetési és egyéb kártyák
vagy csekkek, amelyek pénzügyi elõnyöket biztosítanak; leszámítolási kuponok kiadása; váltási mûveletek; utazási csekkek és
hitellevelek kibocsátása; csekkhitelesítés; biztonságos letéti szolgáltatások; tõzsdei brókerezés; tõkealakítás és beruházás; pénzügyi elemzés; fiskális becslés; konzultáció pénz- és biztosítási
ügyekben; jótékonysági gyûjtés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlan, lakások és irodák kezelése, bérlése és értékelése; bérbeszedés; farmok lízingelése; ingatlanlízingelés; ingatlanértékelés; régiségek, mûalkotások, ékszerek és bélyegek értékelése; numizmatikai értékbecslés; pénzügyi szponzorálás.
37 Építkezés; épületek, gyárak, kiállítóstandok és üzletek építése; tájékoztatás építési és tatarozási szolgáltatásokról; épületek
tisztítása; épületek lebontása; épületszigetelés; kártevõk irtása, de
nem mezõgazdasági; patkányirtás, fertõtlenítés; fényképezõgépek javítása; zárak javítása; légkondicionáló berendezések, irodai
készülékek, számítógépek, fûtõberendezések, bojlerek, hûtõkészülékek, elektromos berendezések, elektromos háztartási készülékek, gépek, felszerelések, liftek, telefonok, raktárak felszerelése, karbantartása és javítása; konyhai berendezés felszerelése;
tûz- vagy betörésjelzõ felszerelése és javítása; daruk (az építkezés
helyszínén lévõ berendezés), exkavátorok, buldózerek és tisztítógépek bérbeadása; mûhókészítõ szolgáltatás; mosoda, cipõjavítás, kosztüm- és ruházatjavítás; órák (karbantartás és javítás); festõ-, vakoló-, vízvezeték-szerelõ és tapétázószolgáltatás; kõmûvesmunka; ablaktisztítás; mûasztalos ipari munkák (javítás); cégtáblafestés vagy javítás; késélezés; abroncsfelújítás; abroncsvulkanizálás (javítás); kéményseprés; kõfejtõ szolgáltatás; jármû
szervizállomások; jármûvek karbantartása, javítása és tisztítása;
segítségnyújtás jármû meghibásodás esetén (javítás).
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38 Távközlés; távközléssel kapcsolatos tájékoztatás; hír- és információs ügynökségek; hírügynökségek; rádióadás, távirati
kommunikáció; televíziós mûsoradás; televízió- és rádióközvetítés; telefon- és távközlési szolgáltatások; távközlési berendezések
bérbeadása; üzenetközvetítõ berendezések, faxgépek, telefonok,
modernek; mobil rádiótelefonozás; üzenetek közvetítése; faxközvetítés; számítógépek terminálokon keresztül történõ kommunikációja; üvegszál optikás hálózatokon történõ kommunikáció;
számítógép-támogatású üzenet- és képtovábbítás; adatbázisokban vagy számítógépek hálózati szerveren tárolt információ közvetítése; telefon-, elektronikus és számítógépes üzenõ szolgáltatások; kommunikáció, üzenet és adatok online vagy nem a valós
idõben történõ kommunikációja és átvitele, adatfeldolgozó rendszerekrõl vagy számítógépek hálózati rendszereirõl, beleértve az
internetként ismert globális távközlési hálózatot és a világhálóként ismert globális hálózatot; hozzáférés biztosítása távközlési
hálózatokhoz, beleértve az internetként ismert globálhálózatot;
elektronikus kijelzõ szolgáltatások (telekommunikációk); távkonferencia szolgáltatások; hozzáférési idõ lízingelés adatbázis
szerverközponthoz; hozzáférési idõ lízingelés adatkezelõ számítógéphez; hozzáférés biztosítása számítógépes adatbázisokhoz;
otthonról történõ vásárláshoz adaptált távközlési csatornák biztosítása; vitafórumok biztosítása az interneten; biztosított adatátviteli szolgáltatások, különösen hozzáférési kódokkal védett átviteleknél; címtárlekérdezések; hozzáférések biztosítása mobiltelefon-hálózathoz, beleértve elõfizetést vagy mindent magában foglaló árat; hozzáférés biztosítása számítógépes vagy telematikus
adatbázisokhoz és adatbázis-szerverközpontokhoz; távkonferencia szolgáltatások.
41 Oktatás; tanintézeti szolgáltatások, akadémiák (oktatás); levelezõ kurzusok; betanítás; gyakorlati betanítás (bemutatás); betanítómûhelyek szervezése és vezetése; foglalkozási útmutató
(oktatási és betanítási konzultáció); bentlakásos iskolák; szórakozás; múzeumi lehetõségek biztosítása (bemutatók, kiállítások);
vidámparkok; állatkertek mûködtetése; cirkuszok, állatidomítás;
kaszinói szolgáltatások, játéktermek mûködtetése; sporttevékenységek; egészségmegõrzõ klubok (fizikai edzés); fizikai nevelés; sportpályák biztosítása; teniszpályák bérbeadása; golfpályák
biztosítása; sportversenyek szervezése; sporttábor szolgáltatások;
szünidei tábor szolgáltatások (szórakozás); klub szolgáltatások
(szórakozás vagy oktatás); kulturális tevékenységek; könyv-, magazinkiadás; nem hirdetéscélú szövegek publikálása; könyvkölcsönzés; asztali publikálás; mozgókönyvtár szolgáltatások; online könyvek és folyóiratok elektronikus közzététele; online (nem
letölthetõ) elektronikus publikációk felhasználása; online játékok
biztosítása számítógépes hálózathoz; diszkotéka szolgáltatások;
zenekari szolgáltatások; zeneszerzési szolgáltatások; bálok szervezése; show- és filmkészítés; forgatókönyv szolgáltatás; mûvészmodell ügynökségek; szórakoztatási szolgáltatások; mozitermek mûködtetése; filmstúdiók; karaokeberendezések biztosítása;
fogadások (parti) tervezés (szórakoztatás); mozifilmek, tv-vevõk,
videoszalagok, hangfelvételek, hangosítóberendezések, videokamerák, videofelvevõk, rádió- és televíziókészülékek, filmszínházi vetítõberendezések, színházi és látványossági készletek kölcsönzése; sportfelszerelések bérbeadása (kivéve jármûveket, búvárberendezéseket); oktatási vagy szórakoztatási versenyek rendezése; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok szervezése
és vezetése; kulturális és oktatási célú kiállítások szervezése;
helyfoglalás show-mûsorokra; jegyváltási szolgáltatások (szórakozás); számsorsjátékok mûködtetése; tájékoztatás mûvelõdési
vagy szórakoztatási eseményekrõl; rádió- és televíziós szórakoztatás; rádió- és televíziós mûsorok készítése; digitális képi szolgáltatások; fényképezés; fényképes tudósítás; hírtudósító szolgáltatások; videoszalagos felvétel (filmezés); videoszalag-szerkesztés; mikrofilmkészítés; jelbeszéd-interpretálás; fordítói szolgáltatások.
42 Vegyi elemzések; bakteriológiai kutatás; vegyészi szolgáltatások; vegyi kutatás; biológiai kutatás; mûszaki kutatás; fizikai
kutatás; mechanikai kutatás; geológiai kutatás; kozmetikai tudománnyal kapcsolatos kutatás; víz alatti kutatás; minõség-ellenõrzés; anyagvizsgálatok; textilvizsgálat; szakértõi tevékenység; gé-
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pészet; mûszaki-tervezési tanulmányok; olajmezõ-kiaknázási
elemzés; olajmezõ-felmérések; olajkúttesztelés; olajkutatás;
földtani felmérések; gépkocsik mûszaki átvizsgálása; számítógép-programozás; számítógéprendszerek tervezése; szoftvertervezés, -fejlesztés, -installálás, -frissítés és -karbantartás; számítógépek és szoftverek bérbeadása; számítógépes és szoftverkonzultáció; mûszaki konzultáció számítógépekkel kapcsolatban; számítógéprendszerek telepítésével kapcsolatos elemzések; adatbázisok rekonstruálása; weboldalak készítése és karbantartása harmadik személy részére; webszerverek bérbeadása, webhelyek befogadása; számítógépprogramok másolása; számítógépek, programok és adatok adatkonvertálása (nem fizikai konvertálás); adatok vagy dokumentumok konvertálása fizikairól elektronikus médiára; építési tervek készítése; építészet, belsõ tervezés; területfelmérések; területfelmérõ szolgáltatások; kalibrálás (mérés); várostervezés; építési tanácsadás; környezetvédelmi konzultáció; energiatakarékossági tanácsadás; idõjárás-elõrejelzési tanácsadások;
harmadik személyek számára készülõ új termékek kutatása és
fejlesztése; csomagolástervezési szolgáltatások; ruhatervezés;
grafikus tervezõi szolgáltatások; ipari tervezés; esztétika (ipari
tervezés); mûalkotások hitelesítése.
(210) M 08 03142
(220) 2008.10.07.
(731) GROUPE AUCHAN, Croix (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 16 Papír; karton (feldolgozatlan, félig feldolgozott vagy irodaszerkénti felhasználásra); kartoncsomagolás; papír vagy mûanyag csomagoló tasakok, zacskók és ívek; ívek (papíráruk);
nyomtatvány, nyomdai betû; könyvkötõ anyag, fényképek,
nyomtatóblokkok; írószer- és papíráru; ragasztók papírokhoz
vagy háztartási célokra; mûvészeti anyagok, festõecsetek, festékdobozok (iskolai felhasználású cikkek); írógépek és irodai kellékek (kivéve bútor); oktatási és tanítási anyag (kivéve készülékeket); iskolai kellékek; irodai kapcsok, rajzszegek, ceruzahegyezõk, javítófolyadékok, papírkések; ceruzák, ceruzabetét-tartók,
radírgumik; borítékok; dossziék; albumok, könyvek, folyóiratok;
almanach brossúrák, gyakorlófüzetek, katalógusok; naptárak; kõnyomatok, metszetek, festmények; poszterek, földrajzi térképek,
újságok; festékszalagorsók; bélyegzõkészülékek; pecsétek; ragasztószalag-tartók (irodaszer); papír törlõkendõk smink eltávolításához; papír- vagy cellulózcikkek; papír kávészûrõk; átütõ(másoló-) papírok; szemeteszsákok (papír vagy mûanyag); zacskók mikrohullámú sütõhöz; papír vagy karton címtáblák; wc-papír; papír asztalkendõ; papírtörülközõk; papír zsebkendõk; üdvözlõlapok; postai levelezõlapok; varrásminták; rózsafüzérek;
földgömbök; kártyák, jegyek; nem mágneses hûségkártyák; nem
mágneses személyazonosító kártyák.
35 Hirdetés; reklámszövegek közzététele; hirdetési anyag kölcsönzése; hirdetési anyagok terjesztése (szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták); reklámfelület bérbeadása; kültéri
hirdetés; reklámügynökségek; mindenféle hirdetés közzétételének idõre történõ bérbeadása; hirdetési vagy eladási promóció
modellezése; üzletvezetési segítség ipari vagy kereskedelmi társaságoknak; üzletvezetés, üzleti adminisztráció; üzletvezetési segítség, üzleti szakértés; üzleti konzultáció, tájékoztatás vagy tudakozódás; professzionális üzleti konzultáció; elõadómûvészek üzletvezetése; adóbevallás elõkészítése; irodai szerepkörök, titkári
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szolgáltatások; könyvelés; irodagépek és készülékek kölcsönzése
(kivéve távközlési berendezések és számítógépek); árusítóautomaták kölcsönzése; újság-elõfizetési szolgáltatások; elõfizetési
szolgáltatások távközlési szolgáltatásokhoz, globális távközlési
hálózatra (internet) vagy magán-hozzáférésû hálózatra (intranet),
számítógépes távközlési hálózatra vagy adatátviteli hálózatba
hozzáférést biztosító ellátóhoz; üzleti tanácsadói szolgáltatások
távközlési hálózatok mûködtetéséhez és felügyeletéhez; import-export ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek; önköltségelemzés; piactanulmányok; piackutatás; véleményszondázás; ár-összehasonlító szolgáltatások; statisztikák
készítése; PR; aukciós árusítások; kirakatkészítés, árubemutató;
kereskedelmi tájékoztatás és tanácsadás fogyasztóknak; megrendelések adminisztratív kezelése; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; szállodák üzletvezetése; számítógépfájlok kezelése; adatgyûjtés és rendszerezés adatbázisban; információkutatás számítógépfájlokban harmadik személyek részére; dokumentumreprodukció; állásügynökségek; személyzettoborzás; humánerõforrás-konzultáció; kiskereskedelmi szolgáltatás, élelmiszerek és italok, továbbá nem élelmiszerek postai rendelése és internetes eladása nagy és közepes outletekbõl, szupermarketekbõl és hipermarketekbõl; árukigyûjtés harmadik személyeknek (kivéve leszállítás) lehetõvé téve, hogy a fogyasztók tetszés szerint megnézhessék és megvásárolhassák az árukat a következõ szektorokban: egészségügyi, higiéniai, élelmiszer,
ruházkodási, ékszer, óra, szabadidõ, kertészkedés, barkácsolás,
külsõ és belsõ dekoráció, otthoni berendezések és felszerelések,
szépségápolási termékek, karbantartási termékek, termékek gépkocsikhoz, sportcikkek, játékok és játékszerek, háztartási és
konyhai eszközök és cikkek, bõráruk, irodaszer és papíráru, elektromos háztartási készülékek, irodai készülékek, számítógépek,
elektromos készülékek, hifiberendezések, televíziók, bútor, távközlési készülékek, textiltermékek, rövidáru cikkek, jármûvek,
nyomtatvány, üzemanyagok.
36 Biztosítás; baleset- és tûzbiztosítás aláírása; életbiztosítás;
gondoskodási alap; bank-, financiális és pénzügyek; otthoni bankügyintézés; portfóliókezelés; kintlévõségek behajtása; hitelirodák; financiális lízing; finanszírozási és kölcsönszolgáltatások;
banki szolgáltatások, hitel-, tartozási, fizetési és egyéb kártyák
vagy csekkek, amelyek pénzügyi elõnyöket biztosítanak; leszámítolási kuponok kiadása; váltási mûveletek; utazási csekkek és
hitellevelek kibocsátása; csekkhitelesítés; biztonságos letéti szolgáltatások; tõzsdei brókerezés; tõkealakítás és beruházás; pénzügyi elemzés; fiskális becslés; konzultáció pénz- és biztosítási
ügyekben; jótékonysági gyûjtés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlan, lakások és irodák kezelése, bérlése és értékelése; bérbeszedés; farmok lízingelése; ingatlanlízingelés; ingatlanértékelés; régiségek, mûalkotások, ékszerek és bélyegek értékelése; numizmatikai értékbecslés; pénzügyi szponzorálás.
37 Építkezés; épületek, gyárak, kiállítóstandok és üzletek építése; tájékoztatás építési és tatarozási szolgáltatásokról; épületek
tisztítása; épületek lebontása; épületszigetelés; kártevõk irtása, de
nem mezõgazdasági; patkányirtás, fertõtlenítés; fényképezõgépek javítása; zárak javítása; légkondicionáló berendezések, irodai
készülékek, számítógépek, fûtõberendezések, bojlerek, hûtõkészülékek, elektromos berendezések, elektromos háztartási készülékek, gépek, felszerelések, liftek, telefonok, raktárak felszerelése, karbantartása és javítása; konyhai berendezés felszerelése;
tûz- vagy betörésjelzõ felszerelése és javítása; daruk (az építkezés
helyszínén lévõ berendezés), exkavátorok, buldózerek és tisztítógépek bérbeadása; mûhókészítõ szolgáltatás; mosoda, cipõjavítás, kosztüm- és ruházatjavítás; órák (karbantartás és javítás); festõ-, vakoló-, vízvezeték-szerelõ és tapétázószolgáltatás; kõmûvesmunka; ablaktisztítás; mûasztalos ipari munkák (javítás); cégtábla festés vagy javítás; késélezés; abroncsfelújítás; abroncsvulkanizálás (javítás); kéményseprés; kõfejtõ szolgáltatás; jármû
szervizállomások; jármûvek karbantartása, javítása és tisztítása;
segítségnyújtás jármû meghibásodás esetén (javítás).
38 Távközlés; távközléssel kapcsolatos tájékoztatás; hír- és információs ügynökségek; hírügynökségek; rádióadás, távirati
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kommunikáció; televíziós mûsoradás; televízió- és rádióközvetítés; telefon- és távközlési szolgáltatások; távközlési berendezések
bérbeadása; üzenet-közvetítõ berendezések, faxgépek, telefonok,
modernek; mobil rádiótelefonozás; üzenetek közvetítése; faxközvetítés; számítógépek terminálokon keresztül történõ kommunikáció; üvegszáloptikás hálózatokon történõ kommunikáció; számítógép-támogatású üzenet- és képtovábbítás; adatbázisokban
vagy számítógépek hálózati szerveren tárolt információ közvetítése; telefon, elektronikus és számítógépes üzenõszolgáltatások;
kommunikáció, üzenet és adatok online vagy nem a valós idõben
történõ kommunikációja és átvitele, adatfeldolgozó rendszerekrõl
vagy számítógépes hálózati rendszerekrõl, beleértve az internetként ismert globális távközlési hálózatot és a világhálóként ismert
globális hálózatot; hozzáférés biztosítása távközlési hálózatokhoz, beleértve az internetként ismert globálhálózatot; elektronikus kijelzõ szolgáltatások (telekommunikációk); távkonferencia
szolgáltatások; hozzáférési idõ lízingelés adatbázis-szerverközponthoz; hozzáférési idõ lízingelés adatkezelõ számítógéphez;
hozzáférés biztosítása számítógépes adatbázisokhoz; otthonról
történõ vásárláshoz adaptált távközlési csatornák biztosítása; vitafórumok biztosítása az interneten; biztosított adatátviteli szolgáltatások, különösen hozzáférési kódokkal védett átviteleknél;
címtárlekérdezések; hozzáférések biztosítása mobiltelefon-hálózathoz, beleértve elõfizetést vagy mindent magában foglaló árat;
hozzáférés biztosítása számítógépes vagy telematikus adatbázisokhoz és adatbázis-szerverközpontokhoz; távkonferencia szolgáltatások.
41 Oktatás; tanintézeti szolgáltatások, akadémiák (oktatás); levelezõ kurzusok; betanítás; gyakorlati betanítás (bemutatás); betanítómûhelyek szervezése és vezetése; foglalkozási útmutató
(oktatási és betanítási konzultáció); bentlakásos iskolák; szórakozás; múzeumi lehetõségek biztosítása (bemutatók, kiállítások);
vidámparkok; állatkertek mûködtetése; cirkuszok, állatidomítás;
kaszinói szolgáltatások, játéktermek mûködtetése; sporttevékenységek; egészségmegõrzõ klubok (fizikai edzés); fizikai nevelés; sportpályák biztosítása; teniszpályák bérbeadása; golfpályák
biztosítása; sportversenyek szervezése; sporttábor szolgáltatások;
szünidei tábor szolgáltatások (szórakozás); klubszolgáltatások
(szórakozás vagy oktatás); kulturális tevékenységek; könyv-, magazinkiadás; nem hirdetéscélú szövegek publikálása; könyvkölcsönzés; asztali publikálás; mozgókönyvtár szolgáltatások; online könyvek és folyóiratok elektronikus közzététele; online (nem
letölthetõ) elektronikus publikációk felhasználása; online játékok
biztosítása számítógépes hálózathoz; diszkotéka szolgáltatások;
zenekari szolgáltatások; zeneszerzési szolgáltatások; bálok szervezése; show- és filmkészítés; forgatókönyv-szolgáltatás; mûvészmodell ügynökségek; szórakoztatási szolgáltatások; mozitermek mûködtetése; filmstúdiók; karaokeberendezések biztosítása;
fogadások (parti) tervezése (szórakoztatás); mozifilmek, tv-vevõk, videoszalagok, hangfelvételek, hangosítóberendezések, videokamerák, videofelvevõk, rádió- és televíziókészülékek, filmszínházi vetítõberendezések, színházi és látványosságikészletek
kölcsönzése; sportfelszerelések bérbeadása (kivéve jármûveket,
búvárberendezéseket); oktatási vagy szórakoztatási versenyek
rendezése; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok szervezése és vezetése; kulturális és oktatási célú kiállítások szervezése;
helyfoglalás show mûsorokra; jegyváltási szolgáltatások (szórakozás); számsorsjátékok mûködtetése; tájékoztatás mûvelõdési
vagy szórakoztatási eseményekrõl; rádió- és televíziós szórakoztatás; rádió- és televíziós mûsorok készítése; digitális képi szolgáltatások; fényképezés; fényképes tudósítás; hírtudósító szolgáltatások; videoszalagos felvétel (filmezés); videoszalag-szerkesztés; mikrofilmkészítés; jelbeszéd-interpretálás; fordítói szolgáltatások.
42 Vegyi elemzések; bakteriológiai kutatás; vegyészi szolgáltatások; vegyi kutatás; biológiai kutatás; mûszaki kutatás; fizikai
kutatás; mechanikai kutatás; geológiai kutatás; kozmetikai tudománnyal kapcsolatos kutatás; víz alatti kutatás; minõség-ellenõrzés; anyagvizsgálatok; textilvizsgálat; szakértõi tevékenység; gépészet; mûszaki-tervezési tanulmányok; olajmezõ-kiaknázási
elemzés; olajmezõ-felmérések; olajkúttesztelés; olajkutatás;

földtani felmérések; gépkocsik mûszaki átvizsgálása; számítógép-programozás; számítógéprendszerek tervezése; szoftvertervezés, -fejlesztés, -installálás, -frissítés és -karbantartás; számítógépek és szoftverek bérbeadása; számítógépes és szoftverkonzultáció; mûszaki konzultáció számítógépekkel kapcsolatban; számítógéprendszerek telepítésével kapcsolatos elemzések; adatbázisok rekonstruálása; weboldalak készítése és karbantartása harmadik személy részére; webszerverek bérbeadása, webhelyek befogadása; számítógépprogramok másolása; számítógépes programok és adatok adatkonvertálása (nem fizikai konvertálás); adatok
vagy dokumentumok konvertálása fizikairól elektronikus médiára; építési tervek készítése; építészet, belsõ tervezés; területfelmérések; területfelmérõ szolgáltatások; kalibrálás (mérés); várostervezés; építési tanácsadás; környezetvédelmi konzultáció; energiatakarékossági tanácsadás; idõjárás-elõrejelzési tanácsadások;
harmadik személyek számára készülõ új termékek kutatása és fejlesztése; csomagolástervezési szolgáltatások; ruhatervezés; grafikus tervezõi szolgáltatások; ipari tervezés; esztétika (ipari tervezés); mûalkotások hitelesítése.
(210) M 08 03143
(220) 2008.10.07.
(731) GROUPE AUCHAN, Croix (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 16 Papír; karton (feldolgozatlan, félig feldolgozott vagy irodaszerkénti felhasználásra); kartoncsomagolás; papír vagy mûanyag csomagolótasakok, zacskók és ívek; ívek (papíráruk);
nyomtatvány, nyomdai betû; könyvkötõ anyag, fényképek,
nyomtatóblokkok; írószer- és papíráru; ragasztók papírokhoz
vagy háztartási célokra; mûvészeti anyagok, festõecsetek, festékdobozok (iskolai felhasználású cikkek); írógépek és irodai kellékek (kivéve bútor); oktatási és tanítási anyag (kivéve készülékeket); iskolai kellékek; irodai kapcsok, rajzszegek, ceruzahegyezõk, javító olyadékok, papírkések; ceruzák, ceruzabetét-tartók,
radírgumik; borítékok; dossziék; albumok, könyvek, folyóiratok;
almanach brossúrák, gyakorlófüzetek, katalógusok; naptárak; kõnyomatok, metszetek, festmények; poszterek, földrajzi térképek,
újságok; festékszalagorsók; bélyegzõkészülékek; pecsétek; ragasztószalag-tartók (irodaszer); papír törlõkendõk smink eltávolításához; papír- vagy cellulózcikkek; papír kávészûrõk; átütõ(másoló-) papírok; szemeteszsákok (papír vagy mûanyag); zacskók mikrohullámú sütõhöz; papír vagy karton címtáblák; wc-papír; papír asztalkendõ; papírtörülközõk; papír zsebkendõk; üdvözlõlapok; postai levelezõlapok; varrásminták; rózsafüzérek;
földgömbök; kártyák, jegyek; nem mágneses hûségkártyák; nem
mágneses személyazonosító kártyák.
35 Hirdetés; reklámszövegek közzététele; hirdetési anyag kölcsönzése; hirdetési anyagok terjesztése (szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták); reklámfelület bérbeadása; kültéri
hirdetés; reklámügynökségek; mindenféle hirdetés közzétételének idõre történõ bérbeadása; hirdetési vagy eladási promóció
modellezése; üzletvezetési segítség ipari vagy kereskedelmi társaságoknak; üzletvezetés, üzleti adminisztráció; üzletvezetési segítség, üzleti szakértés; üzleti konzultáció, tájékoztatás vagy tudakozódás; professzionális üzleti konzultáció; elõadómûvészek üzletvezetése; adóbevallás elõkészítése; irodai szerepkörök, titkári
szolgáltatások; könyvelés; irodagépek és készülékek kölcsönzése
(kivéve távközlési berendezések és számítógépek); árusítóautomaták kölcsönzése; újság-elõfizetési szolgáltatások; elõfizetési
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szolgáltatások távközlési szolgáltatásokhoz, globális távközlési
hálózatra (internet) vagy magán-hozzáférésû hálózatra (intranet),
számítógépes távközlési hálózatra vagy adatátviteli hálózatba
hozzáférést biztosító ellátóhoz; üzleti tanácsadói szolgáltatások
távközlési hálózatok mûködtetéséhez és felügyeletéhez; importexport ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek;
önköltségelemzés; piactanulmányok; piackutatás; véleményszondázás; ár-összehasonlító szolgáltatások; statisztikák készítése; PR; aukciós árusítások; kirakatkészítés, árubemutató; kereskedelmi tájékoztatás és tanácsadás fogyasztóknak; megrendelések adminisztratív kezelése; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; szállodák üzletvezetése; számítógépfájlok kezelése; adatgyûjtés és rendszerezés adatbázisban; információkutatás számítógépfájlokban harmadik személyek részére;
dokumentumreprodukció; állásügynökségek; személyzettoborzás; humánerõforrás-konzultáció; kiskereskedelmi szolgáltatás,
élelmiszerek és italok, továbbá nem élelmiszerek postai rendelése
és internetes eladása nagy és közepes outletekbõl, szupermarketekbõl és hipermarketekbõl; árukigyûjtés harmadik személyeknek (kivéve leszállítás) lehetõvé téve, hogy a fogyasztók tetszés
szerint megnézhessék és megvásárolhassák az árukat a következõ
szektorokban: egészségügyi, higiéniai, élelmiszer, ruházkodási,
ékszer, óra, szabadidõ, kertészkedés, barkácsolás, külsõ és belsõ
dekoráció, otthoni berendezések és felszerelések, szépségápolási
termékek, karbantartási termékek, termékek gépkocsikhoz, sportcikkek, játékok és játékszerek, háztartási és konyhai eszközök és
cikkek, bõráruk, irodaszer és papíráru, elektromos háztartási készülékek, irodai készülékek, számítógépek, elektromos készülékek, hifiberendezések, televíziók, bútor, távközlési készülékek,
textiltermékek, rövidáru cikkek, jármûvek, nyomtatvány, üzemanyagok.
36 Biztosítás; baleset- és tûzbiztosítás aláírása; életbiztosítás;
gondoskodási alap; bank-, financiális és pénzügyek; otthoni bankügyintézés; portfóliókezelés; kintlévõségek behajtása; hitelirodák; financiális lízing; finanszírozási és kölcsönszolgáltatások;
banki szolgáltatások, hitel-, tartozási, fizetési és egyéb kártyák
vagy csekkek, amelyek pénzügyi elõnyöket biztosítanak; leszámítolási kuponok kiadása; váltási mûveletek; utazási csekkek és
hitellevelek kibocsátása; csekkhitelesítés; biztonságos letéti szolgáltatások; tõzsdei brókerezés; tõkealakítás és beruházás; pénzügyi elemzés; fiskális becslés; konzultáció pénz- és biztosítási
ügyekben; jótékonysági gyûjtés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlan, lakások és irodák kezelése, bérlése és értékelése; bérbeszedés; farmok lízingelése; ingatlanlízingelés; ingatlanértékelés; régiségek, mûalkotások, ékszerek és bélyegek értékelése; numizmatikai értékbecslés; pénzügyi szponzorálás.
37 Építkezés; épületek, gyárak, kiállítóstandok és üzletek építése; tájékoztatás építési és tatarozási szolgáltatásokról; épületek
tisztítása; épületek lebontása; épületszigetelés; kártevõk irtása, de
nem mezõgazdasági; patkányirtás, fertõtlenítés; fényképezõgépek javítása; zárak javítása; légkondicionáló berendezések, irodai
készülékek, számítógépek, fûtõberendezések, bojlerek, hûtõkészülékek, elektromos berendezések, elektromos háztartási készülékek, gépek, felszerelések, liftek, telefonok, raktárak felszerelése, karbantartása és javítása; konyhai berendezés felszerelése;
tûz- vagy betörésjelzõ felszerelése és javítása; daruk (az építkezés
helyszínén lévõ berendezés), exkavátorok, buldózerek és tisztítógépek bérbeadása; mûhókészítõ szolgáltatás; mosoda, cipõjavítás, kosztüm- és ruházatjavítás; órák (karbantartás és javítás); festõ-, vakoló-, vízvezeték-szerelõ és tapétázószolgáltatás; kõmûvesmunka; ablaktisztítás; mûasztalos ipari munkák (javítás); cégtábla festés vagy javítás; kés élezés; abroncsfelújítás; abroncsvulkanizálás (javítás); kéményseprés; kõfejtõ szolgáltatás; jármû
szervizállomások; jármûvek karbantartása, javítása és tisztítása;
segítségnyújtás jármû-meghibásodás esetén (javítás).
38 Távközlés; távközléssel kapcsolatos tájékoztatás; hír- és információs ügynökségek; hírügynökségek; rádióadás, távirati
kommunikáció; televíziós mûsoradás; televízió- és rádióközvetítés; telefon- és távközlési szolgáltatások; távközlési berendezések
bérbeadása; üzenet-közvetítõ berendezések, faxgépek, telefonok,
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modernek; mobil rádiótelefonozás; üzenetek közvetítése; faxközvetítés; számítógépek terminálokon keresztül történõ kommunikáció; üvegszáloptikás hálózatokon történõ kommunikáció; számítógép-támogatású üzenet- és képtovábbítás; adatbázisokban
vagy számítógépes hálózati szerveren tárolt információ közvetítése; telefon, elektronikus és számítógépes üzenõszolgáltatások;
kommunikáció, üzenet és adatok online vagy nem a valós idõben
történõ kommunikációja és átvitele, adatfeldolgozó rendszerekrõl
vagy számítógépes hálózati rendszerekrõl, beleértve az internetként ismert globális távközlési hálózatot és a világhálóként ismert
globális hálózatot; hozzáférés biztosítása távközlési hálózatokhoz, beleértve az internetként ismert globálhálózatot; elektronikus kijelzõ szolgáltatások (telekommunikációk); távkonferencia
szolgáltatások; hozzáférési idõ lízingelése adatbázis-szerverközponthoz; hozzáférési idõ lízingelése adatkezelõ számítógéphez;
hozzáférés biztosítása számítógépes adatbázisokhoz; otthonról
történõ vásárláshoz adaptált távközlési csatornák biztosítása; vitafórumok biztosítása az interneten; biztosított adatátviteli szolgáltatások, különösen hozzáférési kódokkal védett átviteleknél;
címtárlekérdezések; hozzáférések biztosítása mobiltelefon-hálózathoz, beleértve elõfizetést vagy mindent magában foglaló árat;
hozzáférés biztosítása számítógépes vagy telematikus adatbázisokhoz és adatbázis-szerverközpontokhoz; távkonferencia szolgáltatások.
41 Oktatás; tanintézeti szolgáltatások, akadémiák (oktatás); levelezõ kurzusok; betanítás; gyakorlati betanítás (bemutatás); betanítómûhelyek szervezése és vezetése; foglalkozási útmutató
(oktatási és betanítási konzultáció); bentlakásos iskolák; szórakozás; múzeumi lehetõségek biztosítása (bemutatók, kiállítások);
vidámparkok; állatkertek mûködtetése; cirkuszok, állatidomítás;
kaszinói szolgáltatások, játéktermek mûködtetése; sporttevékenységek; egészségmegõrzõ klubok (fizikai edzés); fizikai nevelés; sportpályák biztosítása; teniszpályák bérbeadása; golfpályák
biztosítása; sportversenyek szervezése; sporttábor szolgáltatások;
szünidei tábor szolgáltatások (szórakozás); klubszolgáltatások
(szórakozás vagy oktatás); kulturális tevékenységek; könyv-, magazinkiadás; nem hirdetéscélú szövegek publikálása; könyvkölcsönzés; asztali publikálás; mozgókönyvtár szolgáltatások; online könyvek és folyóiratok elektronikus közzététele; online (nem
letölthetõ) elektronikus publikációk felhasználása; online játékok
biztosítása számítógépes hálózathoz; diszkotéka szolgáltatások;
zenekari szolgáltatások; zeneszerzési szolgáltatások; bálok szervezése; show- és filmkészítés; forgatókönyv szolgáltatás; mûvészmodell-ügynökségek; szórakoztatási szolgáltatások; mozitermek mûködtetése; filmstúdiók; karaokeberendezések biztosítása; fogadások (parti) tervezés (szórakoztatás); mozifilmek, tvvevõk, videoszalagok, hangfelvételek, hangosítóberendezések,
videokamerák, videofelvevõk, rádió- és televíziókészülékek,
filmszínházi vetítõberendezések, színházi és látványosságikészletek kölcsönzése; sportfelszerelések bérbeadása (kivéve jármûveket, búvárberendezéseket); oktatási vagy szórakoztatási versenyek rendezése; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok
szervezése és vezetése; kulturális és oktatási célú kiállítások szervezése; helyfoglalás show-mûsorokra; jegyváltási szolgáltatások
(szórakozás); számsorsjátékok mûködtetése; tájékoztatás mûvelõdési vagy szórakoztatási eseményekrõl; rádió- és televíziós
szórakoztatás; rádió- és televíziós mûsorok készítése; digitális
képi szolgáltatások; fényképezés; fényképes tudósítás; hírtudósító szolgáltatások; videoszalagos felvétel (filmezés); videoszalag-szerkesztés; mikrofilmkészítés; jelbeszéd-interpretálás; fordítói szolgáltatások.
42 Vegyi elemzések; bakteriológiai kutatás; vegyészi szolgáltatások; vegyi kutatás; biológiai kutatás; mûszaki kutatás; fizikai
kutatás; mechanikai kutatás; geológiai kutatás; kozmetikai tudománnyal kapcsolatos kutatás; víz alatti kutatás; minõség-ellenõrzés; anyagvizsgálatok; textilvizsgálat; szakértõi tevékenység; gépészet; mûszaki-tervezési tanulmányok; olajmezõ-kiaknázási
elemzés; olajmezõ-felmérések; olajkúttesztelés; olajkutatás;
földtani felmérések; gépkocsik mûszaki átvizsgálása; számítógép-programozás; számítógéprendszerek tervezése; szoftvertervezés, -fejlesztés, -installálás, -frissítés és -karbantartás; számító-
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gépek és szoftverek bérbeadása; számítógépes és szoftverkonzultáció; mûszaki konzultáció számítógépekkel kapcsolatban; számítógéprendszerek telepítésével kapcsolatos elemzések; adatbázisok rekonstruálása; weboldalak készítése és karbantartása harmadik személy részére; webszerverek bérbeadása, webhelyek befogadása; számítógépprogramok másolása; számítógépes programok és adatok adatkonvertálása (nem fizikai konvertálás); adatok
vagy dokumentumok konvertálása fizikairól elektronikus médiára; építési tervek készítése; építészet, belsõ tervezés; területfelmérések; területfelmérõ szolgáltatások; kalibrálás (mérés); várostervezés; építési tanácsadás; környezetvédelmi konzultáció; energiatakarékossági tanácsadás; idõjárás-elõrejelzési tanácsadások;
harmadik személyek számára készülõ új termékek kutatása és fejlesztése; csomagolástervezési szolgáltatások; ruhatervezés; grafikus tervezõi szolgáltatások; ipari tervezés; esztétika (ipari tervezés); mûalkotások hitelesítése.

