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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I.
Védjegybejelentések meghirdetése I.

(220) 2008.12.05.

39 Gépjármûalkatrészek és tartozékok raktározása a kiskereskedelem és a kereskedelmi ügyfelek részére; gépjármûalkatrészek és tartozékok elosztása és kereskedelme a kereskedelmi ügyfelek számára a kereskedés helyén és online formában.

(210) M 08 03124
(220) 2008.10.07.
(731) Alpha Capital Kft., Budapest (HU)
(740) Agárdi Viktor Péter, Budapest
(546)

(210) M 05 01850
(220) 2005.05.27.
(731) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs ügyvéd, Kálmán, Szilasi, Sárközy
és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) TV Revue Programmagazin
(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 03769
(731) AKSZI Bt, Helvécia (HU)
(541) Adatmalom
(511) 9
Számítógépprogram.

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 09 00637
(220) 2009.03.10.
(731) Angyal Ákos, Dunakeszi (HU)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák,
Budapest
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 03773
(220) 2008.12.09.
(731) Art Porta Kft., Csopak (HU)
(740) dr. Barabás Zoltán, Barabás Ügyvédi Iroda, Veszprém
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, papíripari cikkek, csomagolóanyagok.
(210) M 09 00200
(220) 2009.01.26.
(731) AutoZone Parts, Inc. (Nevada államban bejegyzett cég),
Memphis, Tennessee (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)
(511) 7
Gépjármûalkatrészek és tartozékok.
35 Autóalkatrészek kiskereskedelme; információ és tanácsadás
biztosítása a kereskedelmi ügyfelek részére a gépjármûalkatrészekkel és tartozékokkal kapcsolatosan; használható online adatbázis biztosítása gépjármûalkatrészekrõl és tartozékokról.

(210) M 05 01851
(220) 2005.05.27.
(731) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(541) TV Extrém 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 (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 05 01854
(220) 2005.05.27.
(731) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(541) Extrém TV Ajánló
(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.
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(546)

(210) M 09 00615
(220) 2009.03.10.
(731) dr. Baffia Gergely Gábor, Budapest (HU);
Gáspár Katalin, Budapest (HU)
(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás, szálláshely
lefoglalása.
(210) M 09 00170
(220) 2009.01.22.
(731) Ballainé Puhl Mária, Újfehértó (HU)
(546)

(511) 34 Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák;
dohányzási cikkek.
(210) M 08 03120
(731) Békési és Fia Bt., Békés (HU)
(554)

(220) 2008.10.07.

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(210) M 09 00049
(731) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)
(546)

(511) 33

(220) 2009.01.09.

Dió ágyas vegyespálinka.

(210) M 08 03117
(220) 2008.10.07.
(731) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(554)

(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), almaborok, borok, égetett szeszesitalok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.

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

(210) M 09 00166
(220) 2009.01.22.
(731) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)
(541) KACAGÓS
(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), almaborok, borok, égetett szeszesitalok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.

(210) M 08 03118
(220) 2008.10.07.
(731) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 09 00167
(220) 2009.01.22.
(731) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)
(541) A jó LaciBetyár
(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök kivételével), almaborok, borok, égetett szeszesitalok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.
(210) M 08 03784
(220) 2008.12.09.
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED,
London (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; tésztafélék; liszttartalmú ételek, diétás liszttartalmú ételek nem orvosi használatra; kétszersültek;
kekszek; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez; élesztõ; sütõpor, zsemlemorzsa.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 08 03119
(220) 2008.10.07.
(731) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
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(541) élj színesen!
(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; tésztafélék; liszttartalmú ételek, diétás liszttartalmú ételek nem orvosi használatra; kétszersültek;
kekszek; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez; élesztõ; sütõpor, zsemlemorzsa.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 08 03125
(220) 2008.10.07.
(731) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 5
30

(220) 2009.01.23.

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

M 08 03768
(220) 2008.12.09.
DELAP Kft., Budapest (HU)
dr. Rábai Zsolt, Dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

DELAP
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
M 08 03121
(220) 2008.10.07.
DETKI KEKSZ Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
dr. Halmos R. Péter ügyvéd, HALMOS R. Ügyvédi Iroda, Eger

VITANETT
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(210) M 09 00592
(220) 2009.03.06.
(731) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Annyi a világ, amennyit beletöltesz
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

Egészségügyi készítmény.
Kávé, tea.

(210) M 08 03316
(220) 2008.10.21.
(731) Déli Gruppo il Treno Kft., Budapest (HU)
(740) Walde Zsolt ügyvéd, Walde Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 00115
(220) 2008.01.11.
(731) Costa Limited, Dunstal, Bedfordshire (GB)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest
(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, kétszersültek,
kekszek, péksütemények és cukrászsütemények; cukormáz, fondant; készételek, szendvicsek; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár; bors, ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég,
fagylalt, jégkrém.
43 Kávéházak; étkedék; éttermek; gyorséttermek; snack bárok,
bárok; vendéglátási (élelmezési), vendéglátóipari szolgáltatások.
(210) M 08 03767
(220) 2008.12.09.
(731) DELAP Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rábai Zsolt, Dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; tésztafélék; liszttartalmú ételek, diétás liszttartalmú ételek nem orvosi használatra; kétszersültek;
kekszek; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez; élesztõ; sütõpor, zsemlemorzsa.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 09 00180
(731) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
(546)

(546)

(511) 30 Pizza, spagetti, ravioli, tortellini, gnocchi.
39 Gépkocsival történõ szállítás.
43 Étterem, pizzéria, kávézó, fagyizó, vendéglátási szolgáltatások.
(210) M 08 00987
(220) 2008.03.19.
(731) EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Sjamsuddin Edit ügyvéd, Sjamsuddin Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) felvi
(511) 9
Mágneses adathordozók, hanglemezek.
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16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényképek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

(210) M 09 00225
(220) 2009.01.28.
(731) Fekécs Zoltán, Gyomaendrõd (HU)
(546)

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 09 00197
(220) 2009.01.26.
(731) Elgoscar-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft.,
Budapest (HU)
(546)
(511) 25

(511) 42

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

Környezetvédelmi kutatás.

(210) M 07 02402
(220) 2007.07.02.
(731) Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) Teljes Értékû Sertés
(511) 44 Haszonállatokra vonatkozó állatorvosi és táplálkozási információs szolgálatok.

Cipõk.

M 08 03637
(220) 2008.11.24.
Fogarasi István, Budapest (HU)
Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

GREEN PEAK
3
Illóolajok, növényi kivonatok.
32 Ásványvizek és szénsavas vizek, alkoholmentes italok,
szörpök és egyéb növényi készítmények italokhoz.