(210) M 08 03144
(220) 2008.10.07.
(731) GROUPE AUCHAN, Croix (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 16 Papír; karton (feldolgozatlan, félig feldolgozott vagy irodaszerkénti felhasználásra); kartoncsomagolás; papír vagy mûanyag csomagolótasakok, zacskók és ívek; ívek (papíráruk);
nyomtatvány, nyomdai betû; könyvkötõ anyag, fényképek,
nyomtatóblokkok; írószer- és papíráru; ragasztók papírokhoz
vagy háztartási célokra; mûvészeti anyagok, festõecsetek, festékdobozok (iskolai felhasználású cikkek); írógépek és irodai kellékek (kivéve bútor); oktatási és tanítási anyag (kivéve készülékeket); iskolai kellékek; irodai kapcsok, rajzszegek, ceruzahegyezõk, javítófolyadékok, papírkések; ceruzák, ceruzabetét-tartók,
radírgumik; borítékok; dossziék; albumok, könyvek, folyóiratok;
almanach brossúrák, gyakorlófüzetek, katalógusok; naptárak; kõnyomatok, metszetek, festmények; poszterek, földrajzi térképek,
újságok; festékszalagorsók; bélyegzõkészülékek; pecsétek; ragasztószalag-tartók (irodaszer); papír törlõkendõk smink eltávolításához; papír- vagy cellulózcikkek; papír kávészûrõk; átütõ(másoló-) papírok; szemeteszsákok (papír vagy mûanyag); zacskók mikrohullámú sütõhöz; papír vagy karton címtáblák; wc-papír; papír asztalkendõ; papírtörülközõk; papír zsebkendõk; üdvözlõlapok; postai levelezõlapok; varrásminták; rózsafüzérek;
földgömbök; kártyák, jegyek; nem mágneses hûségkártyák; nem
mágneses személyazonosító kártyák.
35 Hirdetés; reklámszövegek közzététele; hirdetési anyag kölcsönzése; hirdetési anyagok terjesztése (szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták); reklámfelület bérbeadása; kültéri
hirdetés; reklámügynökségek; mindenféle hirdetés közzétételének idõre történõ bérbeadása; hirdetési vagy eladási promóció
modellezése; üzletvezetési segítség ipari vagy kereskedelmi társaságoknak; üzletvezetés, üzleti adminisztráció; üzletvezetési segítség, üzleti szakértés; üzleti konzultáció, tájékoztatás vagy tudakozódás; professzionális üzleti konzultáció; elõadómûvészek üzletvezetése; adóbevallás elõkészítése; irodai szerepkörök, titkári
szolgáltatások; könyvelés; irodagépek és készülékek kölcsönzése
(kivéve távközlési berendezések és számítógépek); árusítóautomaták kölcsönzése; újság-elõfizetési szolgáltatások; elõfizetési
szolgáltatások távközlési szolgáltatásokhoz, globális távközlési
hálózatra (internet) vagy magán-hozzáférésû hálózatra (intranet),
számítógépes távközlési hálózatra vagy adatátviteli hálózatba
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hozzáférést biztosító ellátóhoz; üzleti tanácsadói szolgáltatások
távközlési hálózatok mûködtetéséhez és felügyeletéhez; importexport ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek;
önköltségelemzés; piactanulmányok; piackutatás; véleményszondázás; ár-összehasonlító szolgáltatások; statisztikák készítése; PR; aukciós árusítások; kirakatkészítés, árubemutató; kereskedelmi tájékoztatás és tanácsadás fogyasztóknak; megrendelések adminisztratív kezelése; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; szállodák üzletvezetése; számítógépfájlok kezelése; adatgyûjtés és rendszerezés adatbázisban; információkutatás számítógépfájlokban harmadik személyek részére;
dokumentumreprodukció; állásügynökségek; személyzettoborzás; humánerõforrás-konzultáció; kiskereskedelmi szolgáltatás,
élelmiszerek és italok, továbbá nem élelmiszerek postai rendelése
és internetes eladása nagy és közepes outletekbõl, szupermarketekbõl és hipermarketekbõl; árukigyûjtés harmadik személyeknek (kivéve leszállítás) lehetõvé téve, hogy a fogyasztók tetszés
szerint megnézhessék és megvásárolhassák az árukat a következõ
szektorokban: egészségügyi, higiéniai, élelmiszer, ruházkodási,
ékszer, óra, szabadidõ, kertészkedés, barkácsolás, külsõ és belsõ
dekoráció, otthoni berendezések és felszerelések, szépségápolási
termékek, karbantartási termékek, termékek gépkocsikhoz, sportcikkek, játékok és játékszerek, háztartási és konyhai eszközök és
cikkek, bõráruk, irodaszer és papíráru, elektromos háztartási készülékek, irodai készülékek, számítógépek, elektromos készülékek, hifiberendezések, televíziók, bútor, távközlési készülékek,
textiltermékek, rövidáru cikkek, jármûvek, nyomtatvány, üzemanyagok.
36 Biztosítás; baleset- és tûzbiztosítás aláírása; életbiztosítás;
gondoskodási alap; bank-, financiális és pénzügyek; otthoni bankügyintézés; portfóliókezelés; kintlévõségek behajtása; hitelirodák; financiális lízing; finanszírozási és kölcsönszolgáltatások;
banki szolgáltatások, hitel-, tartozási, fizetési és egyéb kártyák
vagy csekkek, amelyek pénzügyi elõnyöket biztosítanak; leszámítolási kuponok kiadása; váltási mûveletek; utazási csekkek és
hitellevelek kibocsátása; csekkhitelesítés; biztonságos letéti szolgáltatások; tõzsdei brókerezés; tõkealakítás és beruházás; pénzügyi elemzés; fiskális becslés; konzultáció pénz- és biztosítási
ügyekben; jótékonysági gyûjtés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlan, lakások és irodák kezelése, bérlése és értékelése; bérbeszedés; farmok lízingelése; ingatlanlízingelés; ingatlanértékelés; régiségek, mûalkotások, ékszerek és bélyegek értékelése; numizmatikai értékbecslés; pénzügyi szponzorálás.
37 Építkezés; épületek, gyárak, kiállítóstandok és üzletek építése; tájékoztatás építési és tatarozási szolgáltatásokról; épületek
tisztítása; épületek lebontása; épületszigetelés; kártevõk irtása, de
nem mezõgazdasági; patkányirtás, fertõtlenítés; fényképezõgépek javítása; zárak javítása; légkondicionáló berendezések, irodai
készülékek, számítógépek, fûtõberendezések, bojlerek, hûtõkészülékek, elektromos berendezések, elektromos háztartási készülékek, gépek, felszerelések, liftek, telefonok, raktárak felszerelése, karbantartása és javítása; konyhai berendezés felszerelése;
tûz- vagy betörésjelzõ felszerelése és javítása; daruk (az építkezés
helyszínén lévõ berendezés), exkavátorok, buldózerek és tisztítógépek bérbeadása; mûhókészítõ szolgáltatás; mosoda, cipõjavítás, kosztüm- és ruházatjavítás; órák (karbantartás és javítás); festõ-, vakoló-, vízvezeték-szerelõ és tapétázószolgáltatás; kõmûvesmunka; ablaktisztítás; mûasztalos ipari munkák (javítás); cégtáblafestés vagy javítás; késélezés; abroncsfelújítás; abroncsvulkanizálás (javítás); kéményseprés; kõfejtõ szolgáltatás; jármû
szervizállomások; jármûvek karbantartása, javítása és tisztítása;
segítségnyújtás jármû-meghibásodás esetén (javítás).
38 Távközlés; távközléssel kapcsolatos tájékoztatás; hír- és információs ügynökségek; hírügynökségek; rádióadás, távirati
kommunikáció; televíziós mûsoradás; televízió- és rádióközvetítés; telefon- és távközlési szolgáltatások; távközlési berendezések
bérbeadása; üzenet-közvetítõ berendezések, faxgépek, telefonok,
modernek; mobil rádiótelefonozás; üzenetek közvetítése; faxközvetítés; számítógépes terminálokon keresztül történõ kommunikáció; üvegszáloptikás hálózatokon történõ kommunikáció; szá-
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mítógép-támogatású üzenet- és képtovábbítás; adatbázisokban
vagy számítógépes hálózati szerveren tárolt információ közvetítése; telefon, elektronikus és számítógépes üzenõszolgáltatások;
kommunikáció, üzenet és adatok online vagy nem a valós idõben
történõ kommunikációja és átvitele, adatfeldolgozó rendszerekrõl
vagy számítógépes hálózati rendszerekrõl, beleértve az internetként ismert globális távközlési hálózatot és a világhálóként ismert
globális hálózatot; hozzáférés biztosítása távközlési hálózatokhoz, beleértve az internetként ismert globálhálózatot; elektronikus kijelzõ szolgáltatások (telekommunikációk); távkonferencia
szolgáltatások; hozzáférési idõ lízingelése adatbázis-szerverközponthoz; hozzáférési idõ lízingelés adatkezelõ számítógéphez;
hozzáférés biztosítása számítógépes adatbázisokhoz; otthonról
történõ vásárláshoz adaptált távközlési csatornák biztosítása; vitafórumok biztosítása az interneten; biztosított adatátviteli szolgáltatások, különösen hozzáférési kódokkal védett átviteleknél;
címtárlekérdezések; hozzáférések biztosítása mobiltelefon-hálózathoz, beleértve elõfizetést vagy mindent magában foglaló árat;
hozzáférés biztosítása számítógépes vagy telematikus adatbázisokhoz és adatbázis-szerverközpontokhoz; távkonferencia szolgáltatások.
41 Oktatás; tanintézeti szolgáltatások, akadémiák (oktatás); levelezõ kurzusok; betanítás; gyakorlati betanítás (bemutatás); betanítómûhelyek szervezése és vezetése; foglalkozási útmutató
(oktatási és betanítási konzultáció); bentlakásos iskolák; szórakozás; múzeumi lehetõségek biztosítása (bemutatók, kiállítások);
vidámparkok; állatkertek mûködtetése; cirkuszok, állatidomítás;
kaszinói szolgáltatások, játéktermek mûködtetése; sporttevékenységek; egészségmegõrzõ klubok (fizikai edzés); fizikai nevelés; sportpályák biztosítása; teniszpályák bérbeadása; golfpályák
biztosítása; sportversenyek szervezése; sporttábor szolgáltatások;
szünidei tábor szolgáltatások (szórakozás); klubszolgáltatások
(szórakozás vagy oktatás); kulturális tevékenységek; könyv-, magazinkiadás; nem hirdetéscélú szövegek publikálása; könyvkölcsönzés; asztali publikálás; mozgókönyvtár szolgáltatások; online könyvek és folyóiratok elektronikus közzététele; online (nem
letölthetõ) elektronikus publikációk felhasználása; online játékok
biztosítása számítógépes hálózathoz; diszkotéka szolgáltatások;
zenekari szolgáltatások; zeneszerzési szolgáltatások; bálok szervezése; show- és filmkészítés; forgatókönyv szolgáltatás; mûvészmodell-ügynökségek; szórakoztatási szolgáltatások; mozitermek mûködtetése; filmstúdiók; karaokeberendezések biztosítása; fogadások (parti) tervezés (szórakoztatás); mozifilmek, tvvevõk, videoszalagok, hangfelvételek, hangosítóberendezések,
videokamerák, videofelvevõk, rádió- és televíziókészülékek,
filmszínházi vetítõberendezések, színházi és látványosságikészletek kölcsönzése; sportfelszerelések bérbeadása (kivéve jármûveket, búvárberendezéseket); oktatási vagy szórakoztatási versenyek rendezése; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok
szervezése és vezetése; kulturális és oktatási célú kiállítások szervezése; helyfoglalás show-mûsorokra; jegyváltási szolgáltatások
(szórakozás); számsorsjátékok mûködtetése; tájékoztatás mûvelõdési vagy szórakoztatási eseményekrõl; rádió- és televíziós
szórakoztatás; rádió- és televíziós mûsorok készítése; digitális
képi szolgáltatások; fényképezés; fényképes tudósítás; hírtudósító szolgáltatások; videoszalagos felvétel (filmezés); videoszalag-szerkesztés; mikrofilmkészítés; jelbeszéd-interpretálás; fordítói szolgáltatások.
42 Vegyi elemzések; bakteriológiai kutatás; vegyészi szolgáltatások; vegyi kutatás; biológiai kutatás; mûszaki kutatás; fizikai
kutatás; mechanikai kutatás; geológiai kutatás; kozmetikai tudománnyal kapcsolatos kutatás; víz alatti kutatás; minõség-ellenõrzés; anyagvizsgálatok; textilvizsgálat; szakértõi tevékenység; gépészet; mûszaki-tervezési tanulmányok; olajmezõ-kiaknázási
elemzés; olajmezõ-felmérések; olajkúttesztelés; olajkutatás;
földtani felmérések; gépkocsik mûszaki átvizsgálása; számítógép-programozás; számítógéprendszerek tervezése; szoftvertervezés, -fejlesztés, -installálás, -frissítés és -karbantartás; számítógépek és szoftverek bérbeadása; számítógépes és szoftverkonzultáció; mûszaki konzultáció számítógépekkel kapcsolatban; számítógéprendszerek telepítésével kapcsolatos elemzések; adatbá-

zisok rekonstruálása; weboldalak készítése és karbantartása harmadik személy részére; webszerverek bérbeadása, webhelyek befogadása; számítógépprogramok másolása; számítógépekprogramok és adatok adatkonvertálása (nem fizikai konvertálás); adatok
vagy dokumentumok konvertálása fizikairól elektronikus médiára; építési tervek készítése; építészet, belsõ tervezés; területfelmérések; területfelmérõ szolgáltatások; kalibrálás (mérés); várostervezés; építési tanácsadás; környezetvédelmi konzultáció; energiatakarékossági tanácsadás; idõjárás-elõrejelzési tanácsadások;
harmadik személyek számára készülõ új termékek kutatása és fejlesztése; csomagolástervezési szolgáltatások; ruhatervezés; grafikus tervezõi szolgáltatások; ipari tervezés; esztétika (ipari tervezés); mûalkotások hitelesítése.
(210) M 08 03145
(220) 2008.10.07.
(731) GROUPE AUCHAN, Croix (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 16 Papír; karton (feldolgozatlan, félig feldolgozott vagy irodaszerkénti felhasználásra); kartoncsomagolás; papír vagy mûanyag csomagoló tasakok, zacskók és ívek; ívek (papíráruk);
nyomtatvány, nyomdai betû; könyvkötõ anyag, fényképek,
nyomtatóblokkok; írószer- és papíráru; ragasztók papírokhoz
vagy háztartási célokra; mûvészeti anyagok, festõecsetek, festékdobozok (iskolai felhasználású cikkek); írógépek és irodai kellékek (kivéve bútor); oktatási és tanítási anyag (kivéve készülékeket); iskolai kellékek; irodai kapcsok, rajzszegek, ceruzahegyezõk, javítófolyadékok, papírkések; ceruzák, ceruzabetét-tartók,
radírgumik; borítékok; dossziék; albumok, könyvek, folyóiratok;
almanach brossúrák, gyakorló füzetek, katalógusok; naptárak;
kõnyomatok, metszetek, festmények; poszterek, földrajzi térképek, újságok; festékszalagorsók; bélyegzõkészülékek; pecsétek;
ragasztószalag-tartók (irodaszer); papír törlõkendõk smink eltávolításához; papír- vagy cellulózcikkek; papír kávészûrõk; átütõ
(másoló) papírok; szemeteszsákok (papír vagy mûanyag); zacskók mikrohullámú sütõhöz; papír vagy karton címtáblák; wc-papír; papír asztalkendõ; papírtörülközõk; papír zsebkendõk; üdvözlõlapok; postai levelezõlapok; varrásminták; rózsafüzérek;
földgömbök; kártyák, jegyek; nem mágneses hûségkártyák; nem
mágneses személyazonosító kártyák.
35 Hirdetés; reklámszövegek közzététele; hirdetési anyag kölcsönzése; hirdetési anyagok terjesztése (szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták); reklámfelület bérbeadása; kültéri
hirdetés; reklámügynökségek; mindenféle hirdetés közzétételének idõre történõ bérbeadása; hirdetési vagy eladási promóció
modellezése; üzletvezetési segítség ipari vagy kereskedelmi társaságoknak; üzletvezetés, üzleti adminisztráció; üzletvezetési segítség, üzleti szakértés; üzleti konzultáció, tájékoztatás vagy tudakozódás; professzionális üzleti konzultáció; elõadómûvészek üzletvezetése; adóbevallás elõkészítése; irodai szerepkörök, titkári
szolgáltatások; könyvelés; irodagépek és készülékek kölcsönzése
(kivéve távközlési berendezések és számítógépek); árusítóautomaták kölcsönzése; újság-elõfizetési szolgáltatások; elõfizetési
szolgáltatások távközlési szolgáltatásokhoz, globális távközlési
hálózatra (internet) vagy magán-hozzáférésû hálózatra (intranet),
számítógépes távközlési hálózatra vagy adatátviteli hálózatba
hozzáférést biztosító ellátóhoz; üzleti tanácsadói szolgáltatások
távközlési hálózatok mûködtetéséhez és felügyeletéhez; importexport ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek;
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önköltségelemzés; piactanulmányok; piackutatás; véleményszondázás; ár-összehasonlító szolgáltatások; statisztikák készítése; PR; aukciós árusítások; kirakatkészítés, árubemutató; kereskedelmi tájékoztatás és tanácsadás fogyasztóknak; megrendelések adminisztratív kezelése; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; szállodák üzletvezetése; számítógépfájlok kezelése; adatgyûjtés és rendszerezés adatbázisban; információkutatás számítógépfájlokban harmadik személyek részére;
dokumentum reprodukció; állásügynökségek; személyzettoborzás; humánerõforrás-konzultáció; kiskereskedelmi szolgáltatás,
élelmiszerek és italok, továbbá nem élelmiszerek postai rendelése
és internetes eladása nagy és közepes outletekbõl, szupermarketekbõl és hipermarketekbõl; árukigyûjtés harmadik személyeknek (kivéve leszállítás) lehetõvé téve, hogy a fogyasztók tetszés
szerint megnézhessék és megvásárolhassák az árukat a következõ
szektorokban: egészségügyi, higiéniai, élelmiszer, ruházkodási,
ékszer, óra, szabadidõ, kertészkedés, barkácsolás, külsõ és belsõ
dekoráció, otthoni berendezések és felszerelések, szépségápolási
termékek, karbantartási termékek, termékek gépkocsikhoz, sportcikkek, játékok és játékszerek, háztartási és konyhai eszközök és
cikkek, bõráruk, irodaszer és papíráru, elektromos háztartási készülékek, irodai készülékek, számítógépek, elektromos készülékek, hifiberendezések, televíziók, bútor, távközlési készülékek,
textiltermékek, rövidáru cikkek, jármûvek, nyomtatvány, üzemanyagok.
36 Biztosítás; baleset- és tûzbiztosítás aláírása; életbiztosítás;
gondoskodási alap; bank-, financiális és pénzügyek; otthoni bankügyintézés; portfóliókezelés; kintlévõségek behajtása; hitelirodák; financiális lízing; finanszírozási és kölcsönszolgáltatások;
banki szolgáltatások, hitel-, tartozási, fizetési és egyéb kártyák
vagy csekkek, amelyek pénzügyi elõnyöket biztosítanak; leszámítolási kuponok kiadása; váltási mûveletek; utazási csekkek és
hitellevelek kibocsátása; csekkhitelesítés; biztonságos letéti szolgáltatások; tõzsdei brókerezés; tõkealakítás és beruházás; pénzügyi elemzés; fiskális becslés; konzultáció pénz- és biztosítási
ügyekben; jótékonysági gyûjtés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlan, lakások és irodák kezelése, bérlése és értékelése; bérbeszedés; farmok lízingelése; ingatlanlízingelés; ingatlanértékelés; régiségek, mûalkotások, ékszerek és bélyegek értékelése; numizmatikai értékbecslés; pénzügyi szponzorálás.
37 Építkezés; épületek, gyárak, kiállítóstandok és üzletek építése; tájékoztatás építési és tatarozási szolgáltatásokról; épületek
tisztítása; épületek lebontása; épületszigetelés; kártevõk irtása, de
nem mezõgazdasági; patkányirtás, fertõtlenítés; fényképezõgépek javítása; zárak javítása; légkondicionáló berendezések, irodai
készülékek, számítógépek, fûtõberendezések, bojlerek, hûtõkészülékek, elektromos berendezések, elektromos háztartási készülékek, gépek, felszerelések, liftek, telefonok, raktárak felszerelése, karbantartása és javítása; konyhai berendezés felszerelése;
tûz- vagy betörésjelzõ felszerelése és javítása; daruk (az építkezés
helyszínén lévõ berendezés), exkavátorok, buldózerek és tisztítógépek bérbeadása; mûhókészítõ szolgáltatás; mosoda, cipõjavítás, kosztüm- és ruházatjavítás; órák (karbantartás és, javítás);
festõ-, vakoló-, vízvezeték-szerelõ és tapétázószolgáltatás; kõmûvesmunka; ablaktisztítás; mûasztalos ipari munkák (javítás);
cégtábla festés vagy javítás; kés élezés; abroncsfelújítás; abroncs
vulkanizálás (javítás); kéményseprés; kõfejtõ szolgáltatás; jármû
szervizállomások; jármûvek karbantartása, javítása és tisztítása;
segítségnyújtás jármû-meghibásodás esetén (javítás).
38 Távközlés; távközléssel kapcsolatos tájékoztatás; hír- és információs ügynökségek; hírügynökségek; rádióadás, távirati
kommunikáció; televíziós mûsoradás; televízió- és rádióközvetítés; telefon- és távközlési szolgáltatások; távközlési berendezések
bérbeadása; üzenetközvetítõ berendezések, faxgépek, telefonok,
modernek; mobil rádiótelefonozás; üzenetek közvetítése; faxközvetítés; számítógépek-terminálokon keresztül történõ kommunikáció; üvegszáloptikás hálózatokon történõ kommunikáció; számítógép-támogatású üzenet- és képtovábbítás; adatbázisokban
vagy számítógépes hálózati szerveren tárolt információ közvetítése; telefon, elektronikus és számítógépes üzenõszolgáltatások;
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kommunikáció, üzenet és adatok online vagy nem a valós idõben
történõ kommunikációja és átvitele, adatfeldolgozó rendszerekrõl
vagy számítógépes hálózati rendszerekrõl, beleértve az internetként ismert globális távközlési hálózatot és a világhálóként ismert
globális hálózatot; hozzáférés biztosítása távközlési hálózatokhoz, beleértve az internetként ismert globálhálózatot; elektronikus kijelzõ szolgáltatások (telekommunikációk); távkonferencia
szolgáltatások; hozzáférési idõ lízingelése adatbázis-szerverközponthoz; hozzáférési idõ lízingelése adatkezelõ számítógéphez;
hozzáférés biztosítása számítógépes adatbázisokhoz; otthonról
történõ vásárláshoz adaptált távközlési csatornák biztosítása; vitafórumok biztosítása az interneten; biztosított adatátviteli szolgáltatások, különösen hozzáférési kódokkal védett átviteleknél;
címtárlekérdezések; hozzáférések biztosítása mobiltelefon-hálózathoz, beleértve elõfizetést vagy mindent magában foglaló árat;
hozzáférés biztosítása számítógépes vagy telematikus adatbázisokhoz és adatbázis-szerverközpontokhoz; távkonferencia szolgáltatások.
41 Oktatás; tanintézeti szolgáltatások, akadémiák (oktatás); levelezõ kurzusok; betanítás; gyakorlati betanítás (bemutatás); betanítómûhelyek szervezése és vezetése; foglalkozási útmutató
(oktatási és betanítási konzultáció); bentlakásos iskolák; szórakozás; múzeumi lehetõségek biztosítása (bemutatók, kiállítások);
vidámparkok; állatkertek mûködtetése; cirkuszok, állatidomítás;
kaszinói szolgáltatások, játéktermek mûködtetése; sporttevékenységek; egészségmegõrzõ klubok (fizikai edzés); fizikai nevelés; sportpályák biztosítása; teniszpályák bérbeadása; golfpályák
biztosítása; sportversenyek szervezése; sporttábor szolgáltatások;
szünidei tábor szolgáltatások (szórakozás); klubszolgáltatások
(szórakozás vagy oktatás); kulturális tevékenységek; könyv-, magazinkiadás; nem hirdetéscélú szövegek publikálása; könyvkölcsönzés; asztali publikálás; mozgókönyvtár szolgáltatások; online könyvek és folyóiratok elektronikus közzététele; online (nem
letölthetõ) elektronikus publikációk felhasználása; online játékok
biztosítása számítógépes hálózathoz; diszkotéka szolgáltatások;
zenekari szolgáltatások; zeneszerzési szolgáltatások; bálok szervezése; show- és filmkészítés; forgatókönyv-szolgáltatás; mûvészmodell-ügynökségek; szórakoztatási szolgáltatások; mozitermek mûködtetése; filmstúdiók; karaokeberendezések biztosítása; fogadások (parti) tervezés (szórakoztatás); mozifilmek, tvvevõk, videoszalagok, hangfelvételek, hangosítóberendezések,
videokamerák, videofelvevõk, rádió- és televíziókészülékek,
filmszínházi vetítõberendezések, színházi és látványosságikészletek kölcsönzése; sportfelszerelések bérbeadása (kivéve jármûveket, búvárberendezéseket); oktatási vagy szórakoztatási versenyek rendezése; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok
szervezése és vezetése; kulturális és oktatási célú kiállítások szervezése; helyfoglalás show-mûsorokra; jegyváltási szolgáltatások
(szórakozás); számsorsjátékok mûködtetése; tájékoztatás mûvelõdési vagy szórakoztatási eseményekrõl; rádió- és televíziós
szórakoztatás; rádió- és televíziós mûsorok készítése; digitális
képi szolgáltatások; fényképezés; fényképes tudósítás; hírtudósító szolgáltatások; videoszalagos felvétel (filmezés); videoszalag-szerkesztés; mikrofilmkészítés; jelbeszéd-interpretálás; fordítói szolgáltatások.
42 Vegyi elemzések; bakteriológiai kutatás; vegyészi szolgáltatások; vegyi kutatás; biológiai kutatás; mûszaki kutatás; fizikai
kutatás; mechanikai kutatás; geológiai kutatás; kozmetikai tudománnyal kapcsolatos kutatás; víz alatti kutatás; minõség-ellenõrzés; anyagvizsgálatok; textilvizsgálat; szakértõi tevékenység; gépészet; mûszaki-tervezési tanulmányok; olajmezõ-kiaknázási
elemzés; olajmezõ-felmérések; olajkúttesztelés; olajkutatás;
földtani felmérések; gépkocsik mûszaki átvizsgálása; számítógép-programozás; számítógéprendszerek tervezése; szoftvertervezés, -fejlesztés, -installálás, -frissítés és -karbantartás; számítógépek és szoftverek bérbeadása; számítógépes és szoftverkonzultáció; mûszaki konzultáció számítógépekkel kapcsolatban; számítógéprendszerek telepítésével kapcsolatos elemzések; adatbázisok rekonstruálása; weboldalak készítése és karbantartása harmadik személy részére; webszerverek bérbeadása, webhelyek befogadása; számítógépprogramok másolása; számítógépes progra-
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mok és adatok adatkonvertálása (nem fizikai konvertálás); adatok
vagy dokumentumok konvertálása fizikairól elektronikus médiára; építési tervek készítése; építészet, belsõ tervezés; területfelmérések; területfelmérõ szolgáltatások; kalibrálás (mérés); várostervezés; építési tanácsadás; környezetvédelmi konzultáció; energiatakarékossági tanácsadás; idõjárás-elõrejelzési tanácsadások;
harmadik személyek számára készülõ új termékek kutatása és fejlesztése; csomagolástervezési szolgáltatások; ruhatervezés; grafikus tervezõi szolgáltatások; ipari tervezés; esztétika (ipari tervezés); mûalkotások hitelesítése.
(210) M 08 03146
(220) 2008.10.07.
(731) GROUPE AUCHAN, Croix (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 16 Papír; karton (feldolgozatlan, félig feldolgozott vagy irodaszerkénti felhasználásra); kartoncsomagolás; papír vagy mûanyag csomagolótasakok, zacskók és ívek; ívek (papíráruk);
nyomtatvány, nyomdai betû; könyvkötõ anyag, fényképek,
nyomtatóblokkok; írószer- és papíráru; ragasztók papírokhoz
vagy háztartási célokra; mûvészeti anyagok, festõecsetek, festékdobozok (iskolai felhasználású cikkek); írógépek és irodai kellékek (kivéve bútor); oktatási és tanítási anyag (kivéve készülékeket); iskolai kellékek; irodai kapcsok, rajzszegek, ceruzahegyezõk, javítófolyadékok, papírkések; ceruzák, ceruzabetét-tartók,
radírgumik; borítékok; dossziék; albumok, könyvek, folyóiratok;
almanach brossúrák, gyakorlófüzetek, katalógusok; naptárak; kõnyomatok, metszetek, festmények; poszterek, földrajzi térképek,
újságok; festékszalagorsók; bélyegzõkészülékek; pecsétek; ragasztószalag-tartók (irodaszer); papír törlõkendõk smink eltávolításához; papír- vagy cellulózcikkek; papír kávészûrõk; átütõ(másoló-) papírok; szemeteszsákok (papír vagy mûanyag); zacskók mikrohullámú sütõhöz; papír vagy karton címtáblák; wc-papír; papír asztalkendõ; papírtörülközõk; papír zsebkendõk; üdvözlõlapok; postai levelezõlapok; varrásminták; rózsafüzérek;
földgömbök; kártyák, jegyek; nem mágneses hûségkártyák; nem
mágneses személyazonosító kártyák.
35 Hirdetés; reklámszövegek közzététele; hirdetési anyag kölcsönzése; hirdetési anyagok terjesztése (szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták); reklámfelület bérbeadása; kültéri
hirdetés; reklámügynökségek; mindenféle hirdetés közzétételének idõre történõ bérbeadása; hirdetési vagy eladási promóció
modellezése; üzletvezetési segítség ipari vagy kereskedelmi társaságoknak; üzletvezetés, üzleti adminisztráció; üzletvezetési segítség, üzleti szakértés; üzleti konzultáció, tájékoztatás vagy tudakozódás; professzionális üzleti konzultáció; elõadómûvészek üzletvezetése; adóbevallás elõkészítése; irodai szerepkörök, titkári
szolgáltatások; könyvelés; irodagépek és készülékek kölcsönzése
(kivéve távközlési berendezések és számítógépek); árusítóautomaták kölcsönzése; újság-elõfizetési szolgáltatások; elõfizetési
szolgáltatások távközlési szolgáltatásokhoz, globális távközlési
hálózatra (internet) vagy magán-hozzáférésû hálózatra (intranet),
számítógépes távközlési hálózatra vagy adatátviteli hálózatba
hozzáférést biztosító ellátóhoz; üzleti tanácsadói szolgáltatások
távközlési hálózatok mûködtetéséhez és felügyeletéhez; importexport ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek;
önköltség elemzés; piactanulmányok; piackutatás; véleményszondázás; ár összehasonlító szolgáltatások; statisztikák készítése; PR; aukciós árusítások; kirakatkészítés, árubemutató; keres-
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kedelmi tájékoztatás és tanácsadás fogyasztóknak; megrendelések adminisztratív kezelése; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; szállodák üzletvezetése; számítógépfájlok kezelése; adatgyûjtés és rendszerezés adatbázisban; információkutatás számítógépfájlokban harmadik személyek részére;
dokumentumreprodukció; állásügynökségek; személyzettoborzás; humánerõforrás-konzultáció; kiskereskedelmi szolgáltatás,
élelmiszerek és italok, továbbá nem élelmiszerek postai rendelése
és internetes eladása nagy és közepes outletekbõl, szupermarketekbõl és hipermarketekbõl; árukigyûjtés harmadik személyeknek (kivéve leszállítás) lehetõvé téve, hogy a fogyasztók tetszés
szerint megnézhessék és megvásárolhassák az árukat a következõ
szektorokban: egészségügyi, higiéniai, élelmiszer, ruházkodási,
ékszer, óra, szabadidõ, kertészkedés, barkácsolás, külsõ és belsõ
dekoráció, otthoni berendezések és felszerelések, szépségápolási
termékek, karbantartási termékek, termékek gépkocsikhoz, sportcikkek, játékok és játékszerek, háztartási és konyhai eszközök és
cikkek, bõráruk, irodaszer és papíráru, elektromos háztartási készülékek, irodai készülékek, számítógépek, elektromos készülékek, hifiberendezések, televíziók, bútor, távközlési készülékek,
textiltermékek, rövidáru cikkek, jármûvek, nyomtatvány, üzemanyagok.
36 Biztosítás; baleset- és tûzbiztosítás aláírása; életbiztosítás;
gondoskodási alap; bank-, financiális és pénzügyek; otthoni bankügyintézés; portfóliókezelés; kintlévõségek behajtása; hitelirodák; financiális lízing; finanszírozási és kölcsönszolgáltatások;
banki szolgáltatások, hitel-, tartozási, fizetési és egyéb kártyák
vagy csekkek, amelyek pénzügyi elõnyöket biztosítanak; leszámítolási kuponok kiadása; váltási mûveletek; utazási csekkek és
hitellevelek kibocsátása; csekkhitelesítés; biztonságos letéti szolgáltatások; tõzsdei brókerezés; tõkealakítás és beruházás; pénzügyi elemzés; fiskális becslés; konzultáció pénz- és biztosítási
ügyekben; jótékonysági gyûjtés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlan, lakások és irodák kezelése, bérlése és értékelése; bérbeszedés; farmok lízingelése; ingatlanlízingelés; ingatlanértékelés; régiségek, mûalkotások, ékszerek és bélyegek értékelése; numizmatikai értékbecslés; pénzügyi szponzorálás.
37 Építkezés; épületek, gyárak, kiállítóstandok és üzletek építése; tájékoztatás építési és tatarozási szolgáltatásokról; épületek
tisztítása; épületek lebontása; épületszigetelés; kártevõk irtása, de
nem mezõgazdasági; patkányirtás, fertõtlenítés; fényképezõgépek javítása; zárak javítása; légkondicionáló berendezések, irodai
készülékek, számítógépek, fûtõberendezések, bojlerek, hûtõkészülékek, elektromos berendezések, elektromos háztartási készülékek, gépek, felszerelések, liftek, telefonok, raktárak felszerelése, karbantartása és javítása; konyhai berendezés felszerelése;
tûz- vagy betörésjelzõ felszerelése és javítása; daruk (az építkezés
helyszínén lévõ berendezés), exkavátorok, buldózerek és tisztítógépek bérbeadása; mûhókészítõ szolgáltatás; mosoda, cipõjavítás, kosztüm- és ruházatjavítás; órák (karbantartás és javítás); festõ-, vakoló-, vízvezeték-szerelõ és tapétázószolgáltatás; kõmûvesmunka; ablaktisztítás; mûasztalos ipari munkák (javítás); cégtáblafestés vagy -javítás; késélezés; abroncsfelújítás; abroncsvulkanizálás (javítás); kéményseprés; kõfejtõ szolgáltatás; jármû
szervizállomások; jármûvek karbantartása, javítása és tisztítása;
segítségnyújtás jármû-meghibásodás esetén (javítás).
38 Távközlés; távközléssel kapcsolatos tájékoztatás; hír- és információs ügynökségek; hírügynökségek; rádióadás, távirati
kommunikáció; televíziós mûsoradás; televízió- és rádióközvetítés; telefon- és távközlési szolgáltatások; távközlési berendezések
bérbeadása; üzenet-közvetítõ berendezések, faxgépek, telefonok,
modernek; mobil rádiótelefonozás; üzenetek közvetítése; faxközvetítés; számítógépes terminálokon keresztül történõ kommunikáció; üvegszáloptikás hálózatokon történõ kommunikáció; számítógép-támogatású üzenet- és képtovábbítás; adatbázisokban
vagy számítógépes hálózati szerveren tárolt információ közvetítése; telefon, elektronikus és számítógépes üzenõszolgáltatások;
kommunikáció, üzenet és adatok online vagy nem a valós idõben
történõ kommunikációja és átvitele, adatfeldolgozó rendszerekrõl
vagy számítógépek hálózati rendszerekrõl, beleértve az internet-
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ként ismert globális távközlési hálózatot és a világhálóként ismert
globális hálózatot; hozzáférés biztosítása távközlési hálózatokhoz, beleértve az internetként ismert globálhálózatot; elektronikus kijelzõ szolgáltatások (telekommunikációk); távkonferencia
szolgáltatások; hozzáférési idõ lízingelése adatbázis-szerverközponthoz; hozzáférési idõ lízingelése adatkezelõ számítógéphez;
hozzáférés biztosítása számítógépes adatbázisokhoz; otthonról
történõ vásárláshoz adaptált távközlési csatornák biztosítása; vitafórumok biztosítása az interneten; biztosított adatátviteli szolgáltatások, különösen hozzáférési kódokkal védett átviteleknél;
címtár lekérdezések; hozzáférések biztosítása mobiltelefon-hálózathoz, beleértve elõfizetést vagy mindent magában foglaló árat;
hozzáférés biztosítása számítógépes vagy telematikus adatbázisokhoz és adatbázis-szerverközpontokhoz; távkonferencia szolgáltatások.
41 Oktatás; tanintézeti szolgáltatások, akadémiák (oktatás); levelezõ kurzusok; betanítás; gyakorlati betanítás (bemutatás); betanítómûhelyek szervezése és vezetése; foglalkozási útmutató
(oktatási és betanítási konzultáció); bentlakásos iskolák; szórakozás; múzeumi lehetõségek biztosítása (bemutatók, kiállítások);
vidámparkok; állatkertek mûködtetése; cirkuszok, állatidomítás;
kaszinói szolgáltatások, játéktermek mûködtetése; sporttevékenységek; egészségmegõrzõ klubok (fizikai edzés); fizikai nevelés; sportpályák biztosítása; teniszpályák bérbeadása; golfpályák
biztosítása; sportversenyek szervezése; sporttábor szolgáltatások;
szünidei tábor szolgáltatások (szórakozás); klubszolgáltatások
(szórakozás vagy oktatás); kulturális tevékenységek; könyv-, magazinkiadás; nem hirdetéscélú szövegek publikálása; könyvkölcsönzés; asztali publikálás; mozgókönyvtár szolgáltatások; online könyvek és folyóiratok elektronikus közzététele; online (nem
letölthetõ) elektronikus publikációk felhasználása; online játékok
biztosítása számítógépes hálózathoz; diszkotéka szolgáltatások;
zenekari szolgáltatások; zeneszerzési szolgáltatások; bálok szervezése; show- és filmkészítés; forgatókönyv-szolgáltatás; mûvészmodell-ügynökségek; szórakoztatási szolgáltatások; mozitermek mûködtetése; filmstúdiók; karaokeberendezések biztosítása; fogadások (parti) tervezés (szórakoztatás); mozifilmek, tvvevõk, videoszalagok, hangfelvételek, hangosító berendezések,
videokamerák, videofelvevõk, rádió- és televíziókészülékek,
filmszínházi vetítõberendezések, színházi és látványosságikészletek kölcsönzése; sportfelszerelések bérbeadása (kivéve jármûveket, búvárberendezéseket); oktatási vagy szórakoztatási versenyek rendezése; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok
szervezése és vezetése; kulturális és oktatási célú kiállítások szervezése; helyfoglalás show-mûsorokra; jegyváltási szolgáltatások
(szórakozás); számsorsjátékok mûködtetése; tájékoztatás mûvelõdési vagy szórakoztatási eseményekrõl; rádió- és televíziós
szórakoztatás; rádió- és televíziós mûsorok készítése; digitális
képi szolgáltatások; fényképezés; fényképes tudósítás; hírtudósító szolgáltatások; videoszalagos felvétel (filmezés); videoszalag-szerkesztés; mikrofilmkészítés; jelbeszéd-interpretálás; fordítói szolgáltatások.
42 Vegyi elemzések; bakteriológiai kutatás; vegyészi szolgáltatások; vegyi kutatás; biológiai kutatás; mûszaki kutatás; fizikai
kutatás; mechanikai kutatás; geológiai kutatás; kozmetikai tudománnyal kapcsolatos kutatás; víz alatti kutatás; minõség-ellenõrzés; anyagvizsgálatok; textilvizsgálat; szakértõi tevékenység; gépészet; mûszaki-tervezési tanulmányok; olajmezõ-kiaknázási
elemzés; olajmezõ-felmérések; olajkúttesztelés; olajkutatás;
földtani felmérések; gépkocsik mûszaki átvizsgálása; számítógép-programozás; számítógéprendszerek tervezése; szoftvertervezés, -fejlesztés, -installálás, -frissítés és -karbantartás; számítógépek és szoftverek bérbeadása; számítógépes és szoftverkonzultáció; mûszaki konzultáció számítógépekkel kapcsolatban; számítógéprendszerek telepítésével kapcsolatos elemzések; adatbázisok rekonstruálása; weboldalak készítése és karbantartása harmadik személy részére; webszerverek bérbeadása, webhelyek befogadása; számítógépprogramok másolása; számítógépes programok és adatok adatkonvertálása (nem fizikai konvertálás); adatok
vagy dokumentumok konvertálása fizikairól elektronikus médiára; építési tervek készítése; építészet, belsõ tervezés; területfelmé-

rések; területfelmérõ szolgáltatások; kalibrálás (mérés); várostervezés; építési tanácsadás; környezetvédelmi konzultáció; energiatakarékossági tanácsadás; idõjárás-elõrejelzési tanácsadások;
harmadik személyek számára készülõ új termékek kutatása és fejlesztése; csomagolástervezési szolgáltatások; ruhatervezés; grafikus tervezõi szolgáltatások; ipari tervezés; esztétika (ipari tervezés); mûalkotások hitelesítése.
(210) M 08 03147
(220) 2008.10.07.
(731) GROUPE AUCHAN, Croix (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 16 Papír; karton (feldolgozatlan, félig feldolgozott vagy irodaszerkénti felhasználásra); kartoncsomagolás; papír vagy mûanyag csomagolótasakok, zacskók és ívek; ívek (papíráruk);
nyomtatvány, nyomdai betû; könyvkötõ anyag, fényképek,
nyomtatóblokkok; írószer- és papíráru; ragasztók papírokhoz
vagy háztartási célokra; mûvészeti anyagok, festõecsetek, festékdobozok (iskolai felhasználású cikkek); írógépek és irodai kellékek (kivéve bútor); oktatási és tanítási anyag (kivéve készülékeket); iskolai kellékek; irodai kapcsok, rajzszegek, ceruzahegyezõk, javítófolyadékok, papírkések; ceruzák, ceruzabetét-tartók,
radírgumik; borítékok; dossziék; albumok, könyvek, folyóiratok;
almanach brossúrák, gyakorlófüzetek, katalógusok; naptárak; kõnyomatok, metszetek, festmények; poszterek, földrajzi térképek,
újságok; festékszalagorsók; bélyegzõkészülékek; pecsétek; ragasztószalag-tartók (irodaszer); papír törlõkendõk smink eltávolításához; papír- vagy cellulózcikkek; papír kávészûrõk; átütõ (másoló) papírok; szemeteszsákok (papír vagy mûanyag); zacskók
mikrohullámú sütõhöz; papír vagy karton címtáblák; wc-papír;
papír asztalkendõ; papírtörülközõk; papír zsebkendõk; üdvözlõlapok; postai levelezõlapok; varrásminták; rózsafüzérek; földgömbök; kártyák, jegyek; nem mágneses hûségkártyák; nem
mágneses személyazonosító kártyák.
35 Hirdetés; reklámszövegek közzététele; hirdetési anyag kölcsönzése; hirdetési anyagok terjesztése (szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták); reklámfelület bérbeadása; kültéri
hirdetés; reklámügynökségek; mindenféle hirdetés közzétételének idõre történõ bérbeadása; hirdetési vagy eladási promóció
modellezése; üzletvezetési segítség ipari vagy kereskedelmi társaságoknak; üzletvezetés, üzleti adminisztráció; üzletvezetési segítség, üzleti szakértés; üzleti konzultáció, tájékoztatás vagy tudakozódás; professzionális üzleti konzultáció; elõadómûvészek üzletvezetése; adóbevallás elõkészítése; irodai szerepkörök, titkári
szolgáltatások; könyvelés; irodagépek és készülékek kölcsönzése
(kivéve távközlési berendezések és számítógépek); árusítóautomaták kölcsönzése; újság-elõfizetési szolgáltatások; elõfizetési
szolgáltatások távközlési szolgáltatásokhoz, globális távközlési
hálózatra (internet) vagy magán-hozzáférésû hálózatra (intranet),
számítógépes távközlési hálózatra vagy adatátviteli hálózatba
hozzáférést biztosító ellátóhoz; üzleti tanácsadói szolgáltatások
távközlési hálózatok mûködtetéséhez és felügyeletéhez; importexport ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek;
önköltségelemzés; piactanulmányok; piackutatás; véleményszondázás; ár-összehasonlító szolgáltatások; statisztikák készítése; PR; aukciós árusítások; kirakatkészítés, árubemutató; kereskedelmi tájékoztatás és tanácsadás fogyasztóknak; megrendelések adminisztratív kezelése; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; szállodák üzletvezetése; számítógép-

M284

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 4. szám I. kötet, 2009.04.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.
fájlok kezelése; adatgyûjtés és rendszerezés adatbázisban; információkutatás számítógépfájlokban harmadik személyek részére;
dokumentumreprodukció; állásügynökségek; személyzettoborzás; humánerõforrás-konzultáció; kiskereskedelmi szolgáltatás,
élelmiszerek és italok, továbbá nem élelmiszerek postai rendelése
és internetes eladása nagy és közepes outletekbõl, szupermarketekbõl és hipermarketekbõl; árukigyûjtés harmadik személyeknek (kivéve leszállítás) lehetõvé téve, hogy a fogyasztók tetszés
szerint megnézhessék és megvásárolhassák az árukat a következõ
szektorokban: egészségügyi, higiéniai, élelmiszer, ruházkodási,
ékszer, óra, szabadidõ, kertészkedés, barkácsolás, külsõ- és belsõ
dekoráció, otthoni berendezések és felszerelések, szépségápolási
termékek, karbantartási termékek, termékek gépkocsikhoz, sportcikkek, játékok és játékszerek, háztartási és konyhai eszközök és
cikkek, bõráruk, irodaszer és papíráru, elektromos háztartási készülékek, irodai készülékek, számítógépek, elektromos készülékek, hifiberendezések, televíziók, bútor, távközlési készülékek,
textiltermékek, rövidáru cikkek, jármûvek, nyomtatvány, üzemanyagok.
36 Biztosítás; baleset- és tûzbiztosítás aláírása; életbiztosítás;
gondoskodási alap; bank-, financiális és pénzügyek; otthoni bankügyintézés; portfóliókezelés; kintlévõségek behajtása; hitelirodák; financiális lízing; finanszírozási és kölcsönszolgáltatások;
banki szolgáltatások, hitel-, tartozási, fizetési és egyéb kártyák
vagy csekkek, amelyek pénzügyi elõnyöket biztosítanak; leszámítolási kuponok kiadása; váltási mûveletek; utazási csekkek és
hitellevelek kibocsátása; csekkhitelesítés; biztonságos letéti szolgáltatások; tõzsdei brókerezés; tõkealakítás és beruházás; pénzügyi elemzés; fiskális becslés; konzultáció pénz- és biztosítási
ügyekben; jótékonysági gyûjtés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlan, lakások és irodák kezelése, bérlése és értékelése; bérbeszedés; farmok lízingelése; ingatlanlízingelés; ingatlanértékelés; régiségek, mûalkotások, ékszerek és bélyegek értékelése; numizmatikai értékbecslés; pénzügyi szponzorálás.
37 Építkezés; épületek, gyárak, kiállítóstandok és üzletek építése; tájékoztatás építési és tatarozási szolgáltatásokról; épületek
tisztítása; épületek lebontása; épületszigetelés; kártevõk irtása, de
nem mezõgazdasági; patkányirtás, fertõtlenítés; fényképezõgépek javítása; zárak javítása; légkondicionáló berendezések, irodai
készülékek, számítógépek, fûtõberendezések, bojlerek, hûtõkészülékek, elektromos berendezések, elektromos háztartási készülékek, gépek, felszerelések, liftek, telefonok, raktárak felszerelése, karbantartása és javítása; konyhai berendezés felszerelése;
tûz- vagy betörésjelzõ felszerelése és javítása; daruk (az építkezés
helyszínén lévõ berendezés), exkavátorok, buldózerek és tisztítógépek bérbeadása; mûhókészítõ szolgáltatás; mosoda, cipõjavítás, kosztüm- és ruházatjavítás; órák (karbantartás és, javítás);
festõ-, vakoló-, vízvezeték-szerelõ és tapétázószolgáltatás; kõmûvesmunka; ablaktisztítás; mûasztalos ipari munkák (javítás);
cégtáblafestés vagy javítás; késélezés; abroncsfelújítás; abroncs
vulkanizálás (javítás); kéményseprés; kõfejtõ szolgáltatás; jármû
szervizállomások; jármûvek karbantartása, javítása és tisztítása;
segítségnyújtás jármû-meghibásodás esetén (javítás).
38 Távközlés; távközléssel kapcsolatos tájékoztatás; hír- és információs ügynökségek; hírügynökségek; rádióadás, távirati
kommunikáció; televíziós mûsoradás; televízió- és rádióközvetítés; telefon- és távközlési szolgáltatások; távközlési berendezések
bérbeadása; üzenet-közvetítõ berendezések, faxgépek, telefonok,
modernek; mobil rádiótelefonozás; üzenetek közvetítése; faxközvetítés; számítógépek terminálokon keresztül történõ kommunikáció; üvegszáloptikás hálózatokon történõ kommunikáció; számítógép-támogatású üzenet- és képtovábbítás; adatbázisokban
vagy számítógépes hálózati szerveren tárolt információ közvetítése; telefon, elektronikus és számítógépes üzenõszolgáltatások;
kommunikáció, üzenet és adatok online vagy nem a valós idõben
történõ kommunikációja és átvitele, adatfeldolgozó rendszerekrõl
vagy számítógépes hálózati rendszerekrõl, beleértve az internetként ismert globális távközlési hálózatot és a világhálóként ismert
globális hálózatot; hozzáférés biztosítása távközlési hálózatokhoz, beleértve az internetként ismert globálhálózatot; elektroni-
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kus kijelzõ szolgáltatások (telekommunikációk); távkonferencia
szolgáltatások; hozzáférési idõ lízingelése adatbázis-szerverközponthoz; hozzáférési idõ lízingelése adatkezelõ számítógéphez;
hozzáférés biztosítása számítógépes adatbázisokhoz; otthonról
történõ vásárláshoz adaptált távközlési csatornák biztosítása; vitafórumok biztosítása az interneten; biztosított adatátviteli szolgáltatások, különösen hozzáférési kódokkal védett átviteleknél;
címtár lekérdezések; hozzáférések biztosítása mobiltelefon hálózathoz, beleértve elõfizetést vagy mindent magában foglaló árat;
hozzáférés biztosítása számítógépes vagy telematikus adatbázisokhoz és adatbázis-szerverközpontokhoz; távkonferencia szolgáltatások.
41 Oktatás; tanintézeti szolgáltatások, akadémiák (oktatás); levelezõ kurzusok; betanítás; gyakorlati betanítás (bemutatás); betanítómûhelyek szervezése és vezetése; foglalkozási útmutató
(oktatási és betanítási konzultáció); bentlakásos iskolák; szórakozás; múzeumi lehetõségek biztosítása (bemutatók, kiállítások);
vidámparkok; állatkertek mûködtetése; cirkuszok, állatidomítás;
kaszinói szolgáltatások, játéktermek mûködtetése; sporttevékenységek; egészségmegõrzõ klubok (fizikai edzés); fizikai nevelés; sportpályák biztosítása; teniszpályák bérbeadása; golfpályák
biztosítása; sportversenyek szervezése; sporttábor szolgáltatások;
szünidei tábor szolgáltatások (szórakozás); klubszolgáltatások
(szórakozás vagy oktatás); kulturális tevékenységek; könyv-, magazinkiadás; nem hirdetéscélú szövegek publikálása; könyvkölcsönzés; asztali publikálás; mozgókönyvtár szolgáltatások; online könyvek és folyóiratok elektronikus közzététele; online (nem
letölthetõ) elektronikus publikációk felhasználása; online játékok
biztosítása számítógépes hálózathoz; diszkotéka szolgáltatások;
zenekari szolgáltatások; zeneszerzési szolgáltatások; bálok szervezése; show- és filmkészítés; forgatókönyv-szolgáltatás; mûvészmodell-ügynökségek; szórakoztatási szolgáltatások; mozitermek mûködtetése; filmstúdiók; karaokeberendezések biztosítása; fogadások (parti) tervezés (szórakoztatás); mozifilmek, tvvevõk, videoszalagok, hangfelvételek, hangosítóberendezések,
videokamerák, videofelvevõk, rádió- és televíziókészülékek,
filmszínházi vetítõberendezések, színházi és látványossági készletek kölcsönzése; sportfelszerelések bérbeadása (kivéve jármûveket, búvárberendezéseket); oktatási vagy szórakoztatási versenyek rendezése; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok
szervezése és vezetése; kulturális és oktatási célú kiállítások szervezése; helyfoglalás show-mûsorokra; jegyváltási szolgáltatások
(szórakozás); számsorsjátékok mûködtetése; tájékoztatás mûvelõdési vagy szórakoztatási eseményekrõl; rádió- és televíziós
szórakoztatás; rádió- és televíziós mûsorok készítése; digitális
képi szolgáltatások; fényképezés; fényképes tudósítás; hírtudósító szolgáltatások; videoszalagos felvétel (filmezés); videoszalag-szerkesztés; mikrofilmkészítés; jelbeszéd-interpretálás; fordítói szolgáltatások.
42 Vegyi elemzések; bakteriológiai kutatás; vegyészi szolgáltatások; vegyi kutatás; biológiai kutatás; mûszaki kutatás; fizikai
kutatás; mechanikai kutatás; geológiai kutatás; kozmetikai tudománnyal kapcsolatos kutatás; víz alatti kutatás; minõség-ellenõrzés; anyagvizsgálatok; textilvizsgálat; szakértõi tevékenység; gépészet; mûszaki-tervezési tanulmányok; olajmezõ-kiaknázási
elemzés; olajmezõ-felmérések; olajkúttesztelés; olajkutatás;
földtani felmérések; gépkocsik mûszaki átvizsgálása; számítógép-programozás; számítógéprendszerek tervezése; szoftvertervezés, -fejlesztés, -installálás, -frissítés és -karbantartás; számítógépek és szoftverek bérbeadása; számítógépes és szoftverkonzultáció; mûszaki konzultáció számítógépekkel kapcsolatban; számítógéprendszerek telepítésével kapcsolatos elemzések; adatbázisok rekonstruálása; weboldalak készítése és karbantartása harmadik személy részére; webszerverek bérbeadása, webhelyek befogadása; számítógépprogramok másolása; számítógépes programok és adatok adatkonvertálása (nem fizikai konvertálás); adatok
vagy dokumentumok konvertálása fizikairól elektronikus médiára; építési tervek készítése; építészet, belsõ tervezés; területfelmérések; területfelmérõ szolgáltatások; kalibrálás (mérés); várostervezés; építési tanácsadás; környezetvédelmi konzultáció; energiatakarékossági tanácsadás; idõjárás-elõrejelzési tanácsadások;
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harmadik személyek számára készülõ új termékek kutatása és fejlesztése; csomagolástervezési szolgáltatások; ruhatervezés; grafikus tervezõi szolgáltatások; ipari tervezés; esztétika (ipari tervezés); mûalkotások hitelesítése.