(210) M 08 03116
(220) 2008.10.07.
(731) FRIESLAND Brands BV, Meppel (NL)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER Nemzetközi
Iparjogvédelmi Képviselet Kft., Budapest
(554)

(210) M 09 00540
(220) 2009.03.03.
(731) Eurodent-Aqua Dental Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Süslecz László, Süslecz Ügyvédi Iroda, Gyõr
(541) EURODENT
(511) 44 Fogszakorvosi szolgáltatások; klinikai szolgáltatások,
plasztikai szolgáltatások, higiéniai szépségápolási szolgáltatás;
szájsebészeti szolgáltatás.
(511) 29 Tej és tejtermékek, tejporok, sûrített tej és instant készítmények, valamint olyan készítmények ételekhez és italokhoz mely
más osztályokba nem tartoznak, tejszín vagy tejalapú adalékanyagok kávékészítményekhez.

(210) M 08 00730
(220) 2008.03.04.
(731) Farkasné Lázár Ibolya, Mezõkövesd (HU)
(541) MAGNETER
(511) 5
Állatgyógyászati és egészségügyi termékek.
9
Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására szolgáló készülék.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; számítástechnikai hardverés szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 08 01956
(220) 2008.06.12.
(731) Fehér Csaba, Nagykõrös (HU);
Polgár József, Kecskemét (HU);
Rausch Zoltán, Kecskemét (HU)
(740) dr. Mihala Ferenc ügyvéd, Kecskemét
(541) EuroStone
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
45

Jogi szolgáltatások.

(210) M 08 03940
(220) 2008.12.23.
(731) Friesland Brands BV, Meppel (NL)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest
(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek, tejporok, sûrített tej és instant készítmények, valamint olyan készítmények ételekhez és italokhoz mely
más osztályokba nem tartoznak, tejszín vagy tejalapú adalékanyagok kávékészítményekhez.
(210) M 08 03941
(220) 2008.12.23.
(731) Friesland Brands BV, Meppel (NL)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest
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27 Esésvédõ, rugalmas burkolólapok gumiból játszóterek részére; mûanyag sportpálya és sportcsarnok burkolatok; padlóburkolatok mûgyantákból.
28 Játékok, játékszerek, különösen játszótéri felszerelések és
játékok; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, különösen mûanyag sportpályaburkolatok és játszótéri burkolatok építése, felújítása és javítása.

(546)

(511) 29 Tartósított, szárított, fagyasztott és fõzött gyümölcsök és
zöldségek, gyümölcskonzervek, zöldségkonzervek; tojások; étkezési olajok és zsírok, tej és tejtermékek, túró, sajt, vaj, vajkrém,
joghurt, kefir és ezek ízesített változatai; zselék, lekvárok, kompótok, befõttek.
30 Lisztek, gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és
cukrászsütemények, más gabonaalapú készítmények, valamint
olyan készítmények, melyek nem tartoznak a fûszeres snackek
közé; méz, melaszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég, jégkrémek, fagylaltok.
32 Szénsavas vizek és ásványvizek, más alkoholmentes italok
és dzsúzok; szirupok és más készítmények italokhoz, üdítõitalok.

(210) M 08 03942
(220) 2008.12.23.
(731) Friesland Brands BV, Meppel (NL)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest
(546)

(511) 29 Tartósított, szárított, fagyasztott és fõzött gyümölcsök és
zöldségek, gyümölcskonzervek, zöldségkonzervek; tojások; étkezési olajok és zsírok, tej és tejtermékek, túró, sajt, vaj, vajkrém,
joghurt, kefir és ezek ízesített változatai; zselék, lekvárok, kompótok, befõttek.
30 Lisztek, gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és
cukrászsütemények, más gabonaalapú készítmények, valamint
olyan készítmények, melyek nem tartoznak a fûszeres snackek
közé; méz, melaszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég, jégkrémek, fagylaltok.

(210) M 09 00616
(220) 2009.03.10.
(731) Gáspár Katalin, Budapest (HU);
Gáspár Loránd, Budapest (HU)
(740) dr. Baffia Gergely ügyvéd, Arató és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest
(591)
(511) 41

Szórakoztatás.

(210) M 09 00519
(220) 2009.02.27.
(731) Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Kecskemét (HU)
(546)

(511) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 09 00520
(220) 2009.02.27.
(731) Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Kecskemét (HU)
(546)

32 Szénsavas vizek és ásványvizek, más alkoholmentes italok
és dzsúzok; szirupok és más készítmények italokhoz, üdítõitalok.

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

M 08 03877
(220) 2008.12.17.
GRABOWSKI KIADÓ KFT., Budapest (HU)
Gazsó Emese, Budapest

Mr. és Mrs. Senior Hungary
41

(511) 33

Szórakoztatás.

(210) M 09 00066
(220) 2009.01.12.
(731) Granuflex Ipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) GRANUPLAY
(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 09 00175
(220) 2009.01.22.
(731) Hegedûsné Varga Ildikó, Miskolc (HU)
(541) MARIONS
(511) 25 Ruházati cikkek.
(210)
(731)
(300)
(740)
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M 09 00044
(220) 2009.01.08.
Helen of Troy Limited, Belleville, St. Michael (BB)
81/24892
2008.08.08. BB
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.
(541) OXO
(511) 10 Orvosi eszközök és berendezések, fecskendõk orvosi célokra és injekciós tûk orvosi célokra.
(210) M 09 00565
(220) 2009.03.04.
(731) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) BONI
(511) 30 Különféle édesipari termékek.
(210) M 09 00566
(220) 2009.03.04.
(731) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) SIPOLÓ UFO
(511) 30 Különféle édesipari termékek.
(210) M 09 00567
(220) 2009.03.04.
(731) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) HÓLABDA
(511) 30 Különféle édesipari termékek.
(210) M 09 00568
(220) 2009.03.04.
(731) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) LOLLYLAND
(511) 30 Különféle édesipari termékek.
(210) M 09 00569
(220) 2009.03.04.
(731) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) MESESZALON
(511) 30 Különféle édesipari termékek.
(210) M 09 00449
(220) 2009.02.19.
(731) Hírös Sport Nonprofit Kft., Kecskemét (HU)
(541) HÍRÖS HÉT
(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.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(210) M 09 00404
(731) Hócipõ Kft., Budapest (HU)
(546)

(220) 2009.02.16.

(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.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 02959
(220) 2008.09.22.
(731) Ibrahim Aksoy, Budapest (HU)
(740) dr. Tarpai L. Tamás ügyvéd, Tarpai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

lábbelikhez, talpallók (nadrághoz), tarka selyemkendõk (nyaksálak), tartók (nadrághoz, harisnyához), térdnadrágok, térdszalagok, harisnyakötõ szalagok, tógák, tornacipõk, tornaruházat, ujjatlan kesztyûk, vállkendõk, nagykendõk, vállszalagok, vízhatlan
ruházat, zoknik, zoknitartók.

(210) M 08 03463
(220) 2008.11.07.
(731) Maganingatlan.hu Ingatlantanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi
Iroda, Budapest
(546)

(210) M 09 00370
(220) 2009.02.11.
(731) Jánosi Ferenc, Budapest (HU);
Elkán Orsolya, Szigetszentmiklós (HU)
(546)

(511) 16 Papíranyagból készült termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályba, nyomdaipari termékek.
(210) M 08 02674
(220) 2008.08.21.
(731) KRIO Sejt- és Szövetbank Zrt., Budapest (HU)
(740) Füzessyné dr. Maglics Tímea ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 42
44

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 08 03634
(220) 2008.11.24.
(731) Magyar Kempo Szövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Attila, Dr. Tóth és dr. Vutskits Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

Tudományos és mûszaki szolgáltatások.
Orvosi szolgáltatások.