(210) M 09 00017
(731) Gréczi János, Budapest (HU)
(546)

(220) 2009.01.07.

(210) M 06 00161
(220) 2006.01.18.
(731) Heiling Média Kft., Budapest (HU)
(541) A FÖLDGÖMB
(511) 16 Folyóirat, könyv, térkép, fénykép.

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

(210) M 08 03929
(220) 2008.12.22.
(731) Guo Zhi Hai, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Eszter ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 25

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

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

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 03577
(220) 2008.11.17.
(731) dr. Gyovai Viola 40%, Kecskemét (HU);
dr. Kalmár Zoltán 30%, Kecskemét (HU);
Pölös Csaba 30%, Kecskemét (HU)
(546)

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

(210) M 09 00429
(220) 2009.02.17.
(731) Gyóni Krisztina, Bag (HU)
(740) dr. Gajdos Róbert, Dr. Gajdos Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 12

(210) M 09 00037
(220) 2009.01.08.
(731) Hajdúsági Sütödék Vagyonkezelõ Zrt., Debrecen (HU)
(541) dex
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; élesztõ, sütõporok.

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

M 08 02972
(220) 2008.09.23.
Hellipszis Bt., Budapest (HU)
Kormos Ágnes szabadalmi ügyvivõ, Budapest

HEART AND STYLE
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.
M 08 02973
(220) 2008.09.23.
Hellipszis Bt., Budapest (HU)
Kormos Ágnes szabadalmi ügyvivõ, Budapest

FIT MAGIC
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.
M 08 03626
(220) 2008.11.21.
HUMOR1 TV Zrt., Budapest (HU)
INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

AQUA TV
35

Reklámozás.

38

Távközlés.

41

Televíziós szórakoztatás.

(210) M 08 02435
(220) 2008.07.28.
(731) I.M.R. Lease Zrt., Budapest (HU)
(740) Drávucz András, Jenõ
(546)

Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(210) M 09 00036
(220) 2009.01.08.
(731) Hajdúsági Sütödék Vagyonkezelõ Zrt., Debrecen (HU)
(541) dex pH
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; élesztõ, sütõporok.

(511) 9
Automata elárusító berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékek.
(210) M 08 03612
(220) 2008.12.23.
(731) INGÓ-KER 2003. Bt., Érd (HU)
(740) Kajtárné Damásdi Gabriella, Érd
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élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez, süteményporok, magvakat és
adalékanyagokat is tartalmazó lisztkeverékek, müzlik, dara emberi táplálkozásra, keményítõtartalmú termékek étkezéshez, kenyér, péksütemény, cukrászsütemények, élesztõ, sütõporok, biolisztek.

(546)

(511) 35 Hirdetési oldalak készítése, reklámozás, reklámanyagok
terjesztése.
(210) M 08 03971
(220) 2008.12.31.
(731) InnoRáció Kft., Budapest (HU)
(541) vieWizor
(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.
(210) M 08 03930
(220) 2008.12.22.
(731) Integrity Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi
Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 01760
(220) 2008.05.27.
(731) Kaffka Kft., Kaposvár (HU)
(740) dr. Jakab József ügyvéd, Kaposvár
(546)

(511) 29 (Hús, húskészítmények) sertéshús, marhahú,s csomagolt,
vákuumos, fóliás és habtálcás, védõgázas kiszerelésû, Magyarországról származó termékek.
(210) M 08 03884
(220) 2008.12.17.
(731) Kaiser 2000 Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 38 Távközlés; számítógép-terminálok közötti összeköttetések,
információszolgáltatás távközlési ügyekben, hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, üzenetek küldése, elektronikus
levelezés.
(511) 33

(210) M 09 00098
(220) 2009.01.15.
(731) IRODAHÁZ TAXI BT., Tápiószentmárton (HU)
(546)

(511) 39

Vodka.

(210) M 09 00217
(220) 2009.01.28.
(731) KARENOWA Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Szentendre (HU)
(740) dr. Erõs Petra, Erõs Petra Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

Szállítás, utazásszervezés.

(210) M 08 03038
(220) 2008.09.29.
(731) Júlia-Malom Kft., Kunszállás (HU)
(546)

(511) 30 Lisztek és gabonakészítmények, malomipari termékek búzaliszt, búzadara, gríz, hántolt és porrá tört árpa, árpaliszt, kukoricaliszt, kukoricapehely, darált kukorica, rizs, hántolt és/vagy tisztított rozs, rozsliszt, rozsdara, hántolt és/vagy tisztított zab, zabdara, zabliszt, zabpehely, zabalapú ételek, babliszt, burgonyaliszt
étkezésre, lisztek, liszttartalmú ételek, sütésre szolgáló anyagok

(511) 37 Ablakok és ajtók beszerelése; ablaktisztítás; aszfaltozás; autómosás; bányamûvelés; biztonsági zárak javítása; bõr ápolása,
tisztítása és javítása (feldolgozott); buldózerek kölcsönzése; bútorasztalos munkák (javítás); bútorfelújítás; bútorok karbantartása; bútorok kárpitozása; cipõjavítás; csõ(táv)vezetékek felszerelése és karbantartása; daruk (építõipari gépek) kölcsönzése; elektromos berendezések felszerelése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; elhasznált vagy megsemmisült gépek
felújítása; esernyõjavítás; exkavátorok (kotrógépek) kölcsönzése; falazás (kömûvesmunka); fehérnemû mosása; fehérnemû vasalása; fehérnemû-tisztítás; felvonók felszerelése és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépkocsik karbantartása és javítása; gumiabroncsok (újra) futózása; gumiabroncsok vulkanizálása (javítás); gyárépítés; hajóépítés; hangszerek restaurálása; homokfúvás; hûtõberendezések üzembe helyezése és javítása; irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása; javítási tárgyú információk; jármûjavító mûhelyek (üzemanyag-utántöltés és karbantartás); jármûfényezés; jármûjavítás;
jármûmosás; jármûvek karbantartása; jármûvek kenése; jármûvek rozsda elleni kezelése; jármûvek tisztítása; jelek festése és javítása; kazánok tisztítása és javítása; kárpit(ozás) javítása; ke-
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mencék üzembe helyezése és javítása; kéményseprés; késélezés;
kikötõépítés; konyhai felszerelések üzembe helyezése; kõbányák
kiaknázása; kõmûves munkák; kútfúrás; külsõ és belsõ festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; lopás elleni riasztók felszerelése és javítása; mesterséges hókészítés
(szolgáltatás); mólók építése; mosodák; mûtárgyak restaurálása;
napernyõk javítása; nyílászárók beszerelése; órák karbantartása
és javítása; patkányirtás; páncélszekrények karbantartása és javítása; páncéltermek karbantartása és javítása; pelenkamosás; raktárak építése és javítása; repülõgépek karbantartása és javítása;
rozsdamentesítés; ruhagõzölés vasalás; ruhajavítás; ruhanemûk
tisztítása; ruhák felújítása; stoppolás (ruhajavítás); számítógépek
üzembe helyezése, karbantartása és javítása; szegecselés; szigetelési szolgáltatások (építés); szivattyújavítás; szõrmék karbantartása, tisztítása és javítása; tapétázás; távbeszélõ készülékek üzembe helyezése és javítása; tenger alatti építkezés; tenger alatti javítások; tetõfedõ munkák; tisztítógépek kölcsönzése; tonerpatronok
újratöltése; tûzriasztók felszerelése és javítása; újraónozás; úszómedencék karbantartása és javítása; állványozás; égõfejek karbantartása és javítása; építés; építési tárgyú információk; építkezések felügyelete (irányítás); építmények lebontása; építõipari
gépek kölcsönzése; épületek (belsõ) tisztítása; épületek tisztítása
(külsõ felületé); öntözõberendezések üzembe helyezése és javítása; útburkolás; utcaseprõgépek kölcsönzése; úttisztítás; vakolás
(vakolási munkák); vásári standok és üzletek építése; vegytisztítás; vízvezeték-szerelés; vízszigetelés (építõipar).

(210) M 09 00164
(220) 2009.01.22.
(731) Kovácsné Böck Krisztina, Budapest (HU)
(740) dr. Kerekes Gábor ügyvéd, Dr. Kerekes Gábor Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) BÖCK PINCÉSZET
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátás, falusi turizmus, panzió- és étteremmûködtetés.
(210) M 08 03436
(220) 2008.11.05.
(731) dr. Kricsfalvi Anita, Budapest (HU)
(541) NOGRADICUM
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás, bárszolgáltatások, étkezdék, gyorséttermek, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, önkiszolgáló éttermek, panziók, rendezvényhez termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek (szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások, székek, asztalok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése, turistaházak,
vendéglátóipar.
(210) M 08 03565
(220) 2008.11.17.
(731) Követ Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért, Budapest (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz és Társai Szabadalmi,
Védjegy és Jogi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 03744
(220) 2008.12.05.
(731) Keszthelyi László, Pilisvörösvár (HU)
(546)

(511) 42 Környezetvédelmi kutatás, minõség-ellenõrzés, mûszaki
kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység.
(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 03933
(220) 2008.12.22.
(731) Konnex Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) GYÖNGYÖZÖN
(511) 33 Borok.
(210) M 09 00031
(220) 2009.01.07.
(731) Kovács János, Gyõrújbarát (HU)
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 00032
(220) 2009.01.07.
(731) Kovács János, Gyõrújbarát (HU)
(546)
(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 03519
(220) 2008.11.12.
(731) Lucasfilm Entertainment Company Ltd., San Francisco (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) STAR WARS
(511) 9
Számítógépek, számítógépszoftver és ezzel együtt forgalmazott dokumentáció; interaktív szórakoztató szoftver; komputerjáték-szoftver; komputer- és videóoáték-készülékek; elektronikus játékok; telefonon, rádiótelefonok; rádiók; felvételt tartalmazó audio- és videoszalagok; lézerlemezek, videolemezek; fonográffelvételek; kompaktlemezek; CD-ROM-ok; elektronikus
kalkulátorok; elemek, napszemüvegek; hordozható elektronikus
készülékek, elvitelére való táskák; fejre erõsíthetõ telefonok; audiokazetta-lejátszók és -felvevõk, CD-lejátszó készülékek,
DVD-lejátszó készülékek, mágnesek; modemek, egéralátétek,
távirányító készülékek.
16 Papíráru és nyomtatvány; könyvek; képes újságok és egyéb
kiadványok, poszterek; képregények; kifestõkönyvek; egyéb tevékenységeket serkentõ könyvek; jegyzetfüzetek, címjegyzékek;
üzleti névjegykártyák; tejesüvegek kereskedelmi névvel ellátott
papír zárókupakja; könyvlemezek; csekk-könyvtartók és borítók;
személyi elõjegyzési és szervezési naplók (nem elektronikus);
naptárak; iskolai és irodai cikk, beleértve radírokat, vonalzókat,
ceruzákat, tollakat, levélpapírokat és feljegyzési tömböket; anyagok mûvészek részére; nyomtatott papírhoz való minták; dörzsölés útján megjelenõ képek; levélpapír portfóliók, vázlatfüzetek,
ajándékcsomagoló anyag, ajándékcímkék; ajándéktasakok; ajándékdobozok; levelezési jegyzetpapír; üdvözlõlapok; rendezvényeknél használatos papíráru; papírból készült dedorációs anyagok; postai levelezõlapok; csomagdíszítõk, levélpapírra ragasztandó címkék; parafa lemezek; krétával használatos táblák; hirde-
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tõtáblák; fotóalbumok; dörzsölõkönyvek, bélyegalbumok; névkártyák telefonhíváshoz; mûvészi alkotások reprodukciói; litográfiák; hologramok; felvasalható jelek; naptárak; kartonfigurák,
jegyzetfüzetek, felragasztható tetoválási matricák.
18 Bõröndök, bevásárlótáskák, hátizsákok, tárcák, bõröndcímkék, esernyõk, iskolatáskák, derékra csatolható táskák és mindenfajta bõráru.
21 Háztartási áru, beleértve bögréket, tányérokat, csészéket,
piknikdobozokat és termoszokat, üvegpoharakat és bögréket,
egyszer használatos poharakat, konyhai eszközök és tartályok, fésûk, kefék, tükrök, fogkefék, hajápolási cikkek, díszítéssel ellátott
fémedények és tálcák, asztali borospalackok, kancsók, és alakzatok és szobrocskák cserépbõl, kõedénybõl, üvegbõl porcelánból,
kristályból vagy porcelánból és hulladékpapír kosarak.
24 Textiláruk; törölközõk; fürdõlepedõk; textilbevonatú cikkek; ablaksötétítõk; steppelt strandpaplanok; asztalnemû és vászonáru; tányéralátétek; bútorok felújításánál huzatként rögzített
anyagok; kárpitosanyagok; függönyök; zsebkendõk; ágynemû,
beleértve lepedõket, párnahuzatokat, tûzött paplanokat, ágytakarókat, pokrócokat, párnautánzatokat, matracalátéteket és matrac-huzatanyagokat.
25 Férfi-, nõi és gyermekruházati cikkek, így alsóruházat, esõruházat, hálóruházat, harisnyaféleségek, cipõk és lábbelik, övek,
harisnyatartók és nadrágtartók, kalapok, sapkák, fejfedõk, jelmezek és álarcok, valamint álarcosbáli játékkészletek.
28 Játékok, játékszerek, játékáruk; sportcikkek, elektronikus és
videojátékok; érmével mûködtetett videojátékok; kézügyességi
szerszámkészletek; mozaikjátékok (lombfûrésszel kivágott részekbõl); játék akciófigurák és azok tartozékai; miniatûr játékmûvek; plüssjátékok; babák; görkorcsolyák, korcsolyák, egyélû korcsolyák; álarcosbáli kosztümök és álarcok, vidámparki jármûvek;
játékkártyák.
30 Édes aprósütemények, sós kekszek, cukorkák, csokoládé,
kandírozott gyümölcs, kandírozott dió, jégkrém, fagyasztott cukrászati termékek, fagyasztott joghurt, hab, pudingok, torták, cukrászsütemények, gabonafélék, rágógumi, kávé, tea, kakaó, pótkávé, méz és mártások.
35 Elektronikus vagy egyéb online úton történõ megrendelések, vásárlás, licencia, vagy áru és szolgáltatások egyéb elosztására; kiskereskedõi szolgáltatások; bevásárlási szolgáltatások,
elektronikus hálózat, vagy egyéb online eszközök segítségével.
41 Audiovizuális, kábeltelevízió-, televízió- és rádióprogramok körébe tartozó szórakoztatószolgáltatások; mozgófilmek, televízióprogramok, filmsorozatok és más audiovizuális mûvek
gyártása és elosztása; audiovizuális szórakoztatóipari szolgáltatás
elektronikus hálózat, vagy egyéb online eszközök segítségével;
hírek és információs programok hozzáférhetõvé tétele az elektronikus hálózat, vagy egyéb online eszközök segítségével; interaktív komputerjátékok hozzáférhetõvé tétele elektronikus hálózat,
vagy egyéb online eszközök segítségével; elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás; mulattatás szórakoztató programok keretében;
klub keretében történõ szórakoztatás; egyéb online szolgáltatás,
nevezetesen szórakoztató hírek, információk közlése és online
rajongói klub szolgáltatások.
(210) M 08 03663
(220) 2008.11.28.
(731) László Béla, Budapest (HU)
(541) Kedvenckártya
(511) 16 Fényképek, folyóiratok, plasztikkártyák, adathordozó kártyák, könyvek és prospektusok, naptárak, nyomtatványok és
nyomdaipari termékek, papíráruk, plakátok, falragaszok papírból
vagy kartonból, poszterek, molinók és zászlók, öntapadó címkék,
pecsétbélyegek, katalógusok, kézikönyvek és magazinok, írószerek, tollak, címkék, dossziék, értesítések, térképek, grafikai (szitázott és hímzett) nyomatok, albumok, oktatási eszközök (készülékek kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,

eladási propaganda (mások számára), rádiós reklámozás, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása, számlakivonatok összeállítása, televíziós reklámozás, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk.
(210) M 09 00162
(220) 2009.01.22.
(731) Magyar János Ferenc, Budapest (HU)
(541) DR.BIOGET
(511) 5
Egészségügyi készítmények, gyógyászati használatra, vitaminok, táplálékkiegészítõk, gyógynövénykapszulák.
(210) M 08 03324
(220) 2008.10.22.
(731) Magyar Temetkezési Kellékgyártók és Forgalmazók
Egyesülete, Ajka (HU)
(740) dr. Simóka Beáta, Simóka Beáta Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 20 Bútorok; fali dísztáblák nem textilbõl (bútorzat); fejtámaszok (bútorok); függönyök ablakokba, belsõ; koporsók; koporsószerelvények (nem fémbõl); paravánok (bútorok); párnák, fejpárnák; szobrocskák fából, viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból;
urnák (temetési).
35 Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; reklámanyagok, röplapok, prospektusok, myomtatványok, áruminták terjesztése; reklámanyagok terjesztése; árubemutatás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
45 Gyászszertartások, hamvasztás, temetés.
(210) M 07 01076
(220) 2007.03.30.
(731) Maraton Lapcsoport - Multivízió Kiadói Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Veszprém (HU)
(740) dr. Kovátsits László ügyvéd, Budapest
(541) Fehérvári 7 Nap
(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, nyomtatott publikációk, nyomtatványok.
(210) M 08 02604
(220) 2008.08.13.
(731) Market Group Inc., Victoria, Mahe (SC)
(740) dr. Orosz Róbert ügyvéd, Dr. Orosz Róbert Ügyvédi Iroda,
Jászberény
(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
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18 Táska, utazóláda, bõrönd, hátitáska, bõrerszény, (babahordozó) kenguru, babakocsi, hátizsák, táskahuzat, neszesszer, piperetáska, pénztárca, levéltárca, aktatáska, sporttáska, ruhatartó
zsák, sportszatyor, névjegykártyatartó, kameratartó; piperetáska,
kulcstartó, kártyatartó, bõrböl készült útitáska, esernyõ, napernyõ, sétapálca, hám, nyereg, kalapdoboz, bõr kulcstartólánc, bõrbõl készült tok vagy bõrkarton, bõröv, diplomatatáska, csizma és
cipõ bõrbélés, iskolatáska, bõr vagy mûbõr kotta, lószerszám.
20 Bútorok, tükrök, képkeret; más áruosztályba nem sorolt fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl készült termékek, kagylóból, borostyánból, gyöngyházból vagy ezen anyagokat utánzó anyagokból, vagy mûanyagból készült termékek;
díszpárna, matrac, párna, szék, hálózsák, kosár, gyöngyfüggöny;
ebbe az áruosztályba tartozó ágyfelszerelés, ágynemû, alvóhely
háziállatoknak, ágykeret, pad, lóca, palackrekesz, doboz, láda, ruhaakasztó, kabátfogas, bölcsõ, gyermekágy, faliszekrény, íróasztal, dívány, kutyaház, fésülködõasztal, szívószál, legyezõ, magasított gyermekszék, bébi-járókeret, járóka, felfújható reklámtárgyak, ékszerdobozok, levélszekrény, örökmozgó (szélforgó), iroda bútor, fa-, viasz-, gipsz- vagy mûanyagszobor, papírtörölközõ-adagoló, tálca.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésû és szivacs; borotvapamacs; borotvapamacs-tartó; cipõkanál; szappantartó doboz; szappanadagoló; szappantartó; fogkefe; púderpamacs; kefe (kivéve festõecsetet); kefegyártáshoz használt anyagok; mosogatókefe; cipõkefe; takarítóeszközök; vasforgács; locsolókanna; vödör; szemétvödör; porrongy; tisztítókendõ; háztartási kesztyû; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveg); más áruosztályokba nem sorolt üvegáru, porcelán- és agyagedény; váza; cserépedény; kristály; tál; madárkalitka; ketrec háziállatok részére; gyertyatartó; cukortartó; ruhaakasztó; ruhafogas; ruhacsipesz; kenyértartó; kenyérvágódeszka;
poháralátét; koktélkeverõ; kávédaráló; kávéörlõ; kávészûrõ, kávéskanna; üvegnyító; dugóhúzó; vágódeszka; edény; papírtörülközõ-adagoló; pohár; bögre; söröskorsó; ivópohár; ivópalackok;
ivóedény; teáskanna; süteményesdoboz; fazék- és láboskészlet;
lábos; tányér; fazék; fûszertartókészlet; sótartó; sószóró; borsszóró; borsdaráló; tojástartó; tojásfõzéshez használt idõmérõ; étlaptartó; szerencsemalac; pénzkazetta.
24 Törülközõ, flanel, lepedõ, párnahuzat, paplanhuzat, takaró,
paplan, a 24. áruosztályba tartozó textilnemû; textil asztalterítõ,
szalvéta.
25 Ruházati cikkek, lábbelik, kalapáruk, sálak, kosztüm.

(210) M 04 04403
(220) 2004.10.08.
(731) MARS Inc., McLean, Virginia (US)
(740) Rein és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer Iroda, Budapest
(546)

(511) 6
Nem nemesfémbõl és ötvözeteibõl készült kulcstartó, jelvény; más áruosztályokba nem sorolt fémtermékek.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, mérõ-, jelzõ-,
ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására vagy
sokszorosítására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemezek; kazettalejátszó készülékek; CD-lejátszó; CD; rádió; lemezjátszó; magnó; tv-játék; távirányító készülék; telefon,
telefonkészülék, telefonkagyló, mobiltelefon; üzenetrögzítõ készülék; televízió; tv-készülék; képmagnó; videokazetta; videojáték-kazetta; videotelefon; videoképernyõ; óra; autórádió; rádiós
ébresztõóra; felvevõkamera; kamera; speciális fényképezõgép és
mûszertok; iránytû; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, zsebszámológépek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; számítógép-billentyûzet; számítógép; szemüvegtok; kontaktlencse-tároló; szemüvegtartó lánc;
szemüvegtartó zsinór; szemüvegkeret; szemüveg; nagyítólencse;
fényszûrõ lencse; napszemüveg, távcsõ, fényképezõgép-keresõ;
búvárkészülék; búvármaszk; búváröltözék; fürdõ- és úszómellény; úszószárnyak; légzõkészülék víz alatti úszáshoz; villogó
jelzõfény; mérõkészülékek és berendezések; elektromos hajsütõ;
hajcsavaró, bukósisak.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; fürdõszoba-szerelvények; vécécsésze, -ülõke; ágymelegítõ; elektromos takaró, fûtõkészülék; hõpalack; italhûtõ berendezés; kerékpárlámpa; mennyezetlámpa; elektromos karácsonyfaégõk; elektromos
lámpa; dekorációs lampionok; elemlámpa, zseblámpa, világítórakéta; gázlámpa; lámpa; kávészûrõ; kávéfõzõ gép; kávédaráló; kávépörkölõ; kenyérpirító; elektromos vízforraló; lábmelegítõ; hajszárító; jégszekrény, fagyasztóláda.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek; drágakövek; nemesfémbõl készült
háztartási eszközök; nemesfémbõl készült háztartási tárolóeszközök; nemesfémbõl készült vödör; nemesfémbõl készült doboz;
ékszerdoboz; ébresztõóra; jelvény; gyertyatartó és karos gyertyatartó; mandzsettagombok; nyakkendõtû; nyakkendõcsíptetõ;
kulcskarika; medál; zseb- és állóóra; karóraszíj; óralánc; karóra.
16 Papír- és írószeráru; nyomdaipari termékek; folyóirat;
könyv; magazin; kiadványok; poszter; levelezõlap; képregény;
munkafüzet; kifestõkönyv; notesz; címjegyzék; gyûjthetõ kártyák
(trading cardok); öntapadós címke; matrica; gyûjthetõ kártyák; tejesüvegkupak; könyvjelzõ; mûvészkellékek; író- vagy rajzszerek;
naptár, poszter, határidõnapló (nem elektronikus); oktatási és tananyagok; irodaszerek; radír; ceruzahegyezõ; vonalzó; levonókép
(dörzsmatrica); iratmappa; fényképalbum; album; csomagolópapír; ajándékkísérõ kártya; ajándékdoboz; üdvözlõlap; papír rendezvénykellékek; papír dekorációs anyagok; csomagolóanyagok;
parafa tábla; iskolatábla; hirdetõtábla; bélyegalbumok; kézikönyv; fotóalbum; fénykép; papír- vagy kartonmodellek; irodai
vagy háztartási ragasztó; ragasztószalag; papír; festõecset; mûvészkellékek; levélnehezék; ceruzakészlet; ceruza- vagy tolltartótok; ceruza- vagy tolltartó; határidõnapló; papírszalvéta; képeslap; modellezõkellékek; kotta.

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

M 08 03162
(220) 2008.10.09.
MARS INCORPORATED, 22101-3883 (US)
dr. Bartal Iván, Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

A SZERETET IHLETTE
31 Más osztályokba nem sorolt mezõgazdasági, kertészeti és
erdészeti termékek és magvak; élõ állatok; friss gyümölcsök és
zöldségek; táplálékkiegészítõk állatok részére; szépiacsontok;
csontok és ehetõ gumicsontok; állati alom.
35 Reklámozás és szponzorszolgáltatás.

(210) M 09 00413
(220) 2009.02.12.
(731) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)
(740) dr. László Áron Márk, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) MASTERNET
(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; hõszigetelõ anyagok; hangszigetelõ anyagok; szigetelõlemezek; tömítõanyagok; üveggyapot
szigetelési célra; szigetelési fóliák; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
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(210) M 09 00414
(220) 2009.02.12.
(731) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)
(740) dr. László Áron Márk, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) MASTERMAX
(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; hõszigetelõ anyagok; hangszigetelõ anyagok; szigetelõlemezek; tömítõanyagok; üveggyapot
szigetelési célre; szigetelési fóliák; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
(210) M 09 00415
(220) 2009.02.12.
(731) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)
(740) dr. László Áron Márk, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) AQUAWELL
(511) 19 Építõanyag-kivonatok; bitumenalapú építési anyagok; bitumenes anyagok tetõfedéshez; építõanyagok nem fémbõl; építõelemek betonból; épület panelok nem fémbõl; habarcsok építési
célokra; tetõburkolatok, tetõhéjazatok nem fémbõl; tetõfedõanyagok nem fémbõl; tûzálló anyagok.

(210) M 09 00221
(220) 2009.01.28.
(731) Max-Immun Kft., Komárom (HU)
(541) GASTROANAX
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.
(210) M 09 00222
(220) 2009.01.28.
(731) Max-Immun Kft., Komárom (HU)
(541) IMMUNAX
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.
(210) M 09 00223
(220) 2009.01.28.
(731) Max-Immun Kft., Komárom (HU)
(541) NEURANAX
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.
(210) M 09 00224
(220) 2009.01.28.
(731) Max-Immun Kft., Komárom (HU)
(541) CARDIANAX
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.

(210) M 08 03752
(220) 2008.12.08.
(731) MatekSoft Kft., Gödöllõ (HU)
(740) Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivõ, Budapest
(546)

(210) M 08 03810
(220) 2008.12.11.
(731) Monitor Alarm Biztonságtechnikai Kft., Érd (HU)
(740) Kunvári Antal, 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.
(210) M 09 00025
(220) 2009.01.07.
(731) Max-Immun Kft., Miskolc (HU)
(546)

(511) 45 Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(210) M 09 00309
(220) 2009.02.04.
(731) MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.
(210) M 09 00220
(220) 2009.01.28.
(731) Max-Immun Kft., Komárom (HU)
(541) CRANALGON
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.

(511) 16 Nyomtatványok, papír- és kartoncikkek, különösen: telefonkönyvek és szakmai névsorok.
35 Reklámtevékenység, hirdetés, szervezés.
38 Adattovábbítás, adatközlés.
41 Kiadói tevékenység.
42 Számítógépes adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások.
(210) M 09 00310
(220) 2009.02.04.
(731) MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
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(546)

(511) 16 Nyomtatványok, papír- és kartoncikkek, különösen: telefonkönyvek és szakmai névsorok.
35 Reklámtevékenység, hirdetés, szervezés.
38 Adattovábbítás, adatközlés.
41 Kiadói tevékenység.
42 Számítógépes adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások.
(210) M 09 00311
(220) 2009.02.04.
(731) MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 16 Nyomtatványok, papír- és kartoncikkek, különösen: telefonkönyvek és szakmai névsorok.
35 Reklámtevékenység, hirdetés, szervezés.
38 Adattovábbítás, adatközlés.
41 Kiadói tevékenység.
42 Számítógépes adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások.
(210) M 09 00096
(220) 2009.01.15.
(731) NetBomba Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 41

(210) M 09 00387
(220) 2009.02.12.
(731) Novartis AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) LAMUNA
(511) 5
Gyógyszerkészítmények, nevezetesen nemi hormonok és
ezek inhibitorai.
(210) M 09 00388
(220) 2009.02.12.
(731) Novartis AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) LOVAMOUR
(511) 5
Gyógyászati, állatgyógyászati és egészségügyi készítmények; diabetikus anyagok orvosi célokra, bébiételek; tapaszok,
kötszerek; fogtömõ anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek; készítmények élõsködõk elpusztítására, fungicidek, herbicidek.
(210) M 09 00389
(220) 2009.02.12.
(731) Novartis AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) DADIBRA
(511) 5
Gyógyászati, állatgyógyászati és egészségügyi készítmények; diabetikus anyagok orvosi célokra, bébiételek; tapaszok,
kötszerek; fogtömõ anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek; készítmények élõsködõk elpusztítására, fungicidek, herbicidek.
(210) M 09 00390
(220) 2009.02.12.
(731) Novartis AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) LACTOPROTECT
(511) 5
Gyógyászati, állatgyógyászati és egészségügyi készítmények; diabetikus anyagok orvosi célokra, bébiételek; tapaszok,
kötszerek; fogtömõ anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek; készítmények élõsködõk elpusztítására, fungicidek, herbicidek.

Oktatás.

(210) M 09 00384
(220) 2009.02.12.
(731) Novartis AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) ISOLDA
(511) 5
Gyógyszerkészítmények, nevezetesen nemi hormonok és
ezek inhibitorai.
(210) M 09 00385
(220) 2009.02.12.
(731) Novartis AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) IAMNA
(511) 5
Gyógyszerkészítmények, nevezetesen nemi hormonok és
ezek inhibitorai.
(210) M 09 00386
(220) 2009.02.12.
(731) Novartis AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) DECIORA
(511) 5
Gyógyszerkészítmények, nevezetesen nemi hormonok és
ezek inhibitorai.

(210) M 08 03643
(731) ODP Vital Kft., Pécs (HU)
(541) DR HERZ
(511) 5
Vitaminkészítmények.