(210) M 09 00359
(220) 2009.02.10.
(731) Kék Falevél Bt., Budapest (HU)
(546)

(511) 42 Környezetvédelmi, klímavédelmi szolgáltatás magánszemélyek és cégek részére, adott mennyiségû CO2 kvóták törlésével.
(210) M 08 03771
(220) 2008.12.09.
(731) Lang Attila, Veszprém-Kádárta (HU)
(740) Pintz György, Pntz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi
Iroda, Budapest
(541) KOBOX
(511) 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.

(511) 41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat);
egészség(védõ) klubok (kondicionálás); eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; show-mûsorok;
show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai); sportedzõtábori szolgáltatások; sportversenyek rendezése; szabadidõs
szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése;
szórakoztatás; testnevelés; versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás).
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 09 00296
(220) 2009.02.04.
(731) Le Cheque Déjeuner Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek.
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M 04 05074
(220) 2004.12.21.
Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Gyáfrás Márta, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

Poligráf
9
Filmkamerák; kompaktlemezek; mikrofonok; mozifilmek;
televíziós készülékek; vetítõgépek; videokamerák; videoképernyõk; videomagnók, képmagnók.
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 alapanyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
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25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más áruosztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 05 03132
(220) 2005.09.29.
(731) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó szabadalmi ügyvivõ, INTERINO Szabadalmi
Iroda, Budapest
(541) SPORTV
(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.
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; jogi szolgáltatások.
(210) M 08 03312
(220) 2008.10.21.
(731) Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács, Budapest (HU)
(546)

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

(210) M 08 03943
(220) 2008.12.23.
(731) McDonald’s International Property Company, Ltd.,
Wilmington, Delaware (US)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Meki
(511) 43 Éttermi szolgáltatások.
(210) M 08 02814
(220) 2008.09.05.
(731) MEDISO Orvosi Berendezés Fejlesztõ és Szervíz Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Jogi
Iroda Kft., Budapest
(546)
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-jelzõ-ellenõrzõ (felügyeleti) életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; hangok
vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, adatfeldolgozó berendezések
és számítógépek; különösen: adatfeldolgozó készülékek, nagyfrekvenciás generátorok, anyagvizsgáló készülékek és gépek, biztonsági felszerelések, CD-ROM lemezek, csipek, ciklotronok,
csatolók, sûrûségmérõk, desztillálóberendezések tudományos
használatra, detektorok, diafragmák akusztikai és fényképészeti
célokra, diagnosztikai készülékek nem gyógyászati használatra,
diffrakciós készülékek, dózismérõk, doziméterek, elektronikus
jeladók, elektromos ellenõrzõ berendezések, ellenõrzõ készülékek nem gyógyászati használatra, epidiaszkópok, ergométerek,
fluoreszcens ernyõk, erõsítõcsövek, erõsítõk, elektromos felügyeleti mûszerek, laboratóriumi fermentációs készülékek, félvezetõk, fény vagy mechanikai jelzõkészülékek, fényceruzák, fényt
kibocsátó elektronikus mutatóeszközök, készülékek és eszközök
fizikai kísérletekhez, frekvenciamérõk, galvanométerek, gázkisülési csövek nem világítási célra, hõmérõk nem gyógyászati használatra, hõmérsékletjelzõ, hõmérséklet-szabályozó készülékek,
hullámhosszmérõk, indikátorok, jelzõk, interfészek, inverterek,
áramirányítók, ionizálókészülékek, jelzõberendezések, kapacitásmérõk, kozmográfiai mûszerek, kromatográfok laboratóriumi
használatra, laboratóriumi tálcák, megfigyelõ mûszerek, membránok tudományos készülékekhez, mennyiségjelzõk, mérõberendezések, mérõmûszerek, mérõeszközök, mértékek, elektromos
mérõkészülékek, mérõmûszerek, mikroszkópok, nagyfrekvenciás készülékek, oktatási készülékek, optikai adathordozók, optikai
cikkek, optikai készülékek és eszközök, optikai lámpák, optikai
letapogató egységek, optikai üvegek, optikai üvegszálak, oszcillográfok, polariméterek, prizmák, processzorok (központi adatfeldolgozó egységek), fénysugártörõ készülékek, részecskegyorsítók, röntgenberendezések nem orvosi célokra, röntgencsövek
nem gyógyászati használatra, röntgenfelvételek nem orvosi használatra, röntgenkészülékek nem gyógyászati használatra, röntgensugárzás elleni védõeszközök nem orvosi célokra, optikai letapogatók (informatika), spektrográfok, spektroszkópok, sugárzásmérõk, súlymérõ készülékek és eszközök, sûrûségmérõk, számítógépprogramok, számítógép-perifériák, számlálók, mérõmûszerek, szoftverek, szonárok, szondák tudományos használatra,
távadók, transzmitterek, távmérõ mûszerek, teleméterek.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak, ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok;különösen: bútorok speciális kikészítésû gyógyászati használatra, elektródák gyógyászati használatra, elektrokardiográfok, elektromos akupunktúrás eszközök,
elemzõkészülékek gyógyászati használatra, fizikoterápiás készülékek, fogászati készülékek és eszközök, gasztroszkópok, gyomortükrök, gyógyászati hullámvezetõk, gyógyászati készülékek
és eszközök, hidrosztatikus ágyak gyógyászati használatra, hõmérõk gyógyászati használatra, injekciós fecskendõk, injektorok
gyógyászati használatra, inkubátorok gyógyászati használatra,
kanülök, katéterek, kesztyûk gyógyászati használatra, kvarclámpák gyógyászati használatra, lámpák gyógyászati használatra,
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sítók, röntgenberendezések nem orvosi célokra, röntgencsövek
nem gyógyászati használatra, röntgenfelvételek nem orvosi használatra, röntgenkészülékek nem gyógyászati használatra, röntgensugárzás elleni védõeszközök nem orvosi célokra, optikai letapogatók (informatika), spektrográfok, spektroszkópok, sugárzásmérõk, súlymérõ készülékek és eszközök, sûrûségmérõk, számítógépprogramok, számítógép-perifériák, számlálók, mérõmûszerek, szoftverek, szonárok, szondák tudományos használatra,
távadók, transzmitterek, távmérõ mûszerek, teleméterek.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak, ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; különösen: bútorok speciális kikészítésû gyógyászati használatra, elektródák gyógyászati használatra, elektrokardiográfok, elektromos akupunktúrás eszközök,
elemzõkészülékek gyógyászati használatra, fizikoterápiás készülékek, fogászati készülékek és eszközök, gasztroszkópok, gyomortükrök, gyógyászati hullámvezetõk, gyógyászati készülékek
és eszközök, hidrosztatikus ágyak gyógyászati használatra, hõmérõk gyógyászati használatra, injekciós fecskendõk, injektorok
gyógyászati használatra, inkubátorok gyógyászati használatra,
kanülök, katéterek, kesztyûk gyógyászati használatra, kvarclámpák gyógyászati használatra, lámpák gyógyászati használatra,
légpárnák gyógyászati használatra, lélegeztetõkészülékek mesterséges lélegeztetéshez, légzésvolumen-mérõk, lézerek gyógyászati használatra, masszírozókészülékek, maszkok egészségügyi
személyzet általi használatra, meleg levegõvel mûködõ gyógyászati készülékek, merevítõkészülékek gyógyászati célokra, permetezõk, porlasztók gyógyászati használatra, pumpák gyógyászati használatra, radiológiai ernyõk gyógyászati használatra, radiológiai készülékek gyógyászati használatra, radioterápiás készülékek, rádiumcsövek gyógyászati használatra, röntgencsövek
gyógyászati használatra, röntgenfelvételek gyógyászati használatra, röntgenkészülékek gyógyászati használatra, röntgensugarak elõállítására szolgáló készülékek és berendezések gyógyászati használatra, röntgensugárzás elleni védõfelszerelések gyógyászati használatra, sebészeti készülékek és eszközök.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások, számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; különösen: fizikai kutatások, kutatás és fejlesztés mások
részére, mechanikai kutatás, mértékhitelesítés, mûszaki kutatás,
mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki tervtanulmányok készítése, szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban,
számítógépprogramok installációja, számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása, számítógépes rendszerelemzés, számítógépprogramok kidolgozása, korszerûsítése, kölcsönzése, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása,
vegyelemzés, kémiai analízis, vegyészeti kutatás és vegyészeti
szolgáltatások.