(220) 2008.11.25.

(210) M 08 03000
(220) 2008.09.25.
(731) OPTICNET HUNGARY Érdekképviseleti Egyesülés,
Budapest (HU)
(740) dr. Viszmeg Györgyi, Viszmeg Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 5
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Kontaktlencse; optikai cikkek, optikai készülékek és eszközök, optikai lencsék, optikai üvegek, optikai üvegszálak (fényvezetõ szálak), napszemüvegek, szemüvegek (optikai), szemüvegkeretek, szemüveglencse üvegfej, szemüvegtokok, szemüvegzsinórok.
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zók, optikai cikkek, optikai készülékek és eszközök, rajzfilmek,
animációs filmek, filmek, filmszalagok, mobiltelefon-készülékek, rádiótelefon-készülékek, számítógépes tanuló-, nyelvoktató
és játékprogramok, szövegszerkesztõ gépek, szótárgépek, nyelvoktató gépek; floppyk, audio- és videokazetták, videokamera-kazetták, digitális fényképkártyák és egyéb képhordozók, DVD
(digitális videolemez) és egyéb lágy és merevlemezes információhordozók.
16 Oktatási eszközök (készülék kivételével), tanítási és oktatási anyagok, nyomdabetûk, klisék, papíráru, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomtatványok, sablonok, iskolaszerek, iskolai táblák, kartonkötések, kézikönyvek, albumok, blokkok, borítékok, folyóiratok, füzetek, katalógusok, képek, könyvek, matricák, lehúzóképek, naptárak, noteszok, nyomtatványok,
öntapadó címkék, nyelvkönyvek, tankönyvek, szótárak, nyelvi
munkafüzetek, oktatási reklámanyagok.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek; akadémiák, alkotómûhelyek szervezése, és lebonyolítása, audio- és videoberendezések terjesztése és kölcsönzése, digitális képfelvételezés, elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása, filmgyártás, filmstúdió, színházak, mûvelõdési
házak, oktatási intézmények üzemeltetése, fordítói szolgáltatások, hangfelvételek kölcsönzése, hangstúdiók, könyvkiadás,
könyvtári kölcsönzés, levelezõ tanfolyamok, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, online elérhetõ elektronikus tanfolyamok, publikációk, játékok szolgáltatása, óvodák (nevelés, oktatás), rádió- és televízióprogramok készítése, show-mûsorok, szövegek kiadása, videofilmgyártás, videoszalagok kölcsönzése; nyelvoktatás, nyelvvizsgáztatás, nyelvoktató rendszerek terjesztése, kölcsönzése, nyelvtanulás, nyelvoktató könyvek
megalkotása, és terjesztése, gyermekoktatás, nyelviskolai szolgáltatások, iskolai nyelvoktatás, óvodai nyelvoktatás, audiovizuális nyelvoktatás, nyelvstúdiók, interaktív nyelvoktatás, audiovizuális nyelvoktató anyag terjesztése, nyelvtanfolyamok szervezése, kölcsönzése, nyelvkönyvek szerzése, kiadása, elektronikus
online nyelvkönyvek, nyelvoktatással kapcsolatos szolgáltatások
nyújtása, kiadása, könyvtárakon keresztül nyelvoktatási anyagok
kölcsönzése, számítógépes nyelvoktató programok terjesztése,
alkalmazása; nyelvoktatási anyag filmen, audio- és videokazettán, CD-n, DVD-n, interneten és más, nyomtatott vagy elektronikus hordozón vagy úton történõ gyártása, terjesztése, kölcsönzése
vagy oktatási, nevelési célzatú tevékenységekben való felhasználása.

(210) M 08 02993
(220) 2008.09.24.
(731) Pawel Ungeheuer, 38-400 Krosno (PL)
(541) PORTIUS
(511) 33 Borok.
39 Utazások szervezése, helyfoglalás utazáshoz, látogatások
tervezése turistáknak, borászati utazások szervezése.
43 Vendéglátás- hotel és idõleges szállásadás, valamint élelmezés.
(210) M 09 00029
(220) 2009.01.07.
(731) Pervuninszky Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(541) Uniel
(511) 9
Számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
11 Világítóberendezések.
(210) M 09 00307
(220) 2009.02.04.
(731) PET-HUNGÁRIA Kft., Budaörs (HU)
(541) MIRCI
(511) 31 Ehetõ rágcsálnivaló állatoknak; táplálék kedvtelésbõl tartott
állatoknak; táplálék állatoknak.
(210) M 09 00308
(220) 2009.02.04.
(731) PET-HUNGÁRIA Kft., Budaörs (HU)
(541) BERCI
(511) 31 Ehetõ rágcsálnivaló állatoknak; táplálék kedvtelésbõl tartott
állatoknak; táplálék állatoknak.
(210) M 09 00174
(220) 2009.01.22.
(731) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) SANTAL
(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok.
(210) M 09 00564
(220) 2009.03.04.
(731) POLÁRIUM Hangulat- és Közérzetjavító Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) SENSOLITE
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; fényterápiához, fényterápiával
kombinált oxigén-, hang-, illat- és más fizikoterápiához használható készülékek és berendezések
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

M 05 01777
(220) 2005.05.20.
Popper Ádám, Budapest (HU)
Giber János, Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest

M 08 03364
(220) 2008.10.30.
Pro Bona Kft., Budapest (HU)
dr. Engel Tamás, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest

artrandi
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.

Angolul leg a láb
9
Tudományos, oktatási, nyelvoktatási célra szolgáló oktatóberendezések, felszerelések, hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek, CD-ROM
(kompakt) lemezek, televíziós vevõkészülékkel, video- és
DVD-lejátszó készülékkel együtt használható játékok, diavetítõk,
diapozitívok, hangfelvevõ készülékek, hangfelvétel-hordozók,
hanglemezek, hangrögzítõ szalagok, hangvisszaadó készülékek,
hologramok, kompakt (CD-) lemezjátszók, kompakt lemezek
(CD) (audio-video), magnetofonok, magnetofonszalagok, mágneskártyák, mechanikus cégtáblák, modemek, noteszgépek, notebookok, oktatási készülékek, olvasóegységek, optikai adathordo-

(210) M 09 00229
(220) 2009.01.28.
(731) dr. Pál Gabriella, Nyíregyháza (HU);
Árokszállásiné dr. Pál Zsuzsanna, Nyíregyháza (HU)
(546)
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(511) 29 Tej- és tejtermékek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.

(546)

(210) M 08 03959
(220) 2008.12.29.
(731) Rácz Péter, Gyömrõ (HU)
(740) dr. Hoványi Kristóf ügyvéd, Budapest
(546)
(511) 29

Tej és tejtermékek.

30 Tejet tartalamzó csokoládé, csokoládés tej (ital), fagyasztott
joghurt, fagylalt, jégkrém, kakaó tejes ital, kávé tejjel, pudingok,
tejsodó (vaniliás krém).
32 Tejet tartalmazó alkoholmentes italok, tejet tartalmazó alkoholmentes koktélok, tejsavó alapú italok.
(511) 9
Egyéb mérõberendezések és felszerelések; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek; adatfeldolgozó berendezések
és számítógépek; mérõberendezések, mérõmûszerek; mérõkészülékek, elektromos; mérõmûszerek; számlálók, mérõmûszerek.
(210) M 08 02033
(220) 2008.06.19.
(731) Sanoma Budapest Kiadói zártkörûen mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) ÜZLET & SIKER „MINÕSÍTETT VÁLLALKO-

(210) M 08 03748
(220) 2008.12.05.
(731) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) HISZÜNK A SZERENCSÉBEN
(511) 9
Pénzbedobásos automaták, számítógépprogram és -szoftver, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító- és mechanikus
táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, vékony
fûzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek (bútorok
kivételével).

ZÁS”
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, különösen hirdetési oldalak készítése,
információk számítógépes adatbázisba való rendezése, szerkesztése, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, közvélemény-kutatás: piaci tanulmányok, piackutatás: segítségnyújtás üzletvezetéshez, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, üzleti
felvilágosítás, tájékoztatás, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen újságkiadás, -terjesztés: elektronikus
könyvek és folyóiratok online kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; versenyek szervezése.
(210) M 08 03811
(220) 2008.12.11.
(731) Sanoma Budapest Kiadói zártkörûen mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) ÍME A NÕ!
(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, különösen újságkiadás; elektronikus könyvek és
folyóiratok online kiadása; szórakoztató és kulturális mûsorok
készítése, szerkesztése.
(210) M 08 03444
(220) 2008.11.06.
(731) Senoble Holding SAS, Jouy (FR)
(740) dr. Perlaki Dezsõ ügyvéd, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi
Iroda, Budapest

35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása,
sorsjátékszervezetek, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
(210) M 08 01761
(731) Tietze Nándor Pál, Eger (HU)
(740) dr. Hekeli Gábor ügyvéd, Eger
(546)

(220) 2008.06.09.

(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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 03697
(220) 2008.12.02.
(731) Tiszafüredi Thermál Kft., Tiszafüred (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest
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édességek, fagylaltok; méz, melasz; élesztõ, sütõpor, só, mustár;
ecet, öntetek (ízesítõk); fûszerek; étkezési jég.

(546)

35 Hirdetések; üzletvezetés; üzleti adminisztráció ; irodai tevékenységek, fõleg hirdetések és promóciós tevékenység.

(511) 32

(210) M 08 03798
(220) 2008.12.10.
(731) Union Musik 2003 Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Ferenc ügyvéd, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

Víz.

(210) M 08 03699
(220) 2008.12.02.
(731) Tiszafüredi Thermál Kft., Tiszafüred (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 32

Víz.

(210) M 07 00142
(220) 2007.01.18.
(731) Tizennyolc körül Alapítvány, Budapest (HU)
(541) TABLÓVERSENY
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 03650
(220) 2008.11.26.
(731) Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb anyagok mosodai célokra,
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolókészítmények; szappanok,
illatszerek, illóolajok, kozmetikumok, hajápoló oldatok; fogpaszták.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi használatra; csecsemõtápszerek; ragtapaszok, kötszerek; fogtömõ
anyagok, fogászati viasz; fertõtlenítõszerek, rovarirtó készítmények; fungicidek, herbicidek.
29 Hús, hal, baromfi- és vadhús; húskivonatok; konzervált, fagyasztott és szárított gyümölcsök és zöldségfélék; zselék, lekvárok, kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt
és gabonafélékbõl készült készítmények, kenyér, sütemény és

(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.
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.
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.
(210) M 08 03757
(220) 2008.12.08.
(731) V.I. POSSE Bt., Budapest (HU)
(541) HHBZ HIP HOP BOYZ
(511) 41 Nevelés és szórakoztatás, oktatás, különösen szakmai képzés és kulturális tevékenységek, sport.
(210) M 08 03487
(220) 2008.11.10.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
(541) LOWAREN
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati termékek, valamint
egészségügyi termékek gyógyászati használatra.
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(210) M 08 01542
(220) 2008.04.30.
(731) Verlag Dashöfer Kft., Budapest (HU)
(541) KISTIGRIS MAGAZIN
(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; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok; nyomdabetûk; klisék; magazinok, revük (idõszaki lapok).
(210) M 09 00306
(220) 2009.02.04.
(731) Westend Ingatlanhasznosító Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Madar Attila, Madar Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

25 Lábbelik; csizmák; szíjak; ruházati cikkek; sportcipõk; bundák (ruházat); sapkák (fejfedõk); harisnyák; pelerinek, övek.
(210) M 09 00230
(220) 2009.01.28.
(731) ZOTT GmbH & Co. KG, Mertingen (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) EGÉRFALAT
(511) 29 Tej, tejes italok, nevezetesen ivótej, sûrített tej, író, joghurt,
gyümölcsjoghurt, kakaós vagy csokoládés joghurt; alkoholmentes ivótejkeverék (túlnyomórészben tejbõl készült) kefir, tejszín,
puha fehér sajt, puha fehér sajt gyümölcsökkel és fûszernövényekkel; fõként tejet tartalmazó desszertek, zselatinnal és/vagy
keményítõmegkötõként és fûszeres ízesítõként; vaj, olvasztott
vaj, sajt és sajttermékek, tej és savópor emberi fogyasztásra,
diétás joghurt nem gyógyászati célból.
30 Puding, jég étkezési célra, fagylaltpor.
(210) M 08 00974
(220) 2008.03.19.
(731) ÉDEN FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Siófok (HU)
(740) dr. Szabó Péter, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 03496
(220) 2008.11.10.
(731) XU, Yunfeng, Chengdu City, Sichuan Province (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)
(511) 29
(511) 18 Bõrutánzatok; pénztárcák; iskolatáskák; hátizsákok; aktatáskák; kézitáskák; útitáskák; oldalzsákok; állatbõrök; esernyõk.

Tejkrémmel töltött áruk (tejsnack termékek).

A rovat 127 db közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és védjegy lajstromozása
különleges gyorsított eljárásban I.
ményedés elleni készítmények, diétás anyagok gyógyászati használatra, diétás élelmiszerek gyógyászati használatra, diétás italok
gyógyászati használatra, elixírek, enzimek gyógyszerészeti használatra, enzimkészítmények állatgyógyászati használatra, enzimkészítmények gyógyászati használatra, szerek [gyógyszerek], fájdalomcsillapítók, fejfájás (migrén) elleni készítmények gyógycukor, gyógyhatású takarmányadalékok, gyógyitalok, gyógynövények, gyógyszerek (humán), gyógyteák, herbateák, kapszulák
gyógyszerekhez, szérumok, vitaminkészítmények.

(111) 197.084
(151) 2009.04.14.
(210) M 09 00447
(220) 2009.02.19.
(732) BioCo Magyarország Kft., Lõrinci (HU)
(546)

(511) 3
Dezodoráló szappanok, fogkrémek, illatszer készítmények,
illatszerek, kenõcsök kozmetikai használatra, kozmetikai bõrápoló szerek, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai krémek, kozmetikai pakolások, kozmetikai szerek, lemosószerek kozmetikai
használatra, napvédõ termékek (kozmetikai készítmények a bõr
lebarnulására), olajok egészségügyi célra, olajok kozmetikai
használatra, samponok, szappanok.
5
Állatgyógyászati készítmények, ásványi élelmiszer-kiegészítõk, antibiotikumok, bõrápoló gyógyszerkészítmények, bõrke-

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

197.086
(151) 2009.04.14.
M 09 00496
(220) 2009.02.24.
Berlin-Chemie AG., Berlin (DE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) IBUSTAR
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati
használatra.
A rovat 2 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 197.084, 197.086
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(111) 189.553
(151) 2007.05.09.
(210) M 05 03496
(220) 2005.10.28.
(732) STUDIO MODERNA 2000 TV-SHOP HUNGARY Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Fehér Endre ügyvéd, Dr. Fehér & Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) KOSMODISK
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

192.184
(151) 2007.09.28
M 04 02382
(220) 2004.05.19.
Dalitrade Munkaruha Forgalmazó Kft., Érd (HU)
dr. Prandler Katalin, Budapest

(546)

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, keretek;
dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási
cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet
cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

196.478
(151) 2008.11.04
M 07 02062
(220) 2007.05.31.
Sole-Mizo Zrt., Szeged (HU)
dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
(511) 9
25

Védõsisak; védõruhák balesetek, sugárzás és tûz ellen.
Ruházati cikkek, cipõk, kalapok különösen munkaruha.

(111) 196.556
(151) 2009.02.03.
(210) M 08 01732
(220) 2008.05.22.
(732) Magyar Építõmûvészek Szövetsége, Megújuló Források
Munkacsoport, Budapest (HU)
(541) MAGYAR PASSZÍVHÁZ KONFERENCIA

(111) 192.472
(151) 2007.12.11
(210) M 07 01448
(220) 2007.04.19.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki konferencia és szakkiállítás, építészet.

(511) 5
Vizeletinkontinencia kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmények.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)

196.127
(151) 2008.12.02.
M 07 02461
(220) 2007.07.31.
dr. Megyery Balázs, Veszprém (HU)

DR.DER-MED
44

ÉS

SZAKKIÁLLÍTÁS

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

Orvosi szolgáltatások.

196.426
(151) 2009.01.05.
M 08 01917
(220) 2008.06.09.
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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196.576
(151) 2009.02.05.
M 08 00098
(220) 2008.01.16.
MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

AZ IGAZSÁG ÁRA
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
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Nemzeti lajstromozott védjegyek I.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

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

196.580
(151) 2009.02.05.
M 08 00496
(220) 2008.02.18.
Négylevelû Kft., Törökbálint (HU)
Miklós Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(511) 43 Vendéglátás és szállodai szolgáltatások; vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás, bárszolgáltatás,
gyorséttermi szolgáltatás, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás
szállodákban, kantinok, büfék, étkezdék szolgáltatásai, kávéházi
szolgáltatás, vendéglátás motelekben, panziókban, termek kölcsönzése rendezvényekhez, szállásügynökségek (szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások, táborhelyek hasznosítása, turistaházi szolgáltatások, vendéglátóipari szolgáltatások.
(111) 196.583
(151) 2009.02.05.
(210) M 08 00715
(220) 2008.03.04.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(541) FEM
(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.

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

196.584
(151) 2009.02.05.
M 08 00481
(220) 2008.02.18.
Vince Tibor, Budapest (HU)
dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

AUTOZOO
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
196.585
(151) 2009.02.05.
M 08 01172
(220) 2008.04.04.
FOOTLOOSE LINEDANCE CLUB Egyesület, Pilis (HU)
Sógor Gyula, Budakalász

LINEDANCE
41 Tanítás, oktatás, szórakoztató klubszolgáltatás, oktató klubszolgáltatás, bálok szervezése, oktatási tárgyú információk,
show-mûsorok, szabadidõs szolgáltatások.

(111) 196.589
(151) 2009.02.05.
(210) M 07 03879
(220) 2007.11.22.
(732) dr. Szunyogh Valéria, Budapest (HU);
Attl Attila, Budapest (HU)
(541) LEMURIAI OLAJOK
(511) 5
Olajok gyógyászati használatra.
(111) 196.590
(210) M 08 00324
(732) Yuli Kft., Budapest (HU)
(546)

(151) 2009.02.05.
(220) 2008.02.01.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.
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44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(111) 196.591
(151) 2009.02.05.
(210) M 08 00717
(220) 2008.03.04.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(541) FEMTV
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(111) 196.593
(210) M 08 00480
(732) Molnár Pál, Budapest (HU)
(546)

(511) 25
33
41

(111) 196.594
(151) 2009.02.05.
(210) M 08 01548
(220) 2008.04.30.
(732) Suráwy Gábor, Budapest (HU)
(546)

(511) 18

Bõr és bõrutánzat és ezen anyagokból készült táskák.

(111) 196.595
(151) 2009.02.05.
(210) M 08 01414
(220) 2008.04.22.
(732) PANTON Nyomdaipari Dekorációs Szolgáltató és
Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 196.603
(151) 2009.02.10.
(210) M 08 01539
(220) 2008.04.30.
(732) ED. Pantera Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 41
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(151) 2009.02.05.
(220) 2008.02.18.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenység.
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Szabadidõs szolgáltatás nyújtása: szórakoztatás.

196.693
(151) 2009.02.17.
M 08 02352
(220) 2008.07.18.
Merkapt Maraton Team Sportegyesület, Budapest (HU)

Nagy Sportágválasztó - A SPORT NAPJAI
16 Újságok, folyóiratok, könyvek, tanítási és oktatási eszközök; 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; daloskönyvek, fényképek, folyóiratok, földrajzi térképek, füzetek, grafikai nyomatok, grafikai ábrázolások, kártyák,
képek, képregények, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzõk, magazinok, revük (idõszaki lapok), naptárak,
naptárak letéphetõ lapokkal, efemeridák, noteszek, nyomatok
(metszetek), nyomtatványok, oktatási eszközök, papír, papíráruk,
plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek, újságok, üdvözlõlapok/kártyák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, kereskedelmi
információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, közvélemény-kutatás, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámügynökségek, hirdetõügynökségek, segítségnyújtás üzletvezetéshez, szabadtéri hirdetés, szövegfeldolgozás, televíziós reklámozás, újság-elõfizetések intézése, üzletszervezési és üzletvezetési tanács-
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babák; babakocsik játék babákhoz; játékszerek; torna- és sportcikkek; kézi bábok; babacsörgõk; mozgó játék bölcsõk; kirakós
játékok; játék sárkányok; manipulációs rejtvényjátékok; álarcok;
mobilok; jármûmodellek; modellezõanyagok, egy egységben
árusított modellezõanyagok és eszközök a modellezõanyagokkal
való munkához; kézügyességi készletek; partiújdonságok; kis játékok partiajándékok céljára; játékkártyák; plüss játékok; bábok;
rejtvények; kerekes játékjármûvek; homokládák; csúszdák, úszógyûrûk, felfújható úszómedencék, fürdõjátékok, medencei játékok, karúszók, vízfröcskölõ játékok; gördeszkák, korcsolyák, sílécek, játéktárcsák, hokiütõk, szánkók; szappanbuborék-fújók;
összenyomható puha játékok; játék sütõeszközök; játék bankok;
játék fõzõkészletek, játékfigurák; játékszerszámok, játék szerszámtartó övek, játék védõsisakok; játék jármûvek; játékok, triciklik (játékszerek); papír partisapkák.
41 Szórakoztatás; játéktermek; vidámparkok; könyvkiadás;
szórakoztatási és nevelési szolgáltatások gyermekek számára;
elektronikus kiadói szolgáltatások, fan klubok; filmgyártás; élõ
adások és jelmezes személyes fellépések; versenyek szervezése,
online elektronikus kiadványok szolgáltatása; szórakoztatással
és/vagy neveléssel kapcsolatos online információszolgáltatás; rádiómûsorok gyártása; színpadi show-mûsorok; tv-mûsorok gyártása; tv-s szórakoztatási szolgáltatások.

adás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; filmgyártás, klubszolgáltatások, könyvkiadás,
oktatás, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, show-mûsorok, show-mûsorok szervezése, sorsjátékok lebonyolítása, sportedzõtábori szolgáltatások, sportfelszerelések
kölcsönzése, sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek
rendezése, szerencsejátékok, szórakoztatás, szövegek kiadása, televíziós szórakoztatás, testnevelés, tornatanítás.
(111)
(210)
(732)
(740)

196.694
(151) 2009.02.17.
M 08 02351
(220) 2008.07.18.
V-Contact Kft., Szada (HU)
dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Szírisz
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(111) 196.695
(151) 2009.02.17.
(210) M 08 02806
(220) 2008.09.04.
(732) Chapman Entertainment Limited, egyesült királyságbeli
cég, London (GB)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, GÖDÖLLE, KÉKES,
MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) ROARY A VERSENYAUTÓ
(511) 9
Audiovizuális felvételek; animációs filmek; letölthetõ
elektronikus kiadványok; mozifilmek; gyermekek nevelésével és
szórakoztatásával kapcsolatos számítógépi szoftver; számítógépes játékok videoberendezésekkel vagy televíziós vevõkészülékekkel történõ használatra; elektronikus kifestõkönyvek és poszterek; elektronikus üdvözlõkártyák; filmek; elektronikus kézi játékberendezések és ezekhez való szoftverek; interaktív oktatójátékok videoberendezésekkel vagy televíziós vevõkészülékekkel
történõ használatra; interaktív szórakoztató számítógépi szoftver;
interaktív grafikus képernyõ; interaktív videoszoftver; egérpadok; mûsoros média, beleértve videoszalagokat és kazettákat,
CD-ket, hangkazettákat, DVD-ket, videojáték-egységeket és számítógépi lemezeket; mûsoros interaktív CD-k; védõsisakok sportokhoz; napszemüvegek és szemüvegkeretek; kamerák; internetes elektronikus játékok.
16 Foglalkoztatókönyvek; címjegyzékek; albumok; autogramgyûjtõ könyvek; dossziék; könyvjelzõk; könyvek; naptárok; rajzvázlatok, tolltartók, állványok tollakhoz; ceruzák, pasztellkréták
és kréták; vicclapok; kifestõkönyvek; matricák; naplók; irattartó
dossziék és dobozok irodaszerekhez és papírokhoz; könyvek,
tömbök, tollak és szettek rajzoláshoz; festõállványok; hímzésminták, szabásminták és kötésminták; borítóívek levélpapírhoz és
papírhoz; ragasztók; üdvözlõlapok; tinták; magazinok; mintázóagyag; hírlevelek; noteszek és jegyzettömbök; partimeghívók; ceruzahegyezõk; festékek és festékdobozok, ecsetek, pasztellkréták, ceruzák; képeslapok; nyomott képek és poszterek; nyomtatott
publikációk és nyomtatványok; radírgumik; vonalzók; újságkivágások beragasztására szolgáló könyvek; írószerek és papíráruk;
stencilek; ragasztócímkék és lehúzóképek; asztalterítõk és alátétek papírból, papírszalvéták; oktatási anyagok; üzleti kártyák,
névjegyek; csomagolópapírok; írópapírok és tömbök.
25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.
28 Játék kertészkészletek; játék vödrök és ásók; akciós figurák;
akciós figurák tartozékai és környezetük; buborékfújó készletek
pálcával és oldattal; lufik; labdák; elemmel mûködõ mozgó játékok; táblás társasjátékok; játék építõelemek; építõjátékok; kártyajátékok; karácsonyfadíszek és karácsonyfa-dekorációk; ruhák játékbabákhoz vagy plüssjátékokhoz; játékbaba-tartozékok; játék

(111) 196.696
(151) 2009.02.17.
(210) M 08 02804
(220) 2008.09.04.
(732) Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111) 196.697
(151) 2009.02.17.
(210) M 08 02194
(220) 2008.07.03.
(732) ROMbrandt Multimedia Alkotóház Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. György Péter, György Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111) 196.698
(151) 2009.02.17.
(210) M 08 02198
(220) 2008.07.03.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(541) DR.Kvíz
(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
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háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

196.699
(151) 2009.02.17.
M 08 02203
(220) 2008.07.03.
Ranyák György, Budapest (HU)
dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

PISZE
10 Gyógyászati készülékek és eszközök; meleg levegõvel mûködõ gyógyászati készülékek; pumpák gyógyászati használatra;
orrüreg tisztítására szolgáló készülékek; orrváladék-eltávolító
eszközök.

(111) 196.700
(151) 2009.02.17.
(210) M 08 02201
(220) 2008.07.03.
(732) Fõtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(554)

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

196.703
(151) 2009.02.17.
M 08 02493
(220) 2008.08.04.
Audaxtrade 2000. Kft., Budapest (HU)
dr. Klausmann Kornél, Klausmann Kornél Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) POWERBOAT CHALLENGER
(511) 12 Csónakdaruk, csónakemelõ horgok, csónakok, bárkák, hajóbordák, hajócsavarok, hajók, hajótestek, hajócsavarok hajókhoz, jachtok, vízi jármûvek.
(111)
(210)
(732)
(740)

196.704
(151) 2009.02.17.
M 08 02502
(220) 2008.08.04.
Peszt-Plant Kft., Hidas (HU)
Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

(541) Plantafosz
(511) 1
Magkezelések mezõgazdasági és kertészeti célokra, mezõgazdasági vegyi anyagok, mûtrágyák, mûtrágyatartalmú készítmények, növények növekedését szabályozó készítmények, talajkondicionáló vegyi termékek és készítmények, talajtápanyag-kiegészítõk.
(111) 196.705
(151) 2009.02.17.
(210) M 08 02662
(220) 2008.08.19.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek lebonyolítása.
39 Szállítási tevékenység, különösen személy- és teherfuvarozás, gépjármûkölcsönzés, csomagszállítás, taxiszolgálat, utazások szervezése, futárszolgálat.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111) 196.702
(151) 2009.02.17.
(210) M 08 02491
(220) 2008.08.04.
(732) HVG Press Nyomdaipari és Információ Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Hámori Sándor, Hámori Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

196.701
(151) 2009.02.17.
M 08 02202
(220) 2008.07.03.
Ranyák György, Budapest (HU)
dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

CSÖPI
10 Gyógyászati készülékek és eszközök; meleg levegõvel mûködõ gyógyászati készülékek; pumpák gyógyászati használatra;
orrüreg tisztítására szolgáló készülékek; orrváladék-eltávolító
eszközök.

(511) 1
Vegyi termékek ipari célokra; mûanyagok nyers állapotban
(por, folyadék, pép vagy granulátum alakban), feldolgozatlan mûgyanták; ragasztószerek ipari célokra; nyomás alatt cseppfolyósított gázok, nevezetesen oxigén, nitrogén, etilén, propilén.
2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító, nedvesítõ és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a
motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
39 Töltõállomások üzemanyaggal történõ ellátása, csõvezetékeken és/vagy közúti szállítással.
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42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

196.707
(151) 2009.02.17.
M 08 02650
(220) 2008.08.19.
Keresztes Ferenc, Budapest (HU)
dr. Neuberger Ákos ügyvéd, Budapest

FEVA-ALU
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.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
196.708
(151) 2009.02.17.
M 08 02645
(220) 2008.08.19.
Ceres Zrt., Gyõr (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények; cukrászsütemények; tésztafélék; liszttartalmú ételek, diétás
liszttartalmú ételek; kétszersültek; kekszek; sütésre szolgáló
anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez; élesztõ; sütõpor;
zsemlemorzsa.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 196.709
(151) 2009.02.17.
(210) M 08 02789
(220) 2008.09.04.
(732) Reményi Csomagolástechnika Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 7
16
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(111) 196.711
(151) 2009.02.17.
(210) M 08 02793
(220) 2008.09.04.
(732) HAJAS Fodrász és Kozmetikai Kereskedelmi Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Pongrácz Tibor ügyvéd, PONGRÁCZ & TÁRSAI Ügyvédi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(111) 196.712
(151) 2009.02.17.
(210) M 08 02955
(220) 2008.09.19.
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) ÉRTÉKES PERCEK ÍZE. MÁR 40 ÉVE
(511) 30 Kávé; filteres csomagolású kávé, kávéalapú italok; kávé és
kávéalapú, tejet tartalmazó italok, tejpor, kávépótló, kakaó, csokoládé, gabonafélék, gyümölcsök, cukor, gyógynövények vagy /
és fûszerek vagy ezen termékek kombinációja; kávékivonatok,
instant kávé, kávépótlók; tea, teaalapú italok, leveles tea, herbatea, teakivonatok, instant tea, teapótlók, teakeverékek, fõzetek;
kakaó, kakaóalapú italok, csokoládé és por alakú csokoládékivonatok, granulátum vagy folyékony formában; cukor; italok készítéséhez használt gyógynövények; keverékek gyógynövény alapú
italok készítéséhez, fõleg gyógynövényekbõl álló keverékek, melyek szárított gyümölcsöt is tartalmaznak; gyógynövények fõzetei, nem gyógyászati célra.
(111)
(210)
(732)
(740)

196.734
(151) 2009.02.17.
M 08 02312
(220) 2008.07.15.
RANBAXY Laboratories Limited, Gurgaon, Haryana (IN)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) OXEDA
(511) 5
Gyógyszerészeti és orvosi készítmények humán és állatgyógyászati alkalmazásra.