légpárnák gyógyászati használatra, lélegeztetõkészülékek mesterséges lélegeztetéshez, légzésvolumen-mérõk, lézerek gyógyászati használatra, masszírozó készülékek, maszkok egészségügyi
személyzet általi használatra, meleg levegõvel mûködõ gyógyászati készülékek, merevítõkészülékek gyógyászati célokra, permetezõk, porlasztók gyógyászati használatra, pumpák gyógyászati használatra, radiológiai ernyõk gyógyászati használatra, radiológiai készülékek gyógyászati használatra, radioterápiás készülékek, rádiumcsövek gyógyászati használatra, röntgencsövek
gyógyászati használatra, röntgenfelvételek gyógyászati használatra, röntgenkészülékek gyógyászati használatra, röntgensugarak elõállítására szolgáló készülékek és berendezések gyógyászati használatra, röntgensugárzás elleni védõfelszerelések gyógyászati használatra, sebészeti készülékek és eszközök.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások, számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; különösen: fizikai kutatások, kutatás és fejlesztés mások
részére, mechanikai kutatás, mértékhitelesítés, mûszaki kutatás,
mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki tervtanulmányok készítése, szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban,
számítógépprogramok installációja, számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása, számítógépes rendszerelemzés, számítógépprogramok kidolgozása, korszerûsítése, kölcsönzése, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása,
vegyelemzés, kémiai analízis, vegyészeti kutatás és vegyészeti
szolgáltatások.
(210) M 08 02816
(220) 2008.09.05.
(731) MEDISO Orvosi Berendezés Fejlesztõ és Szervíz Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Jogi
Iroda Kft., Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-jelzõ-ellenõrzõ (felügyeleti) életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; hangok
vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, adatfeldolgozó berendezések
és számítógépek; különösen: adatfeldolgozó készülékek, nagyfrekvenciás generátorok, anyagvizsgáló készülékek és gépek, biztonsági felszerelések, CD-ROM lemezek, csipek, ciklotronok,
csatolók, sûrûségmérõk, desztillálóberendezések tudományos
használatra, detektorok, diafragmák akusztikai és fényképészeti
célokra, diagnosztikai készülékek nem gyógyászati használatra,
diffrakciós készülékek, dózismérõk, doziméterek, elektronikus
jeladók, elektromos ellenõrzõ berendezések, ellenõrzõ készülékek nem gyógyászati használatra, epidiaszkópok, ergométerek,
fluoreszcens ernyõk, erõsítõcsövek, erõsítõk, elektromos felügyeleti mûszerek, laboratóriumi fermentációs készülékek, félvezetõk, fény vagy mechanikai jelzõkészülékek, fényceruzák, fényt
kibocsátó elektronikus mutatóeszközök, készülékek és eszközök
fizikai kísérletekhez, frekvenciamérõk, galvanométerek, gázkisülési csövek nem világítási célra, hõmérõk nem gyógyászati használatra, hõmérsékletjelzõ, hõmérséklet-szabályozó készülékek,
hullámhosszmérõk, indikátorok, jelzõk, interfészek, inverterek,
áramirányítók, ionizálókészülékek, jelzõberendezések, kapacitásmérõk, kozmográfiai mûszerek, kromatográfok laboratóriumi
használatra, laboratóriumi tálcák, megfigyelõ mûszerek, membránok tudományos készülékekhez, mennyiségjelzõk, mérõberendezések, mérõmûszerek, mérõeszközök, mértékek, elektromos
mérõkészülékek, mérõmûszerek, mikroszkópok, nagyfrekvenciás készülékek, oktatási készülékek, optikai adathordozók, optikai
cikkek, optikai készülékek és eszközök, optikai lámpák, optikai
letapogató egységek, optikai üvegek, optikai üvegszálak, oszcillográfok, polariméterek, prizmák, processzorok (központi adatfeldolgozó egységek), fénysugártörõ készülékek, részecskegyor-

(210) M 08 02474
(731) Mogyi Kft., Csávoly (HU)
(546)

(220) 2008.07.31.

(511) 29 Földimogyoró.
31 Amerikai mogyoró.
35 Árubemutatás, export-import ügynökségek, hirdetés, közönségszolgálat, piackutatások, plakáthirdetések, áruminták terjesztése, reklámanyagok, röpiratok, prospektusok, nyomtatványok terjesztése.
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(210) M 09 00097
(220) 2009.01.15.
(731) Nagy Katalin, Érd (HU);
Effektív Art Kft., Budapest (HU)
(740) Wamsler SE Háztartáselektronikai Európai Részvénytársaság,
Salgótarján
(541) GARDEN SPIRIT
(511) 11 Világító-, fûtõ, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
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)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 09 00373
(220) 2009.02.11.
Nanobakt Kft., Budapest (HU)
dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Kft., Debrecen

NANOSEPT
1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 09 00473
(220) 2009.02.23.
(731) Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(740) dr. Bíró Róbert ügyvéd, Budapest
(541) Netforum
(511) 38 Távközlés.
(210) M 08 03639
(220) 2008.11.24.
(731) NJL Ipari-Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen
(541) FEHÉRSZALAG
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
41 Sport- és kulturális tevékenység.
43 Vendéglátás (élelmezés).
(210) M 09 00258
(220) 2009.01.30.
(731) Norbrook Laboratories Limited, Newry, County Down (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) NOROTRIL MAX
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények és anyagok; állatgyógyászati befecskendezhetõ termékek és enrofloxacint tartalmazó anyagok szarvasmarháknak történõ beadáshoz.
(210) M 08 02960
(220) 2008.09.22.
(731) Organit Termelõ és Kereskedelmi Kft., Székesfehérvár (HU)
(541) VITAPOL
(511) 31 Takarmány haszonállatok részére.
(210) M 08 03131
(220) 2008.10.07.
(731) Pepsico, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 32 Ásványvizek, szénsavval dúsított vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.
(210) M 08 03636
(220) 2008.11.24.
(731) PORPHYR-DOLOMIT A.G., Mauren (LI)
(740) dr. Krzyzewsky Miklós, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 07 00563
(220) 2007.02.20.
(731) Netfórum Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)

(511) 19 Burkolatok (építés), nem fémbõl; burkolólapok építéshez,
nem fémbõl; burkolólapok, nem fémbõl; burkolólemezek nem
fémbõl; emlékmûvek, nem fémbõl; emléktáblák, nem fémbõl;
építési homokkõ; építõanyagok, nem fémbõl; építõkövek; gránit;
kavics, murva, sóder; kerítések, nem fémbõl; kõ; kõfaragványok;
kvarc, hegyikristály; lépcsõfokok, nem fémbõl; lépcsõk, nem
fémbõl; lépcsõpofák (lépcsõházak részei), nem fémbõl; makadám; márvány; mészkõ; mûvészeti tárgyak kõbõl, betonból vagy
márványból; oszlopok, nem fémbõl; padlóburkoló mozaiklapok,
nem fémbõl; pala(kõ); palák, palás kõzetek; párkányok, nem fémbõl; párkányokhoz díszlécek, nem fémbõl; sírboltok, kripták, nem
fémbõl; síremlékek, nem fémbõl; síremléktáblák, nem fémbõl;
sírkõ sztélék, nem fémbõl; sírkõlapok, nem fémbõl; sírkövek;
szobrocskák kõbõl, betonból vagy márványból; szobrok kõbõl,
betonból vagy márványból; terméskõ; tetõburkolatok, tetõhéjazatok, nem fémbõl; tetõfedõ anyagok, nem fémbõl; tufa; útburkola-

M384

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 5. szám I. kötet, 2009.05.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.
tok, nem fémbõl; útburkoló anyagok; útépítési és útburkoló anyagok.
35 Kereskedelmi ügyletek; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; árubemutatás; áruminták terjesztése; beszerzõi szolgáltatások; eladási propaganda (mások számára); import-export ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi
vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közvélemény-kutatás; reklámozás;
reklámanyagok terjesztése; reklámszövegek publikálása; reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; kereskedelmi adminisztráció; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikai információnyújtás, szakvéleményadás gazdasági ügyekben; számítógépes nyilvántartások vezetése; üzleti felvilágosítás; üzleti információk; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; irodai munkák.
(210) M 08 03320
(220) 2008.10.21.
(731) Páczelt Mihály, Tamási (HU)
(541) NATURMAX
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények.
32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 09 00508
Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
dr. Várbíró Istvánné, Pécs

(220) 2009.02.26.

Sör, világos vagy porter-, alkoholmentes és malátasörök.

(210) M 08 03465
(220) 2008.11.07.
(731) R-Water Italgyártó Vállakozás, Akasztó (HU)
(546)

(511) 32

(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 02675
(220) 2008.08.21.
(731) S.C. Apemin Tusnad S.A., Tusnad Nou, Jud. Hargitha (RO)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) TÜNDÉR FORRÁS
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz, különösen ásványvizek és szénsavas
vizek.
(210) M 08 03310
(220) 2008.10.21.
(731) Somló Üdülõfalu Kft., Perbál (HU)
(546)

Marschall
32

(210) M 09 00448
(220) 2009.02.19.
(731) Ringier Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György, Budapest
(591)

(511) 16 Albumok, bélyegzõk, pecsétek, daloskönyvek, grafikai
nyomatok, hirdetõtáblák, hírlevelek, irodai felszerelés, jegyek,
klisék, nyomódúcok, könyvek, könyvjelzõk, naptárak, noteszek,
öntapadó címke, prospektusok, tollak, tusok, üdvözlõlapok.
35 Televíziós reklám, reklámozás.
41 Bálok szervezése, élõ elõadások, elektronikus könyvek és
folyóiratok online kiadása, könyvkiadás, kulturális kiállítás, oktatási tárgyú információk, szabadidõs szolgáltatások, színpadi díszletek kölcsönzése.
43 Kávéházak, vendéglátóipar.

Alkoholmentes italok, izotóniás italok.

(210) M 09 00627
(220) 2009.03.10.
(731) Racional Mérnöki Iroda Kkt., Budapest (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

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

(511) 12 Futómû színpadi kocsikhoz, különösen díszletek mozgatására.
(210) M 08 03631
(220) 2008.11.24.
(731) Red Bull Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Baltay Levente ügyvéd, Harsányi és Baltay Ügyvédi Iroda,
Gyál
(541) MUSICCLASH
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

M 08 03889
(220) 2008.12.17.
Sonepar Magyarország Kft., Dunaharaszti (HU)
dr. Lokodi Csaba ügyvéd, Budapest

ELEKTROAUDIT
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(210) M 09 00299
(220) 2009.02.04.
(731) SPORTSZEM Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Solt Anna, Solt Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(546)

(511) 44

(Orvosok szolgáltatásai) optikai szolgáltatás.
(511) 9
Mûsoros kazetták, hanglemezek, videokazetták, CD-k,
CD-ROM-ok.

(210) M 09 00702
(220) 2009.03.17.
(731) Step Ahead Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdélyi Márk, Erdélyi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

16 Könyvek, folyóiratok, ismertetõfüzetek, prospektusok, szórólapok, reprodukciók, levelezõlapok, egyéb kiadványok, továbbá szentképek, fényképek, kegytárgyak, szobrocskák, valamint
ajándékok és dísztárgyak (papírmaséból).

(511) 38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 09 00594
(731) Straubinger Zoltán, Tata (HU)
(546)

(210) M 08 03667
(220) 2008.11.28.
(731) Szombathelyi Egyházmegye, Szombathely (HU)
(740) dr. Tóth József ügyvéd, Szombathely
(546)

(220) 2009.03.06.

(511) 9
Mûsoros kazetták, hanglemezek, videokazetták, CD-k,
CD-ROM-ok.
16 Könyvek, folyóiratok, ismertetõfüzetek, prospektusok, szórólapok, reprodukciók, levelezõlapok, egyéb kiadványok, továbbá szentképek, fényképek, kegytárgyak, szobrocskák, valamint
ajándékok és dísztárgyak (papírmaséból).
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; méz, melaszszirup; fûszerek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(210) M 09 00407
(220) 2004.08.17.
(731) SUCCES-MARKETING Unternehmensberatungsgesellschaft
m.b.H., 4040 Linz (AT)
(740) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,
Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) PAN & CO
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, kávépótlók; kenyér, finom pékáruk és cukrászati áruk, fagylaltok.
(210) M 08 03461
(731) Sunmed Kft., Debrecen (HU)
(546)

(511) 44

(210) M 08 03317
(220) 2008.10.21.
(731) Szugyicki István, Kétbodony (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42
sa.