Csomagológépek.
Mûanyag fóliák csomagolásra.

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

196.710
(151) 2009.02.17.
M 08 02794
(220) 2008.09.04.
Prímagáz Hungária Zrt., Budapest (HU)
dr. Kollai Gergely ügyvéd, Kollai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi regisztráció; irodai
munka.
39 Áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

196.735
(151) 2009.02.17.
M 08 01327
(220) 2008.04.15.
Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs

(511) 32
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(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

munkált 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.

196.736
(151) 2009.02.17.
M 08 02153
(220) 2008.06.30.
CIB Bank Zrt., Budapest (HU)
dr. Zsadon Péter, Budapest

CIB Elektronikus Magánszámla
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

(111) 196.737
(151) 2009.02.17.
(210) M 08 02303
(220) 2008.07.15.
(732) Premium Hungaricum Egyesület, Pécs (HU)
(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Borok, alkoholos italok (sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

196.738
(151) 2009.02.17.
M 08 02615
(220) 2008.08.14.
OptiSun Kft., Miskolc (HU)
Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

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

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

196.740
(151) 2009.02.17.
M 08 02302
(220) 2008.07.15.
Papp Sándor Tibor, Debrecen (HU)
dr. Ács Ferenc, Dr. Ács Ferenc Ügyvédi Iroda, Debrecen

XIXI
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.
196.741
(151) 2009.02.17.
M 08 00625
(220) 2008.02.27.
dr. Robert Lyons, Kerepes (HU)
dr. Varga Gábor, Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

DJV
9
Napszemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok, szemüvegzsinórok, szemüvegek (optikai), optikai cikkek, optikai lencsék.

(111) 196.739
(151) 2009.02.17.
(210) M 07 03452
(220) 2007.10.10.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(541) Beugró
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-

(511) 32
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)

Vizek.

196.742
(151) 2009.02.17.
M 08 02152
(220) 2008.06.30.
CIB Bank Zrt., Budapest (HU)
dr. Zsadon Péter, Budapest

CIB Elektronikus Folyószámla
36

Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

196.743
(151) 2009.02.17.
M 08 02309
(220) 2008.07.15.
ZENTIVA S.A., Bukarest (RO)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) ANTINEVRALGIC NEO
(511) 5
Gyógyszerek; gyógyszerészeti készítmények emberi használatra.
(111)
(210)
(732)
(740)

196.744
(151) 2009.02.17.
M 08 02311
(220) 2008.07.15.
Ranbaxy Laboratories Limited, Gurgaon, Haryana (IN)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) RANOJOY
(511) 5
Gyógyszerészeti és orvosi készítmények humán és állatgyógyászati alkalmazásra.
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(111) 196.745
(151) 2009.02.17.
(210) M 08 02297
(220) 2008.07.05.
(732) SPIRICORPO Életmódfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(546)

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

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

196.746
(151) 2009.02.17.
M 08 02461
(220) 2008.07.30.
Aloe Gold Kft., Békéscsaba (HU)
Szelezsán Róbert ügyvéd, Békéscsaba

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

196.747
(151) 2009.02.17.
M 08 01811
(220) 2008.05.29.
MEDA Manufacturing GmbH, Köln (DE)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) Actimetacin
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(541) Tudomány és szolgáltatás, mellyel sikert arat!
(511) 16 Újságok és folyóiratok agronómiai, marketing- és terményrendezéssel kapcsolatos információkkal a mezõgazdasági közösség számára.
31 Vetõmagok, gabonák és hüvelyesek; természetes mezõgazdasági termények, az élõ mikrobás természeti kultúrákat is beleértve; élõ mikrobás kultúrák erjesztési folyamatokhoz történõ
felhasználásra.
44 Mezõgazdasági terményrendezéssel/tervezéssel kapcsolatos szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 5
Aloe vera tartalmú folyékony táplálékkiegészítõk.
32 Egyéb alkoholmentes italok, különösen: bioalapanyagból
készült gyümölcsitalok és gyümölcslevek, Aloe vera kaktusz, növény- és virágtartalmú alkoholmentes italok (kivéve gyógyászati
használatra), vitamintartalmú alkoholmentes italok (kivéve gyógyászati használatra).

196.758
(151) 2009.02.19.
M 08 02019
(220) 2008.06.19.
Ranyák György, Budapest (HU)
dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(511) 10 Gyógyászati készülékek és eszközök; meleg levegõvel mûködõ gyógyászati készülékek; pumpák gyógyászati használatra;
orrüreg tisztítására szolgáló készülékek; orrváladék-eltávolító
eszközök.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

196.749
(151) 2009.02.17.
M 08 01112
(220) 2008.03.31.
GUANGDONG Kft., Dunaharaszti (HU)
dr. Szirmai Gábor ügyvéd, Budapest

(511) 30

196.750
(151) 2009.02.17.
M 08 02464
(220) 2008.07.30.
Pioneer Hi-Bred International, Inc., Johnston, Iowa (US)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

Tésztafélék.
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196.759
(151) 2009.02.19.
M 08 02025
(220) 2008.06.19.
Nyx Kft., Dunakeszi (HU)
dr. Polgár Károly, Dr. Polgár Ügyvédi Iroda, Budapest

GUGA JEANS-GGJ
25 Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsónemûk; alsószoknyák; bélések készruhákhoz (ruhanemûk részei); boák (nyakbavalók); bodyk (alsóruházat); bõrruházat; bõrszegek, stoplik futtballcipõkhöz; cilinderek, kürtõkalapok; cipõfelsõrészek; cipõk;
cipõsarkak; cipõtalpbetétek; cipõvasalások; csecsemõkelengyék,
babakelengyék; csecsemõnadrágok; csuklyák, kapucnik (ruházat); csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendõk (ruházat).
196.760
(151) 2009.02.19.
M 08 01549
(220) 2008.04.30.
Mabao Music BT., Budapest (HU)

PeZsi
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek: egészség(védõ) klubok (kondicionálás), elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, elõadómûvészek szolgáltatásai, hangstúdiók (szolgáltatásai), klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, oktatás, oktatási tárgyú információk, online elérhetõ
elektronikus publikációk (nem letölthetõk), online játékok szolgáltatása (számítógépes hálózatból), pályaválasztási tanácsadás,
rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás,
show-mûsorok, show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai), sportversenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások
nyújtása, szépségversenyek szervezése, színházi produkciók,
szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása (nem reklámcélú), televíziós szórakoztatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), vidámparkok, videofilmgyártás, video(szalagra) filmezés, zene összeállítása, zenekarok
szolgáltatásai, zenés kabarék, varieték, éjszakai klubok, élõ elõadások bemutatása, üdülési tárgyú információ.
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(111) 196.761
(151) 2009.02.19.
(210) M 08 01537
(220) 2008.04.30.
(732) Kenese Marina Port Zrt., Balatonkenese (HU)
(546)

(511) 43

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
(111) 196.766
(151) 2009.02.19.
(210) M 08 02212
(220) 2002.10.04.
(732) Kerzner International Resorts, Inc, Fort Lauderdale,
Florida (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) ATLANTIS
(511) 41 Szórakoztatási szolgáltatások; kaszinók; a kaszinók szolgáltatásainak és felszereléseinek biztosítása.
43 Ideiglenes szállásadás biztosítása; szállodai szállás biztosítása; szállodai szolgáltatások; üdülõszállodai szolgáltatások; üdülõhelyeken való szállás biztosítása; utazási irodai szolgáltatások,
nevezetesen a szállás lefoglalása.

Vendéglátási szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.

(111) 196.762
(151) 2009.02.19.
(210) M 08 01703
(220) 2008.05.20.
(732) Skyfol Technologies Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bihary Ákos, Bihary Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(111) 196.767
(151) 2009.02.23.
(210) M 08 02220
(220) 2008.07.01.
(732) Kelle Família Kft., Budaörs (HU)
(546)
(511) 37

Építkezés: javítás: szerelési szolgáltatások.

(111) 196.763
(151) 2009.02.19.
(210) M 08 01702
(220) 2008.05.20.
(732) EURÓPA KÁVÉHÁZ Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Naszádos Krisztina, NKKB Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; idõleges szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(740)

196.764
(151) 2009.02.23.
M 08 01545
(220) 2008.04.30.
OTEX Kereskedelmi Betéti Társaság, Debrecen (HU)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) OTEX
(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: ezen belül különösen csomagológépek, adagolók, csomagzáró gépek ipari
használatra, pneumatikus vezérlések gépekhez és motorokhoz,
robotok, szállítószalagok, élelmiszergyártó gépek, száraztésztagyártó gépek, töltõgépek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)

196.765
(151) 2009.02.23.
M 08 01534
(220) 2008.04.30.
Athenaeum Kiadó Kft., Budapest (HU)
dr. Erdõs Ádám, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

196.768
(151) 2009.02.19.
M 08 02369
(220) 2008.07.21.
Rába Futómû Kft., Gyõr (HU)
Török Antal, Gyõr

Rába MAXS
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök,
valamint ezek alkatrészei.

(111) 196.769
(151) 2009.02.19.
(210) M 08 02210
(220) 2008.07.04.
(732) ARCONSULT Kft., Budapest (HU)
(546)

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

(546)

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

196.770
(151) 2009.02.19.
M 08 01416
(220) 2008.04.22.
DDP Invest Kft., Budapest (HU)
dr. Kosik Kristóf ügyvéd, Budapest

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

196.775
(151) 2009.02.23.
M 08 00985
(220) 2008.03.19.
Benq Corporation, Taiwan (CN)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)
(511) 8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök, evõeszközök, vágó- és szúrófegyverek, borotvák.
(111) 196.771
(151) 2009.02.23.
(210) M 08 01410
(220) 2008.04.22.
(732) Pharmax Kutató és Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) MEMOlife max
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények: egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
(111) 196.772
(151) 2009.02.19.
(210) M 08 01409
(220) 2008.04.22.
(732) Pharmax Kutató és Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) MEMOlife 40+
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények: egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

196.773
(151) 2009.02.19.
M 08 00726
(220) 2008.03.04.
PNG Pharma Natura Group Kft., Budapest (HU)
Bihary, Balassa és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 9
Videomonitorok, folyadékkristályos kijelzõk (LCD), plazmapaneles monitorok és plazmapaneles televíziók, operációs
rendszerprogramokat magába foglaló számítógépes szoftver, adat
be- és kivitelt kezelõ operációs modul (BIOS) programok az adatátvitel könnyítésére és számítógépes perifériák közötti utasítások
irányítására, kompaktlemezes csak olvasható tároló (CD-ROM),
digitális videolemezes csak olvasható tároló (DVD-ROM), írható-olvasható kompaktlemez (CD-RW), színes lézernyomtatók,
szkennerek, digitális kamerák, digitális cellarendszerû telefonok,
automatikus házi kapcsolóközpontok (PABX-ek), modemek,
kapcsolódobozok, számítógépek, kompaktlemezek (audio-video), kompaktlemezek (csak olvasható tár), kompaktlemez-lejátszók és üres számítógépes lemezek, számítógép-billentyûzetek,
számítógépes egerek, számítógépes egér, nevezetesen pozicionálógömbök, számítógépes interface lemezek, integrált áramköri
chipek, központi feldolgozóegység processzorok, floppylemezek
számítógépekhez, számológépek, digitális videolemez-meghajtók, nyomtatott áramköri lapok, merevlemezes meghajtók, videojáték-gépek televíziókkal történõ használatra, videoszalagos felvevõk, videokazettás felvevõk, rádiók, hangszalagos felvevõk,
digitális hangszalagos felvevõk, elektronikus tollak, faxgépek, telefonok, telefonkészülékek, nevezetesen rövid hatókörû magánkommunikációs rendszerek, vezeték nélküli telefonok, rádiós
személyhívók, félvezetõk, visszafutás-átalakítók, vonalkódolvasók, számítógépes kurzorirányító eszközök, nevezetesen digitalizáló táblák, optikai karakterfelismerõ olvasók, digitális személyi
titkárok.
(111) 196.776
(151) 2009.02.26.
(210) M 08 01550
(220) 2008.04.30.
(732) M.C.I. Nemzetközi Gépkereskedelmi Központ Kft.,
Vértesszõlõs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi
Irodák, Budapest
(546)

(511) 5
Aminosavak humángyógyászati használatra; elixírek
(gyógyszerészeti készítmények); gabonafélék feldolgozásának
melléktermékei (gyógyászati használatra); gyógyhatású hajnövesztõ szerek; gyógyteák; hajkenõcsök gyógyászati használatra;
hormonok gyógyászati használatra; korpás fejbõr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; pirulák gyógyszerészeti
használatra; vitaminkészítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítõk; élesztõ gyógyszerészeti használatra.
(111) 196.774
(151) 2009.02.19.
(210) M 08 01865
(220) 2008.06.04.
(732) Bankár Mulató Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság, Soltvadkert (HU)
(740) dr. Bócsi Szabolcs, Dr. Bócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 7
Mezõgazdasági adapterek és alkatrészek; építõipari adapterek és alkatrészek.
12 Hajógyártás.
35 Reklámozás, üzletkötés; kereskedelmi ügyletek intézése.
37 Mezõgazdasági célú pótkocsik javítása; gépek, berendezések javítása; építõipari gépek és berendezések kölcsönzése.
44 Mezõgazdasági gépek és berendezések kölcsönzése.
(111) 196.777
(151) 2009.02.23.
(210) M 08 01543
(220) 2008.04.30.
(732) Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft., Budapest (HU)
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(541) KISTIGRIS KLUB
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás).
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

nyomtatott órarendek, menetrendek, nyomtatott publikációk,
nyomtatványok, nyúlékony mûanyag fóliák rakodólapra rakáshoz, ofszet-nyomókendõk, nem textilbõl, palackalátétek (papírból), palackcsomagoló anyagok (kartonból vagy papírból), palackokhoz csomagolóanyagok (kartonból vagy papírból), papír, papír- vagy cellulózpelenkák (eldobhatók), papíráruk, papírcsokrok
[papíráru], papírmasé, papírszalagok, papírszalagok vagy lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez, papírtölcsérek, papírtörülközõk, papír zsebkendõk, pasztellek (kréták), pauszmásolatok, pauszpapír, pecsétbélyegek, pecsételõanyagok (irodai
használatra), pecsétviasz, pergamenpapír, plakátok, falragaszok
papírból vagy kartonból, portrék, arcképek, postabélyegek, poszterek, prospektusok, radírgumik, ragasztó (enyv) papíripari vagy
háztartási használatra, ragasztóanyagok (enyvek) papíripari vagy
háztartási használatra, ragasztók (enyvek) papíripari vagy háztartási használatra, ragasztók papíripari vagy háztartási használatra,
rajzeszközök, rajzfelszerelések, rajzolóháromszögek, rajztáblák,
rajztömbök, rajzblokkok, regenerált cellulózlapok csomagoláshoz, rézkarcok (gravûrök), rózsafüzérek, olvasók, sablonok (papíráruk), sokszorosítópapírok, söröskorsó-alátétek, stencilek,
szabásminták ruhák készítéséhez, szabásminták ruhák varrásához, szalvéták, papírból, színes olajnyomatok, szivargyûrûk,
szobrocskák, figurák papírmaséból, tálalátétek, tányéralátétek
(papírból), tányéralátétek papírból, tollak (irodai cikkek), töltõceruzák, csavarironok, töltõtollak, transzparensek (papíráruk), újságok, vászonpausz, világító papír, virágcserépburkolók papírból,
vízfestmények, akvarellek, vonalzók rajzoláshoz, zacskók csomagolásra (papírból vagy mûanyagból), zászlók (papírból), zenélõ üdvözlõlapok, zsírpapír, viaszpapír, értesítések (papíráruk),
öntapadó címkék (papíripari), öntapadó szalagok papíripari vagy
háztartási használatra, üdvözlõlapok/kártyák.
28 Babaágyak, babaházak, babaruhák, babaszobák, backgammon, trictrac (játékok), bábuk, marionettek, búgócsigák (játékszerek), bûvészkellékek, cumisüvegek játékbabáknak, csörgõk
(játékszerek), dámajátékok, dámatáblák, dobható korongok (játékszerek), dobókockák (játékok), dominójátékok, eszközök testgyakorláshoz, expanderek, golyó játékokhoz, harangok karácsonyfákra, hintalovak, hinták, hógömbök [dísztárgyak], játék
autók, játék babák, játék léggömbök, játék pisztolyok, játék sárkányok, játékautomaták, nem érmebedobással mûködõek, nem kizárólag televíziós vevõkészülékkel használhatók, játékgolyók, játékkártyák, játékok, játékszerek, kaleidoszkópok, karácsonyfadíszek (kivéve a világítási cikkeket és a cukorkaféléket), karikajátékok, karneváli álarcok, kesztyûk (játékok tartozékai), kirakós játékok [puzzle], konfetti, könyökvédõk (sportcikkek), labdák labdajátékokhoz, lepkehálók, madzsong (kínai dominójáték), méretarányosan kicsinyített jármûmodellek, mobilok (játékszerek),
plüss játékszerek, plüssmackók, poharak kockajátékhoz, súlyzók,
szappanbuborék-fújók (játékszerek), színházi álarcok, maszkok,
táblajátékok, társasjátékok, távirányítású játék jármûvek, teke,
kugli (bábuk), tekebábuk, teniszütõk, testépítõ felszerelések, térdvédõk (sportcikkek), tollaslabda (játék), tornafelszerelések, trükkös játékok, zsetonok játékokhoz, építõjátékok, építõkockák (játékszerek).

196.778
(151) 2009.02.23.
M 08 01529
(220) 2008.04.30.
I.M.R. Lease Zrt., Budapest (HU)
Drávucz András, Jenõ

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek, kiemelten ingatlanügyletek és pénzügyi ügyletek.
(111) 196.779
(151) 2009.02.19.
(210) M 08 01408
(220) 2008.04.22.
(732) Pharmax Kutató és Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) MEMOlife kids
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények: egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
(111) 196.780
(151) 2009.02.19.
(210) M 08 01170
(220) 2008.04.04.
(732) KollArt Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság,
Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Agyag modellezéshez, albumok, asztalnemûk papírból, asztalterítõk papírból, bébinadrágok papírból vagy cellulózból (eldobhatók), bébipelenkák papírból vagy cellulózból (eldobhatók),
borítékok (papíripari), brosúrák, vékony fûzött könyvek, ceruzák,
cégtáblák papírból vagy kartonból, címkék, nem szövetbõl, csomagolópapír, daloskönyvek, dobozok kartonból vagy papírból,
dossziék (papíripari), ecsetek, egészségügyi papír, elõkék (csecsemõknek) papírból, ezüstpapír, fapép karton (papíripari), fatartalmú papír, fedelek, kötések, borítók (papíráruk), festékkészletek
(iskolai használatra), festékpárnák, festmények (képek), keretezve vagy anélkül, festõállványok, festõkefék, festõpatronok, festõsablonok, festõvásznak, fényképek, fényképtartók, folyóiratok,
formanyomtatványok, ûrlapok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikai reprodukciók, grafikus ábrázolások, gumírozott szalagok (papíripari), hajtogatókartonok (irodai cikkek), hímzõminták, hírlevelek, iratgyûjtõk, dossziék, iratkapcsok, gemkapcsok, iratkapcsok, iratfûzõk, irattartók (irodai cikkek), írásminták, irodai felszerelések, a bútorok kivételével, irodai gumiszalagok, íróecsetek, íróeszközök, írófelszerelések, írókészletek, írókészletek (papíráruk), írókréta, írómappák, írószerek, írótollak, írótollak
aranyból, iskolaszerek (papírból), ívek (papíráruk), kalapdobozok kartonból, karton, kartoncsövek, papírlemez csövek, kartotékkartonok (papíráruk), katalógusok, kártyák, kávészûrõk papírból, keményítõenyv papíripari vagy háztartási célokra, képek,
képregények, kézikönyvek, kozmetikai kendõk papírból, könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzõk, könyvtámaszok, levelezõlapok, levélkosarak, levélpapír, matricák, lehúzóképek, másolópapír [papíráru], metszetek, modellezõanyagok, modellezõpaszta, modellviasz nem fogászati használatra, mûanyag buboréklemezek (csomagoláshoz vagy kiszereléshez), mûanyagfóliák
csomagolásra, mûanyagok modellezéshez, naptárak, naptárak letéphetõ lapokkal, efemeridák, noteszok, nyomatok (metszetek)

(111) 196.781
(151) 2009.02.19.
(210) M 08 01704
(220) 2008.05.20.
(732) BGB InterHerb Élelmiszer Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) NoApetit éhségcsökkentõ
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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(111) 196.782
(151) 2009.02.19.
(210) M 08 01546
(220) 2008.04.30.
(732) Cellplast Mûanyagipari Kft., Hajdúszoboszló (HU)
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(591)

196.786
(151) 2009.02.19.
M 08 02020
(220) 2008.06.19.
Lukács Tibor, Gyõr (HU)
Török Antal szabadalmi ügyvivõ, Gyõr

(511) 16 Nyomdaipari termékek, nyomtatványok, kiadványok, újságok, folyóiratok, képeslapok, évkönyvek, könyvek.

(511) 19

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

Nem fém építõanyagok, mûanyag építõanyagok.

(111) 196.783
(210) M 08 02027
(732) FGSZ Zrt., Siófok (HU)
(546)

(151) 2009.02.19.
(220) 2008.06.19.

196.787
(151) 2009.02.19.
M 08 01864
(220) 2008.06.04.
QuiQ.hu Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
dr. Bócsi Szabolcs, Dr. Bócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(511) 39 Szállítás csõvezetéken szolgáltatás, szállítási szolgáltatások.
(111) 196.784
(151) 2009.02.19.
(210) M 08 01863
(220) 2008.06.04.
(732) Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Engel Tamás, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(111) 196.788
(151) 2009.02.19.
(210) M 08 01411
(220) 2008.04.22.
(732) Pharmax Kutató és Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) LIVER max
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények: egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
(111) 196.789
(151) 2009.02.19.
(210) M 08 01528
(220) 2008.04.30.
(732) MUREXIN Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), vitaminok és ásványi anyagok.
(111) 196.785
(151) 2009.02.19.
(210) M 08 01707
(220) 2008.05.20.
(732) Üzleti Fejlesztési Központ Bt., Velence (HU)
(591)
(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; mûholdas navigációs készülékek; navigációs
berendezések jármûvekbe (fedélzeti számítógépek); navigációs
eszközök.

(511) 1
Ipari vegyi termékek, mûgyanták, ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
2
Festékek, lakkok, rozsdagátló és fakonzerváló szerek.
17 Kaucsuk-, gumitermékek, tömítõ- és szigetelõanyagok.
19 Nem fém építõanyagok, bitumenes termékek.
(111) 196.790
(151) 2009.02.19.
(210) M 08 01531
(220) 2008.04.30.
(732) CARMO Kereskedelmi Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)
(546)

(511) 12
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

M309

Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

196.791
(151) 2009.02.19.
M 08 00321
(220) 2008.03.10.
Active Project Kft., Sopron (HU)
dr. Szováti Szabolcs ügyvéd, Sopron

AKTÍV HÁZ
37 Elektromos berendezések felszerelése és javítása, falazás
(kõmûvesmunka), fûtõberendezések felszerelése és javítása, hûtõberendezések üzembe helyezése és javítása, konyhai felszerelések üzembe helyezése, kõmûvesmunkák, külsõ és belsõ festés, lo-
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pás elleni riasztók felszerelése és javítása, szigetelési szolgáltatások (építés), szivattyújavítás, tapétázás, tetõfedõ munkák, tûzriasztók felszerelése és javítása, vakolás (vakolási munkák), vízvezeték-szerelés, vízszigetelés (építõipar), építés, építési tárgyú információk, öntözõberendezések üzembe helyezése és javítása.
42 Geológiai felderítés, geológiai kutatás, geológiai szakvélemények készítése, építési tervkészítés, építészet, építészeti konzultáció.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

196.792
(151) 2009.02.19.
M 08 00982
(220) 2008.03.18.
Rittler-Jajczay Bt., Budapest (HU)

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

(111) 196.793
(151) 2009.02.19.
(210) M 08 02032
(220) 2008.06.19.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) NÕK LAPJA EZOTÉRIA
(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, -terjesztés; elektronikus
könyvek és folyóiratok online kiadása.
(111) 196.794
(151) 2009.02.19.
(210) M 08 01705
(220) 2008.05.20.
(732) Tara Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(546)

(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111) 196.796
(151) 2009.02.19.
(210) M 08 01530
(220) 2008.04.30.
(732) NYÍRÉP Nyírvidéki Építõipari Kivitelezõ és Szolgáltató
Kft., Nyíregyháza (HU)
(546)

(511) 37

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111) 196.795
(151) 2009.02.19.
(210) M 08 01532
(220) 2008.04.30.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 196.797
(151) 2009.02.19.
(210) M 08 02031
(220) 2008.06.19.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) NÕK LAPJA PSZICHOLÓGIA
(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
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(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok
(amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen újságkiadás, -terjesztés; elektronikus
könyvek és folyóiratok online kiadása.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

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

196.801
(151) 2009.02.23.
M 08 02136
(220) 2008.06.27.
DF World of Spices GmbH, Dissen (DE)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) ESCOFFIER
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

196.798
(151) 2009.02.19.
M 08 00727
(220) 2008.03.04.
PNG Pharma Natura Group Kft., Budapest (HU)
Bihary, Balassa és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 196.802
(151) 2009.02.23.
(210) M 08 02448
(220) 2008.07.29.
(732) Árvai György, Erdõkertes (HU);
Tóth Gábor, Budapest (HU)
(546)
(511) 5
Aminosavak humángyógyászati használatra; elixírek
(gyógyszerészeti készítmények); gabonafélék feldolgozásának
melléktermékei (gyógyászati használatra); gyógyhatású hajnövesztõ szerek; gyógyteák; hajkenõcsök gyógyászati használatra;
hormonok gyógyászati használatra; korpás fejbõr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; pirulák gyógyszerészeti
használatra; vitaminkészítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítõk; élesztõ gyógyszerészeti használatra.
(111)
(210)
(732)
(740)

196.799
(151) 2009.02.19.
M 08 00994
(220) 2008.03.19.
NCR International, Inc., Dayton, Ohio (US)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) NCR
(511) 9
Számítógép hardvertermékek, különösen általános célú számítógépek, szerverek, eladóhelyeken mûködõ terminálok, automata szavazatszámláló gépek, kommunikációs és hálózati rendszerek, billentyûzetek, monitorok, kivetítõk és egyéb megjelenítõ
terminálok, nyomtatók, pénzautomaták, hardverbõl és felhasználói/kezelõi szoftverbõl álló biztonsági és kódoló rendszerek; dokumentumfelismerõ készülékek, szkennerek, vonalkód-leolvasók; számítógépprogramok és egyéb szoftvertermékek.
16 Papír, papírtermékek, különösen tekercselt papíráruk, papírtekercsek nyomtatásra, nyomtatványok, ûrlapok, bevonattal
ellátott papírtermékek és nyomtatványok, nyomtatott papírtermékek bevonattal ellátott papíron (különösen üzleti/kereskedelmi
célokra és számítógépekkel való használatra).
37 Számítógépek, számítógépes rendszerek és berendezések,
valamint irodagépek és az üzleti életben alkalmazott készülékek,
gépek és berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása.
42 Konzultációs és tanácsadói szolgáltatások számítógépekkel
kapcsolatban, különösen hardver- és szoftvertermékekkel összefüggõ alkalmazási, fejlesztési, becslési és kiértékelési, ezen belül
fogyasztói igényekkel, elvárásokkal és követelményekkel kapcsolatos kérdésekben.
(111) 196.800
(151) 2009.02.23.
(210) M 08 02132
(220) 2008.06.27.
(732) Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány
Szakközépiskola, Budapest (HU)
(541) MENTÁLMARKETING
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 28 Horgászcsalétek (élõ), horgászfelszerelések, horgászorsók,
horgászzsinórok, horgok, kampók (fémtömegcikkek), hernyóbelek horgászathoz, úszók halászathoz, halhorgok, kapásérzékelõk
(horgászfelszerelés), kapásjelzõk (horgászfelszerelés).
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

196.803
(151) 2009.02.23.
M 08 02594
(220) 2008.08.13.
KFKI Rendszerintegrációs Zrt., Budapest (HU)
dr. Balog Lajosné, Dr. Balog Lajosné Ügyvédi Iroda, Budapest

ICON
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
196.804
(151) 2009.02.23.
M 08 01795
(220) 2008.05.28.
UNILEVER N. V., Al Rotterdam (NL)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Irodák, Budapest

(554)

(511) 3
Mosószerek; készítmények és anyagok mosodai célokra;
szövetkondicionáló készítmények; fehérítõszerek; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolókészítmények; edénymosásra szolgáló készítmények; szappanok; kézmosó szerek; tisztító- és fényesítõkészítményekkel és anyagokkal átitatott kendõk.
5
Fertõtlenítõszerek; egészségügyi készítmények; rovarirtó
készítmények, férgeket, rovarokat és ártalmas állatokat pusztító
készítmények; gombaölõ szerek; germicidek; baktériumpusztító
készítmények; parazitákat irtó készítmények; algairtó szerek; féregirtó szerek; gyomirtó készítmények; dezodorok személyi használatra szolgáló készítmények kivételével, légfrissítõ készítmények; rovarûzõ szerek.
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(111) 196.805
(151) 2009.02.23.
(210) M 08 01799
(220) 2008.05.28.
(732) Mindennapcsoda Alapítvány, Budapest (HU)
(546)

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

196.809
(151) 2009.02.23.
M 08 02295
(220) 2008.07.14.
BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 196.806
(151) 2009.02.23.
(210) M 08 02130
(220) 2008.06.27.
(732) Bergland Hungária Kft., Debrecen (HU)
(546)

(511) 30
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(591)

(511) 29
30
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

Tej, sajt, tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
Tejalapú és tejes sütemények.

196.810
(151) 2009.02.23.
M 08 02591
(220) 2008.08.13.
KFKI Rendszerintegrációs Zrt., Budapest (HU)
dr. Balog Lajosné, Dr. Balog Lajosné Ügyvédi Iroda, Budapest

KFKI Rendszerintegráció
38 Távközlés.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(111) 196.811
(151) 2009.02.23.
(210) M 08 01963
(220) 2008.06.12.
(732) HI LIMITED PARTNERSHIP (Florida állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Clearwater, Florida (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella ügyvéd, S.B.G. & K. Szabadalmi és
Ügyvédi Irodák, Budapest
(541) HOOTERS
(511) 16 Nyomtatott anyagok, nyomtatott kiadványok, naptárak,
poszterek, fényképek, magazinok általános érdeklõdésre.
25 Ruházat, nevezetesen csuklószorítók, ingek, nadrágok, zakók, zoknik, rövidnadrágok, babapartedlik, kalapok, baseballsapkák, napellenzõk.
30 Kenyérmorzsa-keverék (zsemlemorzsa), panírozókeverékek és szószok.
41 Szórakoztatás.
43 Éttermi és koktélbár szolgáltatások.