Tudományos és ipari kutatások; számítógépek programozá-

(220) 2008.12.11.
(210) M 09 00322
(220) 2009.02.05.
(731) TA-BOOK HUNGARY Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Krisztián Zoltán, Dr. Krisztián Zoltán Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

Orvosi szolgáltatás.

(210) M 08 03666
(220) 2008.11.28.
(731) Szombathelyi Egyházmegye, Szombathely (HU)
(740) dr. Tóth József ügyvéd, Szombathely
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(511) 35 Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;
információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;
reklámozás; számítógépes nyilvántartások kezelése.
38 Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.
39 Helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban.
41 Üdülési tárgyú információ.
43 Helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; szálláshely lefoglalása (idõleges).
(210) M 08 03640
(220) 2009.01.07.
(731) Tisza-Tavi Turizmus Fejlesztõ Egyesület, Tiszafüred (HU)
(740) Szabó Lajos, Tiszafüred
(546)

(210) M 09 00202
(220) 2009.01.26.
(731) Vecsei László, Sóskút (HU)
(541) tiszatavivendegvaro.hu
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(210) M 08 02961
(220) 2008.09.22.
(731) Victofon Kft., Veresegyház (HU)
(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
(210) M 08 03774
(220) 2008.12.09.
(731) Vidanet Kábeltelevíziós Zrt., Budapest (HU)
(541) TRIO BASIC
(511) 38 Távközlés.
41

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(210) M 08 03698
(220) 2008.12.02.
(731) Tiszafüredi Thermál Kft., Tiszafüred (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest
(546)

Szórakoztatás, sport- kulturális tevékenység.

(210) M 08 03775
(220) 2008.12.09.
(731) Vidanet Kábeltelevíziós Zrt., Budapest (HU)
(541) DUO BASIC
(511) 38 Távközlés.
41
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

M 08 03776
(220) 2008.12.09.
Vidanet Kábeltelevíziós Zrt., Budapest (HU)
dr. Sepsey György, Budapest

TRIO EXTRA
38

Távközlés.

41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 08 03777
(220) 2008.12.09.
(731) Vidanet Kábeltelevíziós Zrt., Budapest (HU)
(541) TRIO MAX
(511) 38 Távközlés.
41

(511) 32

Víz.

(210) M 08 02956
(220) 2008.09.22.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
(541) CLOPINORM
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítmények.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 08 03924
(220) 2008.12.20.
VALOROUS Magyarország Kft.„b.a.”, Budapest (HU)
dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 08 03778
(220) 2008.12.09.
(731) Vidanet Kábeltelevíziós Zrt., Budapest (HU)
(541) DUO MAX
(511) 38 Távközlés.
41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 08 03779
(220) 2008.12.09.
(731) Vidanet Kábeltelevíziós Zrt., Budapest (HU)
(541) DUO EXTRA
(511) 38 Távközlés.
41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

AGRARPOWER
1
Mezõgazdasági vegyi termékekek; talajkondicionáló vegyi
termékek; szilikátok.
35 Reklámozás; üzletvezetés; üzleti adminisztráció; hivatali
tevékenység.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások és kutatás; ipari
elemzõ és kutató szolgáltatások.

(210) M 08 03780
(220) 2008.12.09.
(731) Vidanet Kábeltelevíziós Zrt., Budapest (HU)
(541) DUO MINI
(511) 38 Távközlés.
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(210) M 08 03315
(220) 2008.10.21.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(541) Kalinka fény
(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszesitalok, likõrök (a sörök kivételével).

(210) M 08 03781
(220) 2008.12.09.
(731) Vidanet Kábeltelevíziós Zrt., Budapest (HU)
(541) TRIO MINI
(511) 38 Távközlés.
41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
(210) M 09 00198
(220) 2009.01.26.
(731) Well Done St. Moritz Kft., Komárom (HU)
(740) dr. Nemes Andrea, Dr. Nemes Andrea ügyvédi Iroda, Komárom
(546)

(511) 3
Folttisztító szerek; mosodai fehérítõszer; mosodai fényezõszer; mosodai viasz; mosószerek, fehérítõszerek; mosószerek,
nem gyártáshoz és nem gyógyászati használatra; mosószerrel
impregnált ruhák tisztításra.
(210) M 09 00524
(220) 2009.02.27.
(731) WING Ingatlanfejlesztõ és Beruházó Zártkörõen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fütty Tivadar, dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) DeTe Immobilien
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.
(210) M 09 00068
(731) X-Drink Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Keresztes Attila, Budapest
(546)

(220) 2009.01.13.

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, fényképek, nyomdaipari cikkek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények.
(210) M 08 03314
(220) 2008.10.21.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(541) SARKI FÉNY
(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszesitalok, likõrök (a sörök kivételével).

(210) M 08 03934
(220) 2008.12.23.
(731) Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadói Zrt.,
Tatabánya (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai
Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Jobtõzsde
(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 03935
(220) 2008.12.23.
(731) Zöld Újság Tömegkommunikációs és Kiadói Zrt.,
Tatabánya (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai
Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Jobkarrier
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 09 00362
(220) 2009.02.10.
(731) ÜSTÖKI Kft., Budapest (HU)
(740) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) POL’NONI
(511) 32 Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
szörpök és más készítmények nem alkoholos italokhoz, nem alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholmentes gyümölcs és zöldség
alapanyagú dzsúszok, valamint növényi anyagokból készült dzsúszok.
A rovat 116 db közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és védjegy lajstromozása
különleges gyorsított eljárásban I.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

197.278
M 09 00618
Royalsekt Zrt., Izsák (HU)
PATENDER Kft., Budapest

(511) 33

(151) 2009.05.14.
(220) 2009.03.10.

Orosz technológia alapján gyártott pezsgõk.

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 197.278
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Lajstromozott védjegyek I.

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

195.501
(151) 2008.09.25
M 07 01324
(220) 2007.04.18.
Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

NESAGIN
5
Vizeletinkontinencia kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmények.

(111) 195.876
(151) 2008.10.30
(210) M 05 03974
(220) 2005.12.14.
(732) BATA BRANDS S.á r.l., Luxembourg, succursale de
Lausanne, Lausanne (CH)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) MARIE-CLAIRE
(511) 25 Cipõk.

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

(511) 32

(111) 196.947
(151) 2009.03.16.
(210) M 08 02103
(220) 2008.06.25.
(732) Domro Borgazdaság Kft., Budapest (HU)
(546)

196.487
(151) 2009.01.26.
M 08 01023
(220) 2008.03.21.
Hunyad-Gálos Bt., Dunaharaszti (HU)

PANNONIUM
29 Hús, hal, tenger gyümölcsei, vadhús, baromfi, különösen víziszárnyasok, friss, fagyasztott, elõhûtött és továbbfeldolgozott
termékek, egészben és darabolva, csontozott készítmények, pácolt-füstölt készítmények, liba- és kacsamáj, illetve azok készítményei; zöldségfélék, gyümölcsök, kivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, hús- és halkészítmények,
kolbászfélék; kész- és gyorsételek; zselék, lekvárok; gyümölcsés zöldségkonzervek; szószok, desszertek; tojások; szójababból
kivont étkezési fehérjék, étkezési olajok és zsírok, diók és dióvajak; savanyúságok, fûszernövények, zöldségdarabokból vagy
zöldségsûrítménybõl álló kenhetõ ételek.
30 Kávé, kávésûrítmények, kávékivonatok, cikória, kávékeverékek, mint kávépótlók, tea, teakivonatok, kakaó, fõleg kakaót
tartalmazó készítmények; csokoládé, csokoládékészítmények,
cukor és cukorkaáruk, rizs, tápióka, szágó, kuszkusz, liszt, rizs gabonafélék és tészták, lisztbõl vagy rizsbõl vagy más gabonából
készült termékek, tésztafélék, kenyér és péksütemények; pizzák,
tészta és tésztajellegû készítmények; méz, készítmények, melyek
egészben vagy részben cukrot tartalmaznak, méz-, szörp- és melaszszirup-pótlók; ketchup és szószok; mustárporok, készételek;
desszertek, krémek, pudingok, só, paprika, mustár, ecet, indiai fûszer, fûszerek és ételízesítõk; húspástétomok, majonéz, háztartási
húspuhítók; természetes és mesterséges édesítõk.
33 Borok, szeszes italok, likõrök, alkoholtartalmú italok (sörök
kivételével).

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

Gyümölcslevek.

196.857
(151) 2009.02.25.
M 07 01647
(220) 2007.05.02.
Sió-Eckes Kft., Siófok (HU)
dr. Vass György ügyvéd, Vass és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest

(511) 33 Európai Közösség országaiból vásárolt szõlõbõl Magyarországon elõállított bor.
(111)
(210)
(732)
(740)

196.948
(151) 2009.03.16.
M 08 02433
(220) 2008.07.25.
The Sherwin-Williams Company, Cleveland, Ohio (US)
Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti területen alkalmazott vegyi termékek; mesterséges és szintetikus gyanták, mûgyanták, nyers állapotban (por, folyadék vagy pép alakban); trágyák (természetes és mûtrágyák);
vegyi tûzoltó szerek; edzõ és hegesztõ vegyi termékek; élelmiszerek konzerválásához használatos vegyi termékek; cserzõanyagok;
ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; természetes gyanták; fémlapok
és porok festészeti és dekorációs célokra.
(111) 196.949
(151) 2009.03.16.
(210) M 08 02561
(220) 2008.08.11.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
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(111) 196.951
(151) 2009.03.16.
(210) M 08 02573
(220) 2008.08.11.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(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)
(210)
(732)
(740)

196.950
(151) 2009.03.16.
M 08 02565
(220) 2008.08.11.
Pharmamax Kutató és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai
Ügyvédi Iroda, Budapest

(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) 196.952
(151) 2009.03.16.
(210) M 08 02574
(220) 2008.08.11.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(546)

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

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
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lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
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) 196.953
(151) 2009.03.16.
(210) M 08 02707
(220) 2008.08.27.
(732) UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
(546)

(511) 30

Majonéz.

(111) 196.954
(151) 2009.03.16.
(210) M 08 02104
(220) 2008.06.25.
(732) Domro Borgazdaság Kft., Budapest (HU)
(546)

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

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

196.955
(151) 2009.03.16.
M 08 02262
(220) 2008.07.10.
Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

VOXATOR
5

Gyógyszerkészítmények.

196.956
(151) 2009.03.16.
M 08 02261
(220) 2008.07.10.
OMV Hungária Ásványolaj Kft., Budapest (HU)
Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda, dr. Ujjady Zsolt
ügyvéd, Budapest