Cukorkák.

196.807
(151) 2009.02.23.
M 08 01634
(220) 2008.05.13.
Szekszárdi Növény Zrt., Szekszárd (HU)

Garden Royal
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.
196.808
(151) 2009.02.23.
M 08 02449
(220) 2008.07.29.
AlZink Öntvénygyártó Kft., Eger (HU)
dr. Pajtók Gábor ügyvéd, Eger

(111) 196.812
(151) 2009.02.23.
(210) M 08 01964
(220) 2008.06.12.
(732) Zenit Logisztikai Eszközök Kereskedõháza Kft.,
Budapest (HU)
(740) Kunvári Antal reklámszakértõ, Budapest
(546)

(511) 6
Rakodólapok fémbõl, állványzatok, fémépítmények, lépcsõpofák, teherhordó fémhevederek, építõelemek fémbõl.
37 Raktárak építése és javítása.

(511) 40 Anyagok összeállítása mások megrendelése szerint, festés(i
szolgáltatások), fémbevonat készítése elektromos úton, fémbevonás, fémek hõkezelése, fémmegmunkálás, fémöntés, forrasztás,
galvanizálás, információ anyagkezelésrõl, kovácsolás, krómozás,
nikkelezés, ónozás, ónbevonás.

(111) 196.813
(151) 2009.02.23.
(210) M 08 00404
(220) 2008.02.11.
(732) ELECTRICITE DE FRANCE (société anonyme),
Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
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(546)

(546)

(511) 39 Energia, elektromos áram, gáz, szénhidrogének, fûtés, víz,
gõzszállítás, elosztás és ellátás; gáz, folyadékok és szilárd anyagok csöveken való szállítása; energiaszállítással, elosztással és ellátással kapcsolatos információ és tanácsadás; az energiával, annak szállításával, elosztásával és az energiaellátással, a környezetvédelemmel, új energiaforrásokkal, a természeti környezet
megtartásával és elviselhetõ fejlesztésével kapcsolatos nem reklám jellegû nyomtatványok terjesztése; energiaellátással kapcsolatos szolgáltatások harmadik személy számára (pl. elektromos
áram, gáz, víz, gõz vagy egyéb más meghatározott energiaforrások); valamennyi szolgáltatás Magyarországon kifejtett szolgáltatás.
40 Energiatermelés; elektromos áram, gáz, fûtés, gõz vagy víz
termelése; energiatermeléssel és elektromos áram, gáz, fûtés és
víz termelésével kapcsolatos szakmai konzultációk; hulladékfelhasználás, a hulladékanyagok újrafelhasználása, tanulmányok és
kutatások a hulladékfelhasználással kapcsolatosan, információk
hulladékfelhasználással; levegõszennyezéssel, levegõtisztítással,
levegõfelfrissítéssel, szennyvizek tisztításával kapcsolatosan; valamennyi szolgáltatás Magyarországon kifejtett szolgáltatás.
(111) 196.814
(210) M 08 02133
(732) Károlyi Csaba, Gyál (HU)
(546)

(511) 11
35
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

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

(511) 5
Aloe vera tartalmú folyékony táplálékkiegészítõk.
32 Egyéb alkoholmentes italok, különösen: bioalapanyagból
készült gyümölcsitalok és gyümölcslevek, Aloe vera kaktusz, növény- és virágtartalmú alkoholmentes italok (kivéve gyógyászati
használatra), vitamintartalmú alkoholmentes italok (kivéve gyógyászati használatra).
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(151) 2009.02.23.
(220) 2008.06.27.

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

Lámpák.
Reklámozás.

196.815
(151) 2009.02.23.
M 08 02127
(220) 2008.06.27.
Allegro Mode Bt., Budapest (HU)

196.819
(151) 2009.02.23.
M 08 02128
(220) 2008.06.27.
Allegro Mode Bt., Budapest (HU)

F4
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

196.820
(151) 2009.02.23.
M 08 02126
(220) 2008.06.27.
Allegro Mode Bt., Budapest (HU)

PIXEL
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

196.821
(151) 2009.02.23.
M 08 01784
(220) 2008.05.28.
ProPart Kft., Dénesfa (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

PROPART
1
Ipari vegyi termékek, hígítók, oldószerek; ipari rendeltetésû
ragasztóanyagok.
3
Tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek.
17 Tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok.

DECENT
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

196.816
(151) 2009.02.23.
M 08 02590
(220) 2008.08.13.
KFKI Rendszerintegrációs Zrt., Budapest (HU)
dr. Balog Lajosné, Dr. Balog Lajosné Ügyvédi Iroda, Budapest

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

KFKI
38 Távközlés.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
196.817
(151) 2009.02.23.
M 08 02294
(220) 2008.07.14.
Fu Weiguan, Budapest (HU)
Kissné Meggyesi Zita, Budapest

BONDI
25
28

Ruházati cikkek, cipõk.
Játékok, játékszerek.

196.818
(151) 2009.02.23.
M 08 02450
(220) 2008.07.29.
Aloe Gold Kft., Békéscsaba (HU)
Szelezsán Róbert ügyvéd, Békéscsaba

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

196.822
(151) 2009.02.23.
M 08 01633
(220) 2008.05.13.
Szekszárdi Növény Zrt., Szekszárd (HU)

Golden Garden
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.
196.823
(151) 2009.02.23.
M 08 01950
(220) 2008.06.12.
Invest-Holding Plussz Kft., Budapest (HU)
Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) Válaszd a minõséget a mennyiség helyett!
(511) 29 Állati eredetû élelmiszereket, valamint fogyasztásra kész
vagy tartósított formában levõ zöldségfélék és egyéb konyhakerti
termékek.
30 Növényi eredetû élelmiszereket tartalmazó, fogyasztásra
vagy tartósított formában, valamint élelmiszerek ízét javító, kiegészítõ anyagok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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(111) 196.824
(151) 2009.02.23.
(210) M 08 02134
(220) 2008.06.27.
(732) American Life Insurance Company, Wilmington,
Delaware (US)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda Kft., Budapest
(541) AHICONET-FINANCIAL NETWORK
(511) 36 Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások.

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
(111) 196.831
(151) 2009.02.23.
(210) M 08 01961
(220) 2008.06.12.
(732) Szekszárdi Mezõgazdasági Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sóti Diana, Sóti Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Baron von Twickel
(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 196.825
(151) 2009.02.23.
(210) M 08 02135
(220) 2008.06.27.
(732) American Life Insurance Company, Wilmington,
Delaware (US)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda Kft., Budapest
(546)

(511) 36
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások.

196.826
(151) 2009.02.23.
M 08 02593
(220) 2008.08.13.
KFKI Rendszerintegrációs Zrt., Budapest (HU)
dr. Balog Lajosné, Dr. Balog Lajosné Ügyvédi Iroda, Budapest

ICON Számítástechnika
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
196.827
(151) 2009.02.23.
M 08 02125
(220) 2008.06.27.
Allegro Mode Bt., Budapest (HU)

OVER HEAT
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

196.828
(151) 2009.02.23.
M 08 00867
(220) 2008.03.12.
EVM Zrt., Budapest (HU)
Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest

(111) 196.832
(151) 2009.02.23.
(210) M 08 02454
(220) 2008.07.29.
(732) Juhász Dora Péter, Bugac (HU);
Vay Gergely Áron, Budapest (HU)
(541) SZOMJOLTÓSÁG
(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.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(546)

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

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

(541) ALNOL
(511) 5
Gyógyszervegyészeti készítmények, gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, drogok gyógyászati használatra,
gyógyszerek (humán).

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

196.829
(151) 2009.02.23.
M 08 02592
(220) 2008.08.13.
KFKI Rendszerintegrációs Zrt., Budapest (HU)
dr. Balog Lajosné, Dr. Balog Lajosné Ügyvédi Iroda, Budapest

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

Compargo
38 Távközlés.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(111) 196.830
(151) 2009.02.23.
(210) M 08 01632
(220) 2008.05.13.
(732) Szekszárdi Növény Zrt., Szekszárd (HU)
(541) Royal Garden

196.843
(151) 2009.02.25.
M 08 02281
(220) 2008.07.11.
OLAINFARM Joint-stock company, Olaine (LV)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi
Iroda, Budapest

196.844
(151) 2009.02.25.
M 08 01626
(220) 2008.05.09.
Bramac Kft., Veszprém (HU)
dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(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; páncélszek-
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rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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)
(541)
(511)

196.845
(151) 2009.02.25.
M 08 01767
(220) 2008.05.27.
VIMPEX DRINK Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

(541) MEMODEX
(511) 5
Gyógyszervegyészeti készítmények, gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, drogok gyógyászati használatra,
gyógyszerek (humán).
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

IE Befektetési Alapkezelõ
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(111) 196.851
(151) 2009.02.25.
(210) M 08 02581
(220) 2008.08.12.
(732) „WEBGURU” Számítástechnikai Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt., Miskolc (HU)
(740) dr. Bene Tamás, Miskolc
(546)

34

Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.
(151) 2009.02.25.
(220) 2008.06.11.

(511) 35 Reklámozás, internetes reklámozás, internetes tartalomszolgáltatás, multimédiás reklámszolgáltatás, reklámszervezés,
információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, hirdetési oldalak készítése, hirdetési hely kölcsönzése, reklámanyag
naprakész állapotba hozása, apróhirdetések.
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 32

196.852
(151) 2009.02.25.
M 07 03410
(220) 2007.10.08.
ZORBAS Kereskedelmi és Vendéglátó Kft., Budapest (HU)
dr. Szotyori Judith, Dr. Szotyori Judith Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) EGY FALAT GÖRÖGORSZÁG
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

Ásványvizek, szénsavas vizek és ezek ízesített változatai.

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

196.847
(151) 2009.02.25.
M 08 02280
(220) 2008.07.11.
OLAINFARM Joint-stock company, Olaine (LV)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi
Iroda, Budapest

(541) VAZONAT
(511) 5
Gyógyszervegyészeti készítmények, gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, drogok gyógyászati használatra,
gyógyszerek (humán).
(111)
(210)
(732)
(740)

196.850
(151) 2009.02.25.
M 08 02114
(220) 2008.06.26.
CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt., Budapest (HU)

PIKK PAKK

(111) 196.846
(210) M 08 01945
(732) Jász Péter, Szeged (HU)
(546)

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

196.849
(151) 2009.02.25.
M 08 02279
(220) 2008.07.11.
OLAINFARM Joint-stock company, Olaine (LV)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi
Iroda, Budapest

196.848
(151) 2009.02.25.
M 08 01770
(220) 2008.05.27.
Vilmos András, Budapest (HU)
Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) StoLPaN
(511) 36 Pénzügyi ügyletek, fizetési tranzakciók.
38 NFC kommunikáció változó tartalommal mobilkészülékek
segítségével.

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

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

M315

196.853
(151) 2009.02.25.
M 08 01766
(220) 2008.05.27.
VIMPEX DRINK Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

JOKER
34

Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

196.854
(151) 2009.02.25.
M 08 02580
(220) 2008.08.12.
Silence Kereskedelmi és Vendéglátó Kft., Újhartyán (HU)
dr. Sebestyén Tamás ügyvéd, Budapest

Hallo Pizza
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.
196.855
(151) 2009.02.25.
M 08 01768
(220) 2008.05.27.
VIMPEX DRINK Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

MATRÓZ
34

Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.
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gyûrûk / gumitömítések belsõ gumi/tömlõk javításához; külsõ
gumiszelepek jármûvekhez; kerékpárpumpák, biciklipumpák;
kerékpárcsengõk, biciklicsengõk; kerékpárvázak, biciklivázak;
biciklik; motorkerékpárok, motorbiciklik; mopedek / robogók;
triciklik; jármûvek; szárazföldi, légi, valamint vízi mozgó / helyváltoztató szerkezetek.
18 Zsákok; táskák; hátizsákok; irattáskák; vállszíjak (szíjak)
bõrbõl; bõrpántok / bõrszíjak; pénztárcák; bõr és bõrutánzatok,
termékek ezekbõl az anyagokból, melyek nem tartoznak más osztályba; bõrutánzatok; kulcstartók (bõrdíszmû); bõrszíjak; állatbõrök; utazóládák / utazótáskák és bõröndök; utazóládák; bõröndfogantyúk / markolatok; retikülök /nõi táskák (kézitáskák); sporttáskák; üres szerszámostáskák; esernyõk, napernyõk és sétapálcák /
botok; ostorok és lószerszámok.
35 Kerékpárok, kerékpáralkatrészek, valamint kerékpárfelszerelések kiskereskedelme; reklámanyagok terjesztése (röpcédulák
/ röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áru/minták); reklámszövegek megjelentetése; online hirdetés informatikai hálózaton
keresztül; kiskereskedelmi termékbemutató mindenféle kommunikációs eszközökön keresztül; termékbemutatás; kirakatdekorálás; áru/minták terjesztése (disztribúció); hirdetés / reklám; rádiós
hirdetés / reklám; televíziós hirdetés / reklám; kereskedelmi ügyvitel /üzletvitel; import-export ügynökségek; kereskedelmi ügyek
intézése; irodai munkák; kereskedelmi, illetve hirdetési / reklámcélú vásárok szervezése; eladásösztönzés harmadik fél részére.
42 Kerékpárok tervezése; tudományos és technológiai szolgáltatások, úgymint kutatói és az ide vonatkozó tervezõi szolgáltatások; fizikai kutatás; új termékek kutatása és fejlesztése harmadik
fél részére; mechanikai / gépészeti kutatás; gépjármûvek mûszaki
ellenõrzése; technikai kutatás; tervezés; mûszaki rajz; elemzõ és
ipari kutató szolgáltatások; szakmai projektek tanulmányozása;
számítógépek és számítógépprogramok tervezése és fejlesztése;
tervezés; minõség-ellenõrzés; anyagvizsgálat; divattervrajzok
készítése.

(111) 196.856
(151) 2009.02.25.
(210) M 08 01473
(220) 2008.04.25.
(732) Zámpory György, Miskolc (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, fénymásolás.
(111) 196.864
(151) 2009.03.02.
(210) M 08 02633
(220) 2008.08.18.
(732) Porto Investment Hungary Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111) 196.865
(151) 2009.03.02.
(210) M 08 02330
(220) 2008.07.17.
(732) Szekeres Tibor, Lengyeltóti (HU)
(546)

(511) 7
Elektromos háztartási gépek.
9
Elektromos kapcsolók, sorkapcsok és érintkezõk, valamint
mozgásérzékelõ szenzorok.
11 Világító-, fûtõ-, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ- és egészségügyi berendezések.
(111)
(210)
(732)
(740)

196.866
(151) 2009.03.02.
M 08 02338
(220) 2008.07.17.
Vizija Sport, Logatec (SI)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

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

196.867
(151) 2009.03.02.
M 08 02485
(220) 2008.08.01.
The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
115314
2008.02.05. MA
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) PRO-ZIM
(511) 3
Fehérítõkészítmények és más adalékanyagok mosáshoz;
tisztító-, csiszoló-, súroló- és dörzsölõkészítmények.

(541) KRPAN
(511) 12 Kerékpárok, vázak kerékpárokhoz; biciklikormányok, kerékpárkormányok; kerékpár kormányszár, nyeregszár; nyergek;
nyergek kerékpárokhoz illetve motorkerékpárokhoz; nyereg(védõ) huzatok kerékpárokhoz illetve motorkerékpárokhoz; sárhányók / sárvédõk kerékpárokhoz; lengéscsillapító felfüggesztések
jármûvekhez; kerékpárfékek, biciklifékek; fékszegmensek jármûvekhez; bicikli hajtókarok; hangkürtök jármûvekhez; karosszériák; biciklikerekek; jármûkerekek; tengelyek; kerékagyak
jármûkerekekhez; bicikli kerékagyak; speciális csomagtartók
kétkerekû jármûvekhez; erõátviteli szerkezetek szárazföldi jármûvekhez; motoros biciklik; motorkerékpárok; vezérlõláncok
szárazföldi jármûvekhez; meghajtószerkezetek szárazföldi jármûvekhez; bicikli fogaskerekek; bicikliláncok; külsõ gumik kerékpárokhoz, bicikli gumiabroncsok; külsõ kerékgumik jármûvekhez, gumiabroncsok jármûvekhez; külsõk (gumiabroncsok);
kerékpár kerékabroncsok, bicikli kerékabroncsok; kerékabroncsok jármûvekhez; gumik biciklikhez; belsõ gumi/tömlõk kerékpárokhoz, belsõ gumi/tömlõk biciklihez; belsõ gumi/tömlõk gumiabroncsokhoz; (irányjelzõk) kerékpárokhoz; kerékpáros kulacsok és kulacstartók; kerékpár-csomagtartók; biciklitartók; biciklikitámasztók; kerékpáros szerelõkészletek, beleértve a kerékpáros szerszámokat, készleteket belsõ gumi/tömlõk javításához;
készletek belsõ gumi/tömlõk javításához; ragadós / tapadós gumi-

(111) 196.868
(151) 2009.03.02.
(210) M 08 02334
(220) 2008.07.17.
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) DACH-TECH
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 196.870
(151) 2009.03.02.
(210) M 08 02332
(220) 2008.07.17.
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) INTER-ISOLA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111)
(210)
(732)
(300)
(740)

196.871
(151) 2009.03.02.
M 08 02486
(220) 2008.08.01.
The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
115315
2008.02.05. MA
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

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

(541) ARIEL PRO-ZIM
(511) 3
Fehérítõkészítmények és más adalékanyagok mosáshoz;
tisztító-, csiszoló-, súroló- és dörzsölõkészítmények.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(541) SGK
(511) 19 Építõanyagok, nem fémbõl.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

196.873
(151) 2009.03.02.
M 08 02000
(220) 2008.06.17.
Közép-európai Gázterminál Zrt., Dunaalmás (HU)
Sághelyi György, Budapest

(511) 35 Kereskedelmi és marketingügyletek, gépjármû-üzemanyag
és energetikai gázkereskedelem.
36 Pénzügyi és ügynöki tevékenység, különösen vezetékes és
palackos energetikai gáz forgalmazására.
39 Szállítás, tározás, elosztás és logisztika.
(111)
(210)
(732)
(740)

196.881
(151) 2009.03.02.
M 08 02172
(220) 2008.07.02.
Sziva Plast Kft., Nagykanizsa (HU)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi
Iroda, Budapest

196.882
(151) 2009.03.02.
M 08 01434
(220) 2008.04.24.
Grebo Bt., Mohács (HU)
dr. Juhász Gábor, Juhász Ügyvédi Iroda, Pécs

CARPHUNTER
28 Csalétkek vadászathoz vagy halászathoz, halhorgok, hálók
(sportcikkek), hernyóbelek horgászathoz, horgászbotok, horgászfelszerelések, horgászorsók, horgászzsinórok, kapásérzékelõk
(horgászfelszerelés), kapásjelzõk (horgászfelszerelés), lepkehálók, merítõzsákok horgászáshoz, mesterséges csalik horgászathoz, szigonypuskák (sportcikkek), tengerparti halászhálók, úszók
halászathoz, vesszõvarsák (halászfelszerelés).

(111) 196.883
(151) 2009.03.02.
(210) M 08 01835
(220) 2008.06.02.
(732) Független Hírügynökség Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

196.875
(151) 2009.03.02.
M 08 01684
(220) 2008.05.16.
Norbi Update Worldwide Zrt., Budapest (HU)
dr. Horváth György, Dr. Horváth – dr. Jakab Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)

196.878
(151) 2009.03.02.
M 08 02637
(220) 2008.08.18.
Hoang Thi Song Hoa, Budapest (HU)

ISTIRY
25

Ruházat.

196.880
(151) 2009.03.02.
M 07 02421
(220) 2007.07.04.
BATMark Limited, London (GB)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) RE.LOC
(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); nyomtatók;
nyomdabetûk, klisék.
34 Cigaretták, szivarok, szivarkák, saját göngyölésû dohány,
pipadohány, dohány és dohánytermékek.

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
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(111) 196.884
(151) 2009.03.02.
(210) M 08 01435
(220) 2008.04.24.
(732) PANNONHALMI BORHÁZ Termelõ és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Pannonhalma (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza & Társai Ügyvédi és Szabadalmi
Iroda, Gyõr
(546)

(546)

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

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), kivéve a pálinkától eltérõ egyéb alkoholtartalmú italokat.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

196.885
(151) 2009.03.02.
M 08 02180
(220) 2008.07.02.
Köntös Sándor, Gödöllõ (HU)
dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Bérczes Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 43 Bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; vendéglátóipar; éttermek; önkiszolgáló éttermek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

196.886
(151) 2009.03.02.
M 08 02192
(220) 2008.07.02.
Tenkes-Hegy Kft., Harkány (HU)
dr. Habó Gábor ügyvéd, Törökbálint

(111) 196.889
(151) 2009.03.02.
(210) M 08 02190
(220) 2008.07.02.
(732) Herbalance Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Maróthy Kornél, Kardos, Petõ és Törõcsik Társas Ügyvédi
Iroda, Szeged
(541) Herba Brill
(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); diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek
gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati használatra;
gyógyhatású adalékanyagok; gyógyitalok; gyógynövények;
gyógyteák; herbateák; méhpempõ (gyógyászati használatra);
nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra; tápanyagadalékok gyógyászati célokra; vitaminkészítmények.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; kozmetikai kutatás.
(111) 196.890
(151) 2009.03.02.
(210) M 08 02634
(220) 2008.08.18.
(732) Farkas-Transz Szállítási Kft, Tokod (HU)
(546)
(511) 39 Szállítás és raktározás; szállítás, áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

(511) 43

(111) 196.891
(151) 2009.03.02.
(210) M 08 02178
(220) 2008.07.02.
(732) Masterpieces Bt., Herend (HU)
(546)

Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 196.887
(151) 2009.03.02.
(210) M 08 02179
(220) 2008.07.02.
(732) Montonelli Divatház Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Mihály Tamás ügyvéd, Fülöp és Mihály Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 21

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(111)
(210)
(732)
(740)

196.888
(151) 2009.03.02.
M 08 01848
(220) 2008.06.02.
EDYSAN 3 Kft., Budapest (HU)
Balogh Béla, Budapest

Üveg-, porcelánáruk.

(111) 196.892
(151) 2009.03.02.
(210) M 08 02342
(220) 2008.07.17.
(732) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH Magyarországi
Fióktelepe, Budapest (HU)
(740) dr. Adámi Csaba, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Rhinospray Plus- Az orr szabadsága
(511) 3
Kozmetikai cikkek.
5
Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.
(111)
(210)
(732)
(740)
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196.908
(151) 2009.03.02.
M 08 02447
(220) 2008.07.25.
Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
dr. Csikai Attila ügyvéd, Budapest
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(541) TeleAktív
(511) 9
Adók, nagyfrekvenciás generátorok (távközlés), antennák,
elektronikus jeladók, hangátviteli készülékek, vevõkészülékek
(audio-, video-).
38 Távközlés.
(111)
(210)
(732)
(740)

196.909
(151) 2009.03.02.
M 08 00255
(220) 2008.01.28.
Lúdland Állattenyésztési Szolgáltató Kft., Orosháza (HU)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

tõkrém májas, sült kacsacomb zsírban, sült kacsazúza, zúzapörkölt, hízott kacsamáj szeletelt, hízott kacsamáj erezett, kacsamellfilé, kacsacomb, kacsaszárnytõ, kacsanyak, kacsafarhát, kacsaszív, kacsazúza, kacsa bõrös háj, kacsa test háj, kacsaláb, hízott
libamáj szeletelt, hízott libamáj erezett, libamellfilé, liba comb,
libamáj termékek kiskereskedelme.
(111)
(210)
(732)
(740)

(546)

196.911
(151) 2009.03.02.
M 08 01781
(220) 2008.05.28.
Viale Kft., Budapest (HU)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi
Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Baromfi-húskivonatok; libamájkonzervek, kacsamájkonzervek, libamáj félkonzervek, kacsamáj félkonzervek, csatos
üvegben, natúr libamáj, kacsamáj blokk, libamáj terrine, libamáj
terrine szarvasgombával, libamáj terrine magyarosan, libamáj terrine tokajival, natúr kacsamáj terrine, kacsamáj blokk terrine, kacsamáj mousse terrine, pácolt füstölt kacsamell, pácolt füstölt kacsacomb, kacsaszalámi, kacsazsír, tepertõkrém magyaros, tepertõkrém májas, sült kacsacomb zsírban, sült kacsazúza, zúzapörkölt, hízott kacsamáj szeletelt, hízott kacsamáj erezett, kacsamellfilé, kacsacomb, kacsaszárnytõ, kacsanyak, kacsafarhát, kacsaszív, kacsazúza, kacsa bõrös háj, kacsa testháj, kacsaláb, hízott
libamáj szeletelt, hízott libamáj erezett, libamellfilé, libacomb,
libamáj.
35 Baromfi-húskivonatok; libamájkonzervek, kacsamájkonzervek, libamáj félkonzervek, kacsamáj félkonzervek, csatos
üvegben, natúr libamáj, kacsamáj blokk, libamáj terrine, libamáj
terrine szarvasgombával, libamáj terrine magyarosan, libamáj terrine tokajival, natúr kacsamáj terrine, kacsamáj blokk terrine, kacsamáj mousse terrine, pácolt füstölt kacsamell, pácolt füstölt kacsacomb, kacsaszalámi, kacsazsír, tepertõkrém magyaros, teper-

(511) 14 Arany- és ezüsttárgyak, kivéve az evõeszközöket, a villákat
és a kanalakat; ékszerek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

196.912
(151) 2009.03.02.
M 08 02288
(220) 2008.07.14.
Magyar Állami Operaház, Budapest (HU)

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

A rovat 170 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 189.553, 192.184,
192.472, 196.127, 196.426, 196.478, 196.556, 196.576, 196.580,
196.583–196.585, 196.589–196.591, 196.593–196.595, 196.603,
196.693–196.705, 196.707–196.712, 196.734–196.747, 196.749,
196.750, 196.758–196.832, 196.843–196.856, 196.864–196.868,
196.870, 196.871, 196.873, 196.875, 196.878, 196.880–196.892,
196.908, 196.909, 196.911, 196.912

M319

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 4. szám I. kötet, 2009.04.14.
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése I.

Védjegyoltalom megszûnése I.

Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt
(111) 119.996
(210) M 78 00146
(180) 2008.07.19
(111) 120.039
(210) M 78 00206
(180) 2008.07.25
(111) 120.042
(210) M 78 00207
(180) 2008.07.25
(111) 120.177
(210) M 78 00381
(180) 2008.07.23

(111) 120.699
(210) M 78 01272
(180) 2008.07.06
(111) 121.114
(210) M 78 01175
(180) 2008.07.13
(111) 127.533
(210) M 88 01491
(180) 2008.07.01
(111) 127.534
(210) M 88 01502
(180) 2008.07.04
(111) 127.538
(210) M 88 01551
(180) 2008.07.11

(111) 120.263
(210) M 78 00569
(180) 2008.07.19

(111) 127.558
(210) M 88 01682
(180) 2008.07.29

(111) 120.282
(210) M 78 00629
(180) 2008.07.08

(111) 127.559
(210) M 88 01683
(180) 2008.07.29

(111) 120.350
(210) M 78 00691
(180) 2008.07.19

(111) 127.560
(210) M 88 01684
(180) 2008.07.29

(111) 120.371
(210) M 78 00809
(180) 2008.07.25

(111) 127.561
(210) M 88 01685
(180) 2008.07.29

(111) 120.372
(210) M 78 00810
(180) 2008.07.25

(111) 127.616
(210) M 88 01507
(180) 2008.07.06

(111) 120.539
(210) M 78 01062
(180) 2008.07.02

(111) 127.617
(210) M 88 01509
(180) 2008.07.06

(111) 120.542
(210) M 78 01065
(180) 2008.07.02

(111) 127.625
(210) M 88 01545
(180) 2008.07.08

(111) 120.582
(210) M 78 01135
(180) 2008.07.28

(111) 127.641
(210) M 88 01606
(180) 2008.07.15

(111) 120.607
(210) M 78 01255
(180) 2008.07.04

(111) 127.648
(210) M 88 01638
(180) 2008.07.21

M320

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 4. szám I. kötet, 2009.04.14.
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése I.
(111) 127.980
(210) M 88 01543
(180) 2008.07.08

(111) 155.794
(210) M 98 02943
(180) 2008.07.22

(111) 154.785
(210) M 98 02654
(180) 2008.07.06

(111) 155.930
(210) M 98 02652
(180) 2008.07.06

(111) 155.037
(210) M 98 02687
(180) 2008.07.08

(111) 156.048
(210) M 98 02897
(180) 2008.07.20

(111) 155.038
(210) M 98 02905
(180) 2008.07.21

(111) 156.349
(210) M 98 02885
(180) 2008.07.17

(111) 155.124
(210) M 98 02612
(180) 2008.07.02

(111) 156.384
(210) M 98 02884
(180) 2008.07.17

(111) 155.125
(210) M 98 02976
(180) 2008.07.23

(111) 156.425
(210) M 98 02610
(180) 2008.07.01

(111) 155.255
(210) M 98 02907
(180) 2008.07.21

(111) 156.426
(210) M 98 02611
(180) 2008.07.02

(111) 155.256
(210) M 98 02914
(180) 2008.07.21

(111) 156.428
(210) M 98 02617
(180) 2008.07.02

(111) 155.257
(210) M 98 02911
(180) 2008.07.21

(111) 156.429
(210) M 98 02618
(180) 2008.07.02

(111) 155.258
(210) M 98 02915
(180) 2008.07.21

(111) 156.430
(210) M 98 02620
(180) 2008.07.02

(111) 155.259
(210) M 98 02908
(180) 2008.07.21

(111) 156.432
(210) M 98 02622
(180) 2008.07.02

(111) 155.260
(210) M 98 02912
(180) 2008.07.21

(111) 156.433
(210) M 98 02629
(180) 2008.07.03

(111) 155.261
(210) M 98 02909
(180) 2008.07.21

(111) 156.434
(210) M 98 02630
(180) 2008.07.03

(111) 155.789
(210) M 98 02803
(180) 2008.07.14

(111) 156.435
(210) M 98 02631
(180) 2008.07.03

(111) 155.791
(210) M 98 02882
(180) 2008.07.17

(111) 156.436
(210) M 98 02632
(180) 2008.07.03

M321

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 4. szám I. kötet, 2009.04.14.
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése I.
(111) 156.437
(210) M 98 02633
(180) 2008.07.03

(111) 156.493
(210) M 98 02710
(180) 2008.07.09

(111) 156.438
(210) M 98 02634
(180) 2008.07.03

(111) 156.495
(210) M 98 02711
(180) 2008.07.09

(111) 156.440
(210) M 98 02638
(180) 2008.07.03

(111) 156.496
(210) M 98 02716
(180) 2008.07.09

(111) 156.442
(210) M 98 02644
(180) 2008.07.06

(111) 156.499
(210) M 98 02723
(180) 2008.07.10

(111) 156.443
(210) M 98 02645
(180) 2008.07.06

(111) 156.501
(210) M 98 02731
(180) 2008.07.10

(111) 156.446
(210) M 98 02591
(180) 2008.07.01

(111) 156.506
(210) M 98 02741
(180) 2008.07.10

(111) 156.447
(210) M 98 02592
(180) 2008.07.01

(111) 156.508
(210) M 98 02743
(180) 2008.07.10

(111) 156.449
(210) M 98 02597
(180) 2008.07.01

(111) 156.510
(210) M 98 02745
(180) 2008.07.10

(111) 156.453
(210) M 98 02609
(180) 2008.07.01

(111) 156.511
(210) M 98 02746
(180) 2008.07.13

(111) 156.470
(210) M 98 02583
(180) 2008.07.01

(111) 156.512
(210) M 98 02747
(180) 2008.07.13

(111) 156.471
(210) M 98 02587
(180) 2008.07.01

(111) 156.513
(210) M 98 02748
(180) 2008.07.13

(111) 156.472
(210) M 98 02589
(180) 2008.07.01

(111) 156.514
(210) M 98 03068
(180) 2008.07.29

(111) 156.473
(210) M 98 02590
(180) 2008.07.01

(111) 156.515
(210) M 98 02653
(180) 2008.07.06

(111) 156.475
(210) M 98 02945
(180) 2008.07.22

(111) 156.516
(210) M 98 02655
(180) 2008.07.06

(111) 156.479
(210) M 98 02598
(180) 2008.07.01

(111) 156.517
(210) M 98 02659
(180) 2008.07.06

M322

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 4. szám I. kötet, 2009.04.14.
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése I.
(111) 156.518
(210) M 98 02660
(180) 2008.07.06

(111) 157.041
(210) M 98 02739
(180) 2008.07.10

(111) 156.519
(210) M 98 02663
(180) 2008.07.07

(111) 157.089
(210) M 98 02787
(180) 2008.07.14

(111) 156.520
(210) M 98 02664
(180) 2008.07.07

(111) 157.097
(210) M 98 02615
(180) 2008.07.02

(111) 156.529
(210) M 98 02685
(180) 2008.07.08

(111) 157.098
(210) M 98 02696
(180) 2008.07.08

(111) 156.535
(210) M 98 02695
(180) 2008.07.08

(111) 157.103
(210) M 98 02651
(180) 2008.07.06

(111) 156.537
(210) M 98 02701
(180) 2008.07.09

(111) 157.104
(210) M 98 02650
(180) 2008.07.06

(111) 156.540
(210) M 98 02706
(180) 2008.07.09

(111) 157.242
(210) M 98 02861
(180) 2008.07.16

(111) 156.541
(210) M 98 02709
(180) 2008.07.09

(111) 157.248
(210) M 98 02840
(180) 2008.07.15

(111) 156.643
(210) M 98 02726
(180) 2008.07.10

(111) 157.249
(210) M 98 02867
(180) 2008.07.16

(111) 156.654
(210) M 98 02734
(180) 2008.07.10

(111) 157.255
(210) M 98 02893
(180) 2008.07.20

(111) 156.903
(210) M 98 02680
(180) 2008.07.08

(111) 157.256
(210) M 98 02876
(180) 2008.07.16

(111) 156.947
(210) M 98 02686
(180) 2008.07.08

(111) 157.258
(210) M 98 02713
(180) 2008.07.09

(111) 156.950
(210) M 98 03039
(180) 2008.07.27

(111) 157.262
(210) M 98 02835
(180) 2008.07.15

(111) 156.959
(210) M 98 03014
(180) 2008.07.24

(111) 157.263
(210) M 98 02879
(180) 2008.07.16

(111) 156.966
(210) M 98 02702
(180) 2008.07.09

(111) 157.264
(210) M 98 02880
(180) 2008.07.16

M323

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 4. szám I. kötet, 2009.04.14.
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése I.
(111) 157.265
(210) M 98 02895
(180) 2008.07.20

(111) 157.287
(210) M 98 02980
(180) 2008.07.23

(111) 157.266
(210) M 98 02868
(180) 2008.07.16

(111) 157.290
(210) M 98 02965
(180) 2008.07.23

(111) 157.267
(210) M 98 02869
(180) 2008.07.16

(111) 157.291
(210) M 98 02851
(180) 2008.07.16

(111) 157.270
(210) M 98 02894
(180) 2008.07.20

(111) 157.293
(210) M 98 03015
(180) 2008.07.24

(111) 157.271
(210) M 98 02898
(180) 2008.07.20

(111) 157.294
(210) M 98 03038
(180) 2008.07.27

(111) 157.272
(210) M 98 02831
(180) 2008.07.15

(111) 157.296
(210) M 98 03028
(180) 2008.07.27

(111) 157.277
(210) M 98 02878
(180) 2008.07.16

(111) 157.299
(210) M 98 03034
(180) 2008.07.27

(111) 157.278
(210) M 98 02877
(180) 2008.07.16

(111) 157.301
(210) M 98 03035
(180) 2008.07.27

(111) 157.279
(210) M 98 02954
(180) 2008.07.22

(111) 157.302
(210) M 98 03036
(180) 2008.07.27

(111) 157.280
(210) M 98 02958
(180) 2008.07.22

(111) 157.307
(210) M 98 03037
(180) 2008.07.27

(111) 157.281
(210) M 98 02959
(180) 2008.07.22

(111) 157.408
(210) M 98 01703
(180) 2008.05.04

(111) 157.282
(210) M 98 02960
(180) 2008.07.22

(111) 157.524
(210) M 98 02768
(180) 2008.07.13

(111) 157.283
(210) M 98 02961
(180) 2008.07.22

(111) 157.525
(210) M 98 02767
(180) 2008.07.13

(111) 157.284
(210) M 98 02964
(180) 2008.07.23

(111) 157.526
(210) M 98 02818
(180) 2008.07.15

(111) 157.286
(210) M 98 02979
(180) 2008.07.23

(111) 157.527
(210) M 98 02819
(180) 2008.07.15

M324

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 4. szám I. kötet, 2009.04.14.
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése I.
(111) 157.530
(210) M 98 02927
(180) 2008.07.22

(111) 157.597
(210) M 98 03017
(180) 2008.07.24

(111) 157.534
(210) M 98 03073
(180) 2008.07.29

(111) 157.603
(210) M 98 02794
(180) 2008.07.14

(111) 157.541
(210) M 98 02933
(180) 2008.07.22

(111) 157.604
(210) M 98 02822
(180) 2008.07.15

(111) 157.542
(210) M 98 02922
(180) 2008.07.21

(111) 157.605
(210) M 98 02847
(180) 2008.07.16

(111) 157.545
(210) M 98 02923
(180) 2008.07.21

(111) 157.606
(210) M 98 02805
(180) 2008.07.14

(111) 157.556
(210) M 98 02929
(180) 2008.07.22

(111) 157.607
(210) M 98 02807
(180) 2008.07.14

(111) 157.562
(210) M 98 02926
(180) 2008.07.22

(111) 157.608
(210) M 98 02988
(180) 2008.07.23

(111) 157.588
(210) M 98 02963
(180) 2008.07.23

(111) 157.774
(210) M 98 03057
(180) 2008.07.28

(111) 157.589
(210) M 98 02962
(180) 2008.07.23

(111) 157.777
(210) M 98 03094
(180) 2008.07.31

(111) 157.590
(210) M 98 02956
(180) 2008.07.22

(111) 157.780
(210) M 98 03088
(180) 2008.07.30

(111) 157.591
(210) M 98 02774
(180) 2008.07.13

(111) 157.787
(210) M 98 03064
(180) 2008.07.28

(111) 157.593
(210) M 98 02776
(180) 2008.07.13

(111) 157.799
(210) M 98 03080
(180) 2008.07.30

(111) 157.594
(210) M 98 02785
(180) 2008.07.14

(111) 157.801
(210) M 98 03117
(180) 2008.07.31

(111) 157.595
(210) M 98 02784
(180) 2008.07.14

(111) 157.838
(210) M 98 03111
(180) 2008.07.31

(111) 157.596
(210) M 98 02957
(180) 2008.07.22

(111) 157.850
(210) M 98 03089
(180) 2008.07.30

M325

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 4. szám I. kötet, 2009.04.14.
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése I.
(111) 157.852
(210) M 98 03101
(180) 2008.07.31

(111) 158.052
(210) M 98 02899
(180) 2008.07.20

(111) 157.859
(210) M 98 03092
(180) 2008.07.31

(111) 158.055
(210) M 98 02584
(180) 2008.07.01

(111) 157.926
(210) M 98 02924
(180) 2008.07.21

(111) 158.056
(210) M 98 02781
(180) 2008.07.13

(111) 157.927
(210) M 98 03077
(180) 2008.07.30

(111) 158.057
(210) M 98 02782
(180) 2008.07.13

(111) 157.934
(210) M 98 02904
(180) 2008.07.21

(111) 158.058
(210) M 98 02783
(180) 2008.07.13

(111) 157.940
(210) M 98 02941
(180) 2008.07.22

(111) 158.059
(210) M 98 03016
(180) 2008.07.24

(111) 157.968
(210) M 98 02917
(180) 2008.07.21

(111) 158.063
(210) M 98 02836
(180) 2008.07.15

(111) 157.982
(210) M 98 02928
(180) 2008.07.22

(111) 158.064
(210) M 98 02991
(180) 2008.07.23

(111) 157.995
(210) M 98 02919
(180) 2008.07.21

(111) 158.067
(210) M 98 02953
(180) 2008.07.22

(111) 158.039
(210) M 98 02766
(180) 2008.07.13

(111) 158.069
(210) M 98 02821
(180) 2008.07.15

(111) 158.041
(210) M 98 02761
(180) 2008.07.13

(111) 158.071
(210) M 98 02789
(180) 2008.07.14

(111) 158.043
(210) M 98 02765
(180) 2008.07.13

(111) 158.072
(210) M 98 02790
(180) 2008.07.14

(111) 158.044
(210) M 98 02757
(180) 2008.07.13

(111) 158.089
(210) M 98 02788
(180) 2008.07.14

(111) 158.046
(210) M 98 02756
(180) 2008.07.13

(111) 158.090
(210) M 98 02955
(180) 2008.07.22

(111) 158.050
(210) M 98 02829
(180) 2008.07.15

(111) 158.091
(210) M 98 02820
(180) 2008.07.15

M326

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 4. szám I. kötet, 2009.04.14.
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése I.
(111) 158.106
(210) M 98 02992
(180) 2008.07.23

(111) 158.483
(210) M 98 03091
(180) 2008.07.31

(111) 158.107
(210) M 98 02586
(180) 2008.07.01

(111) 158.485
(210) M 98 03063
(180) 2008.07.28

(111) 158.383
(210) M 98 01863
(180) 2008.05.14

(111) 158.487
(210) M 98 03067
(180) 2008.07.29

(111) 158.462
(210) M 98 03107
(180) 2008.07.31

(111) 158.649
(210) M 98 02667
(180) 2008.07.07

(111) 158.463
(210) M 98 03106
(180) 2008.07.31

(111) 158.652
(210) M 98 02832
(180) 2008.07.15

(111) 158.464
(210) M 98 03105
(180) 2008.07.31

(111) 158.653
(210) M 98 02834
(180) 2008.07.15

(111) 158.465
(210) M 98 03104
(180) 2008.07.31

(111) 158.654
(210) M 98 02833
(180) 2008.07.15

(111) 158.466
(210) M 98 03109
(180) 2008.07.31

(111) 158.657
(210) M 98 02890
(180) 2008.07.17

(111) 158.467
(210) M 98 03108
(180) 2008.07.31

(111) 158.658
(210) M 98 02700
(180) 2008.07.09

(111) 158.469
(210) M 98 03102
(180) 2008.07.31

(111) 158.659
(210) M 98 02812
(180) 2008.07.14

(111) 158.470
(210) M 98 03055
(180) 2008.07.28

(111) 158.662
(210) M 98 02699
(180) 2008.07.09

(111) 158.475
(210) M 98 03095
(180) 2008.07.31

(111) 158.732
(210) M 98 03069
(180) 2008.07.29

(111) 158.478
(210) M 98 03096
(180) 2008.07.31

(111) 158.800
(210) M 98 02689
(180) 2008.07.08

(111) 158.481
(210) M 98 03103
(180) 2008.07.31

(111) 158.809
(210) M 98 02934
(180) 2008.07.22

(111) 158.482
(210) M 98 03056
(180) 2008.07.28

(111) 158.810
(210) M 98 02942
(180) 2008.07.22

M327

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 4. szám I. kötet, 2009.04.14.
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése I.
(111) 158.814
(210) M 98 02920
(180) 2008.07.21

(111) 159.432
(210) M 98 02837
(180) 2008.07.15

(111) 159.010
(210) M 98 03066
(180) 2008.07.29

(111) 159.520
(210) M 98 03060
(180) 2008.07.28

(111) 159.078
(210) M 98 02984
(180) 2008.07.23

(111) 159.573
(210) M 98 02802
(180) 2008.07.14

(111) 159.082
(210) M 98 02985
(180) 2008.07.23

(111) 159.574
(210) M 98 03071
(180) 2008.07.29

(111) 159.103
(210) M 98 03097
(180) 2008.07.31

(111) 159.575
(210) M 98 02744
(180) 2008.07.10

(111) 159.109
(210) M 98 03052
(180) 2008.07.28

(111) 159.578
(210) M 98 02594
(180) 2008.07.01

(111) 159.125
(210) M 98 02786
(180) 2008.07.14

(111) 159.787
(210) M 98 02966
(180) 2008.07.23

(111) 159.214
(210) M 98 03462
(180) 2008.07.20

(111) 159.796
(210) M 98 02974
(180) 2008.07.23

(111) 159.226
(210) M 98 02800
(180) 2008.07.14

(111) 159.801
(210) M 98 02969
(180) 2008.07.23

(111) 159.243
(210) M 98 02808
(180) 2008.07.14

(111) 159.860
(210) M 98 02688
(180) 2008.07.08

(111) 159.267
(210) M 98 02853
(180) 2008.07.16

(111) 160.058
(210) M 98 02636
(180) 2008.07.03

(111) 159.268
(210) M 98 02852
(180) 2008.07.16

(111) 160.615
(210) M 98 03081
(180) 2008.07.30

(111) 159.419
(210) M 98 02854
(180) 2008.07.16

(111) 160.678
(210) M 98 02754
(180) 2008.07.13

(111) 159.421
(210) M 98 02806
(180) 2008.07.14

(111) 160.919
(210) M 98 03024
(180) 2008.07.27

(111) 159.430
(210) M 98 02839
(180) 2008.07.15

(111) 161.487
(210) M 98 02727
(180) 2008.07.10

M328

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 4. szám I. kötet, 2009.04.14.
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése I.
(111) 163.589
(210) M 98 02637
(180) 2008.07.03
(111) 164.983
(210) M 98 02605
(180) 2008.07.01
(111) 165.690
(210) M 98 02855
(180) 2008.07.16

Védjegyoltalom megszûnése
lemondás miatt
(111) 128.197
(732) Ansell GmbH., München (DE)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszûnése
használat hiánya miatt

(111) 165.691
(210) M 98 02856
(180) 2008.07.16
(111) 166.656
(210) M 98 02607
(180) 2008.07.01

(111) 140.338
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) NESTLÉ Hungária Kft., Budapest
A rovat 1 db közlést tartalmaz.

(111) 171.582
(210) M 98 02728
(180) 2008.07.10

Védjegyoltalom törlése

(111) 174.663
(210) M 98 02987
(180) 2008.07.23

(111) 177.573
(732) Media Flash Kft., Budapest (HU)

A rovat 274 db közlést tartalmaz.

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom részleges megszûnése I.

Védjegyoltalom megszûnése
használat hiánya miatt
(111) 140.604
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
(740) Nestlé Hungária Kft., Budapest

(111) 175.321
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
(740) NESTLÉ Hungária Kft., Budapest
A rovat 2 db közlést tartalmaz.
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(111) 114.569
(732) Bühler GmbH, Braunschweig (DE)

(111) 128.556
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Debrecen (HU)

(111) 120.163
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Debrecen (HU)

(111) 128.601
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Debrecen (HU)

(111) 120.164
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Debrecen (HU)

(111) 128.669
(732) Playboy Enterprises International, Inc., Chicago, Illinois (US)

(111) 120.557
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Debrecen (HU)

(111) 128.836
(732) PANNONTEJ Tejtermékgyártó és Kereskedelmi Rt.,
Zalaegerszeg (HU)

(111) 120.916
(732) Irish Seafood Investment Limited, Dun Laoghaire, Co.
Dublin (IE)

(111) 129.013
(732) Occidental Chemical Corporation, Dallas, Texas (US)
(111) 129.035
(732) RÓNA Dohányfeldolgozó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Debrecen (HU)

(111) 120.930
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(111) 121.322
(732) Franklin Electric Co., Inc., Bluffton, Indiana (US)

(111) 129.046
(732) CHIVAS BROTHERS PERNOD RICARD LIMITED,
Paisley (GB)

(111) 121.370
(732) Pfizer Enterprises SARL, Luxembourg (LU)

(111) 129.056
(732) Playboy Enterprises International, Inc., Chicago, Illinois (US)

(111) 121.718
(732) KRUG, Vins Fins de Champagne, Reims (FR)

(111) 129.059
(732) Playboy Enterprises International, Inc., Chicago, Illinois (US)

(111) 121.986
(732) Shop-Vac Corporation, Williamsport, Pennsylvania (US)

(111) 129.792
(732) Cadbury Ireland Ltd., Coolock, Dublin 5 (IE)

(111) 128.252
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Debrecen (HU)

(111) 129.793
(732) Cadbury Ireland Ltd., Coolock, Dublin 5 (IE)
(111) 129.794
(732) Cadbury Ireland Ltd., Coolock, Dublin 5 (IE)

(111) 128.304
(732) Radisson Hotels International Inc. (Delaware államban
bejegyzett cég), Minneapolis, Minnesota (US)

(111) 129.796
(732) Cadbury Ireland Ltd., Coolock, Dublin 5 (IE)
(111) 128.454
(732) GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 129.840
(732) Playboy Enterprises International, Inc., Chicago, Illinois (US)

(111) 128.480
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

(111) 129.841
(732) Playboy Enterprises International, Inc., Chicago, Illinois (US)
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(111) 130.558
(732) Playboy Enterprises International, Inc., Chicago, Illinois (US)

(111) 159.074
(732) BRECKLAND TRADING Limited, Limassol (CY)

(111) 156.326
(732) RC Baking Sütõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Halásztelek (HU)

(111) 159.105
(732) Bechmann Kft., Budapest (HU)

(111) 156.821
(732) Convergys CMG Utah Inc., Salt Lake City, Utah (US)
(111) 157.080
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(111) 157.320
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(111) 157.321
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(111) 157.323
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(111) 157.324
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(111) 157.326
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(111) 157.515
(732) KRISTÁLY-MIX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(111) 157.958
(732) Szabó és Fia Kft., Szentendre (HU)
(111) 158.212
(732) RÓNA Dohányfeldolgozó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Debrecen (HU)
(111) 158.500
(732) TABÁN TRAFIK Zrt., Hódmezõvásárhely (HU)
(111) 158.901
(732) Ranbaxy Laboratories Limited, New Delhi (IN)
(111) 158.914
(732) Ranbaxy Laboratories Limited, New Delhi (IN)
(111) 158.931
(732) Ranbaxy Laboratories Limited, New Delhi (IN)
(111) 158.934
(732) Ranbaxy Laboratories Limited, New Delhi (IN)

(111) 159.201
(732) Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)
(111) 159.202
(732) Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)
(111) 159.294
(732) Révai Nyomda Kft., Budapest (HU)
(111) 159.391
(732) The H.D. Lee Company, Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Wilmington, Delaware (US)
(111) 159.394
(732) The H.D. Lee Company, Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Wilmington, Delaware (US)
(111) 159.448
(732) Eckes Granini International GmbH., Nieder-Olm (DE)
(111) 159.707
(732) GALEX Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(111) 159.878
(732) S. C. Johnson & Son, Inc. (Wisconsin állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Racine, Wisconsin (US)
(111) 160.188
(732) Ranbaxy Laboratories Limited, New Delhi (IN)
(111) 160.221
(732) Microsoft Corporation (Washington állam törvényei szerint
mûködõ cég), Redmond, Washington (US)
(111) 160.286
(732) Starwood Capital Group, L.L.C. (Connecticut állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Greenwich, Connecticut (US)
(111) 160.289
(732) Starwood Capital Group, L.L.C. (Connecticut állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Greenwich, Connecticut (US)
(111) 160.296
(732) Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana (US)
(111) 160.317
(732) Ming Tai Chemical Co., Ltd., Taoyuan Hsien (TW)
(111) 160.336
(732) PepsiCo, Inc., (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Purchase, New York (US)
(111) 160.388
(732) The Cartoon Network, Inc. (Delaware Államban, Amerikai
Egyesült Államok, bejegyzett cég), Atlanta, Georgia (US)
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(111) 160.477
(732) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Purchase, New York (US)

(111) 162.248
(732) Crucible Materials Corporation (Delaware államban bejegyzett
cég), Solvay, New York (US)

(111) 160.513
(732) Dr Pepper/Seven Up, Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Plano, Texas (US)

(111) 162.330
(732) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Purchase, New York (US)

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

(111) 162.422
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Müködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 160.624
(732) KARAMELL-SNACK Élelmiszergyártó Kft., Kalocsa (HU)

(111) 162.536
(732) Cintas Corporation (Washington államban bejegyzett cég),
Mason, Ohio (US)

(111) 160.644
(732) Mohai Lajos, Budapest (HU)

(111) 162.580
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 160.987
(732) Playboy Enterprises International, Inc., Chicago, Illinois (US)
(111) 161.017
(732) Ardath Tobacco Company Limited, London (GB)
(111) 161.028
(732) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), PURCHASE, New York (US)

(111) 162.744
(732) Mead Johnson & Company (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Evansville, Indiana (US)
(111) 163.348
(732) Panasonic Corporation, Osaka (JP)
(111) 163.495
(732) Paul Smith Group HLDGS Ltd, Nottingham (GB)

(111) 161.109
(732) La Aurora, C. por A., Santiago de los Caballeros (DO)
(111) 163.776
(732) Europapier International GmbH, Bécs (AT)
(111) 161.140
(732) THE H.D. LEE COMPANY, INC.(Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Wilmington, Delaware (US)

(111) 163.803
(732) BONGRAIN S.A. (a Franch société anonyme a directoire et
conseil de surveillance), Viroflay (FR)

(111) 161.377
(732) Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., Saga (JP)
(111) 163.895
(732) Hisamitsu Pharmaceutical Co.,Inc., Tosu-shi, Saga (JP)
(111) 161.530
(732) Ramiris Holdings Ltd., Nicosia, Ciprus (CY)
(111) 163.963
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)
(111) 161.737
(732) Tokaj-Oremus Szõlõbirtok és Pincészet Kft., Tolcsva (HU)
(111) 161.739
(732) Tokaj-Oremus Szõlõbirtok és Pincészet Kft., Tolcsva (HU)
(111) 161.850
(732) MEDA Pharma GmbH & Co.KG, Bad Homburg (DE)

(111) 164.189
(732) PepsiCo, Inc., (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Purchase, New York (US)
(111) 164.276
(732) HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC., Saga (JP)

(111) 162.171
(732) Tech Data Corporation, Clearwater, Florida (US)

(111) 164.465
(732) Re/Max International, Inc. (Colorado állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Denver, CO (US)

(111) 162.235
(732) TOTALGAZ HUNGARIA Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(111) 164.467
(732) Re/Max International, Inc. (Colorado állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Denver, CO (US)
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(111) 165.253
(732) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Purchase, New York (US)
(111) 165.574
(732) Friesland Hungária ZRt., Debrecen (HU)
(111) 165.575
(732) Friesland Hungária Zrt., Debrecen (HU)
(111) 165.576
(732) Friesland Hungária ZRt., Debrecen (HU)

(111) 166.740
(732) Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)
(111) 167.085
(732) Prestone Products Corporation, Danbury, Connecticut (US)
(111) 173.603
(732) THE GILLETTE COMPANY (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Boston, Massachusetts (US)
(111) 188.341
(732) Ranbaxy Laboratories Limited, New Delhi (IN)
A rovat 105 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás
(111) 120.916
(732) Irish Seafood Investment Limited, Dun Laoghaire, Co.
Dublin (IE)
(111) 128.511
(732) PMPI LLC., Richmond, Virginia (US)
(111) 134.698
(732) Europapier International GmbH, Bécs (AT)
(111) 139.680
(732) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(111) 139.681
(732) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(111) 146.253
(732) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(111) 151.321
(732) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(111) 157.515
(732) KRISTÁLY-MIX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(111) 158.500
(732) TABÁN TRAFIK Zrt., Hódmezõvásárhely (HU)
(111) 160.838
(732) UNICHEMA CHEMIE BV, Gouda (NL)
(111) 162.256
(732) PMPI LLC., Richmond, Virginia (US)
(111) 162.354
(732) PMPI LLC., Richmond, Virginia (US)
(111) 162.823
(732) PMPI LLC., Richmond, Virginia (US)
(111) 163.255
(732) UNICHEMA CHEMIE BV, Gouda (NL)
(111) 163.495
(732) Paul Smith Group HLDGS Ltd, Nottingham (GB)

(111) 165.234
(732) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(111) 166.795
(732) STAB Cyprus Ltd., Larnaca, Cyprus (CY)
(111) 167.520
(732) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(111) 167.527
(732) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(111) 168.246
(732) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(111) 168.672
(732) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(111) 169.853
(732) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(111) 171.163
(732) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(111) 173.401
(732) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(111) 176.104
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(111) 176.541
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(111) 181.644
(732) ULMUS Egészségügyi, Oktatási és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(111) 183.828
(732) MARKINFO Monitoring Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(111) 183.846
(732) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(111) 185.870
(732) Bíróné Krumpach Erzsébet, Ráckeve (HU)
(111) 187.146
(732) Biróné Krumpach Erzsébet, Ráckeve (HU)

(111) 163.776
(732) Europapier International GmbH, Bécs (AT)

(111) 188.990
(732) THEO GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(111) 163.863
(732) PMPI LLC., Richmond, Virginia (US)

(111) 190.393
(732) Li Jian, Budapest (HU)
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(111) 190.748
(732) Li Jian, Budapest (HU)
(111) 193.463
(732) Rui Long Euro Kft., Budapest (HU)
(111) 193.709
(732) Capital Team Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Érd (HU)

(111) 176.557
(732) NYOMELL Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Seszták Miklós ügyvéd, Kisvárda
(111) 182.634
(732) FOCUS MAGAZIN VERLAG GmbH, München (DE)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
A rovat 11 db közlést tartalmaz.

(111) 195.060
(732) Vasedény Holding Kft., Budapest (HU)
(111) 196.302
(732) Mûszaki Könyvkiadó Kft., Budapest (HU)
A rovat 40 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás
(111) 121.718
(732) KRUG, Vins Fins de Champagne, Reims (FR)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest
(111) 128.338
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, dr. Gödölle Tamás ügyvéd,
Budapest
(111) 128.339
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, dr. Gödölle Tamás ügyvéd,
Budapest
(111) 128.545
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, dr. Gödölle Tamás ügyvéd,
Budapest
(111) 159.448
(732) Eckes Granini International GmbH., Nieder-Olm (DE)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 160.624
(732) KARAMELL-SNACK Élelmiszergyártó Kft., Kalocsa (HU)
(740) Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Debrecen

Képviselet megszûnése
(111) 121.718
(732) KRUG, Vins Fins de Champagne, Reims (FR)
(111) 127.887
(732) „RÓNA” Alkatrészgyártó és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)
(111) 128.338
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(111) 128.339
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(111) 128.545
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(111) 158.384
(732) MONORTRADE Mezõgazdasági, Termelõ, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(111) 159.448
(732) Eckes Granini International GmbH., Nieder-Olm (DE)
(111) 166.797
(732) FLAS Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(111) 176.555
(732) NYOMELL Kft., Budapest (HU)
(111) 176.557
(732) NYOMELL Kft., Budapest (HU)
(111) 182.634
(732) FOCUS MAGAZIN VERLAG GmbH, München (DE)
A rovat 11 db közlést tartalmaz.

(111) 166.329
(732) PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.,
Surabaya (ID)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 166.797
(732) FLAS Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 176.555
(732) NYOMELL Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Seszták Miklós ügyvéd, Kisvárda

Név-, illetve címváltozás
(111) 122.542
(732) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, London (GB)
(111) 126.173
(732) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, London (GB)
(111) 127.882
(732) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, London (GB)
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(111) 127.883
(732) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, London (GB)

(111) 159.707
(732) GALEX Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 129.013
(732) Occidental Chemical Corporation, Dallas, Texas (US)

(111) 164.465
(732) Re/Max International, Inc. (Colorado állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Denver, CO (US)

(111) 130.891
(732) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, London (GB)
(111) 132.492
(732) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, London (GB)
(111) 143.673
(732) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, London (GB)
(111) 143.676
(732) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, London (GB)
(111) 153.760
(732) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, London (GB)
(111) 153.761
(732) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, London (GB)
(111) 154.093
(732) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, London (GB)
(111) 154.201
(732) United Business Media LLC, Manhasset, New York (US)
(111) 156.160
(732) E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Nagykanizsa (HU)
(111) 156.821
(732) Convergys CMG Utah Inc., Salt Lake City, Utah (US)
(111) 159.529
(732) Magyarországi Taoista Tai Chi Társaság, Budapest (HU)

(111) 164.467
(732) Re/Max International, Inc. (Colorado állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Denver, CO (US)
(111) 166.795
(732) STAB Cyprus Ltd., Larnaca, Cyprus (CY)
(111) 166.797
(732) FLAS Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(111) 169.908
(732) Rideg Sándor, Budapest (HU)
(111) 173.699
(732) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, London (GB)
(111) 173.715
(732) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, London (GB)
(111) 174.708
(732) Rideg Sándor, Budapest (HU)
(111) 181.328
(732) Büki Üdítõ Kft., Budapest (HU)
(111) 189.574
(732) Büki Üdítõ Kft., Budapest (HU)
(111) 189.781
(732) Büki Üdítõ Kft., Budapest (HU)
A rovat 28 db közlést tartalmaz.
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