(541) Még jó, hogy van VIVA!
(511) 1
Hûtõanyagok jármûmotorokhoz; folyadékok; olajok leválasztására szolgáló termékek; olajtisztító szerek; olajdiszpergáló
szerek; fagyálló anyagok; vegyi adalékanyagok motorüzemanyagokhoz (égést elõsegítõ termékek); ipari vegyi termékek; butánés propángázok ipari célú felhasználásra.
3
Mosószerek; fehérítõszerek; tisztítószerek; polírozókészítmények; zsírtalanító szerek nem gyártás során való használatra;
csiszolószerek; szappanok; samponok; illatszerek; olajok illatszerekhez; kozmetikai szerek; hajszeszek; hajspray; fogkrémek; cipõkrémek; szõrtelenítõszerek; dezodorok személyes használatra;
bõrfehérítõ krémek; vatta kozmetikai használatra; színezékek piperehasználatra; mûkörmök; mûszempillák; szájvizek nem gyógyászati használatra; borotválkozókészítmények; folttisztító szerek; napvédõ krémek (készítmények a bõr lebarnulására); szélvédõ tisztítására szolgáló eszközök.
4
Ipari olaj; ipari zsír; kenõanyagok; tüzelõanyag (alkoholalapú); gyertyák (világítás); ligroin (petróleuméter).
5
Fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra; kötszerek (orvosi) sebkötözésre; ragtapasz orvosi célokra; kötés; pólya kötözésre; kötszer, mullpolya; sebkötõ géz; rovarirtó szerek; inszekticidek; orvosi vény nélkül kapható gyógyszerek (humán); légfrissítõ készítmények; gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; bébiételek.
9
Töltõkészülékek elektromos elemekhez; elektromos akkumulátorok jármûvekhez; savsûrûségmérõk; savsûrûségmérõk akkumulátorokhoz; akkumulátorrácsok; denziméterek; védõruhák
balesetek, sugárzás és tûz ellen; védõkesztyûk; mágneses személyazonosító kártyák; elektromos, optikai és mágneses adathordozók; optikai és mágneses adatrögzítésre alkalmas kártyák, mint
vásárlói kártyák; smartkártyák; automata elárusítóberendezések
és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; mágneskártyák; videoszalagok; mágneslemezek, különösen beléptetõazonosító kártyák; optikai lemezek; napszemüvegek; digitális
filmek; adatrögzítõ készülékek; jármûvek üzemképtelenségére
figyelmeztetõ háromszögek; tûzoltókészülékek.
11 Égõk; lámpák; elektromos zseblámpák.
12 Gumiabroncsok; gumitömlõk; szelepek jármûabroncsokhoz; fékbetétek; visszapillantó tükrök; ablaktörlõk; üléshuzatok
jármûvekhez; kerekek; kerékagysüvegek; közúti jármûvek fenti
alkatrészei.
16 Nyomdaipari termékek, különösen atlaszok; térképek;
könyvek; folyóiratok; kártyák; naptárak; noteszok; naplók; magazinok; revük (idõszaki lapok); újságok; levelezõlapok; üdvözlõlapok/kártyák; poszterek; plakátok; falragaszok papírból vagy kartonból; csomagoló tasakok, zsákok; írómappák; fényképek; képek; tolltartók; ceruzahegyezõk; zsebkendõ; törlésre szolgáló termékek, papírtörülközõ; radírgumik; golyóstoll; ceruzák.
18 Útitáskák; kézitáskák; ernyõk, esernyõk.
21 Toaletteszközök, különösen kefék; fésûk; mosdószivacsok;
fogkefék; rovarcsapdák; tálcák háztartási használatra, nem nemesfémbõl.
22 Vontatókötelek; kötelek; zsinegek, spárgák.
24 Tisztító- és portörlõ kendõk.
25 Ruházat, ruhanemûk; cipõk; fejfedõk (kalapáruk).
27 Szõnyegek; lábtörlõk.
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28 Játékkártyák; játékok; játékszerek; játék autók (kicsinyített
modellek).
29 Hús, hal, -baromfi- és vadhús; húskivonatok; kandírozott,
tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék;
lekvárok, dzsemek; kompótok; gyümölcskocsonya (zselé); tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; dió (feldolgozott); húskonzervek; halkonzervek; zöldségkonzervek; kagylók
ehetõ (nem élõ); levesek; burgonyaszirom; sült burgonya, chips.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet; szószok (ízesítõszerek, fûszeres mártások); salátaöntetek; fûszerek; jég; majonéz; pástétomok; bonbonok (cukorkák); rágógumi, nem gyógyászati használatra; csokoládé; szendvicsek; fûszerek, fûszernövények.
31 Friss gyümölcsök és zöldségek, friss gomba; élõ növények
és virágok; vetõmagok; virághagymák; táplálékok állatoknak;
termékek állati alomhoz; karácsonyfák; szárított virágok díszítésre; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek, pl. (gabona),
magvak; amennyiben ezek nem tartoznak más osztályba.
32 Sörök; ásványvizek (italok) és szénsavas italok; egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök italokhoz és limonádékhoz; készítmények italok elõállításához;
mustok.
33 Borok; almaborok; alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
34 Dohány; dohányzási cikkek; szivarok; gyufák, hamutartók
dohányosoknak (nem nemesfémbõl); öngyújtók dohányosoknak;
cigarettatartók; cigarettatárcák, nem nemesfémbõl.
35 Iratmásolás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; kereskedelmi ügyletek.
36 Fizetési kártyák, akciós kártyák, elõzetes fizetést és utólagos elszámolást biztosító kártyák kibocsátása; pénzügyi ügyletek.
37 Jármûjavítás; jármûvek karbantartása; jármûmosás; autómosás; jármûvek tisztítása; gépkocsik karbantartása és javítása;
jármûvek rozsda elleni kezelése; jármûfényezés; jármûvek kenése; gumiabroncsok újrafutózása és vulkanizálása (javítás); fûtõberendezések felszerelése és javítása; ruhanemûk tisztítása; bõr
ápolása, tisztítása és javítása (feldolgozott); jármûvek szervizelése töltõállomásokon.
38 Távirdai szolgáltatások; telefonszolgáltatások; távközlés;
elektronikus levelezés, e-mail; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; faxok továbbítása.
39 Jármûvek mentése (vontatás); parkolási szolgáltatások;
szállítási szolgáltatások; áruk csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás; üzemanyag, ásványolaj, kõolaj, gáz, kenõanyag szállítása és tárolása.
43 Vendéglátás elsõsorban kávéházakban; kantinokban; büfékben; étkezdékben; éttermekben és pihenõhelyeken.
44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

196.957
(151) 2009.03.16.
M 08 02259
(220) 2008.07.10.
Bethlen Agrár Kft., Gyomaendrõd (HU)
Haszon Lapkiadó, Dávid Alexandra, Budapest

(546)

(511) 30

Mustár.

(111) 196.959
(151) 2009.03.16.
(210) M 08 02709
(220) 2008.08.27.
(732) UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
(546)

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

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

Ketchup, fûszeres mártások, ízesítõszerek.

196.960
M 08 02714
Briston Kft., Budapest (HU)

(151) 2009.03.16.
(220) 2008.08.27.

RENA CLEAN
3
Bõrkonzerváló szerek (kenõcsök), cipészviasz, cipõgyanta,
cipõviaszok, fényesítõszerek bútorokhoz, folttisztító szerek, krémek bõrhöz, krémek cipészeknek, mosószerek nem gyártáshoz és
nem gyógyászati használatra, polírozóviasz, mosószerek, fehérítõszerek, csiszolótermékek, tisztítószerek, vegytisztító készítmények.
196.961
(151) 2009.03.16.
M 08 02716
(220) 2008.08.27.
Co & Co Communications Kft., Budapest (HU)
Gilányi Nóra, Sajólád

DESIGNKOMMUNIKÁCIÓ=FEJLESZTÉSBE
INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ

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

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

(111) 196.958
(151) 2009.03.16.
(210) M 08 02708
(220) 2008.08.27.
(732) UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

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

196.962
M 08 02719
Kentech Kft., Budapest (HU)

(151) 2009.03.16.
(220) 2008.09.22.

HeFATherm
40

Anyagmegmunkálás.

(111) 196.963
(151) 2009.03.16.
(210) M 08 02721
(220) 2008.08.27.
(732) Jamba! GmbH, 10178 Berlin (DE)
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(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, tapaszok, kötszeranyagok.
44 Orvosi szolgáltatások; gyógyszerészeti tanácsadás, állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések, hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres
pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek; tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111) 196.964
(151) 2009.03.16.
(210) M 08 02858
(220) 2008.09.11.
(732) Teletál Plusz Vendéglátóipari és Szolgáltató Bt.,
Dunakeszi (HU)
(740) dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(111) 196.965
(151) 2009.03.16.
(210) M 08 03022
(220) 2008.09.26.
(732) Pharma-Trio Gyógyszerészeti Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Balázs Gergely, Dr. Tóth Balázs Gergely Ügyvédi
Iroda, Budapest
(541) Pharma-Trio

(541) SZAVO
(511) 1
Vegyi termékek ipari, mezõgazdasági és tudományos használatra.
3
Mosásra szolgáló készítmények, fehérítõkészítmények,
tisztító- és mosószerek.
5
Baktérium-, vírus- és penészölõ fertõtlenítõszerek.
(111) 196.967
(151) 2009.03.16.
(210) M 08 03029
(220) 2008.09.26.
(732) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., Neenah,
Wisconsin WI (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 3
Eldobható nedves törlõkendõk és impregnált törlõkendõk
személyi higiéniai célokra.
16 Nedvszívó papír törlõkendõk, úgymint arctörlõ kendõk, vécépapír, papírtörülközõ és papírszalvéta.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

196.966
(151) 2009.03.16.
M 08 03028
(220) 2008.09.26.
BOCHEMIE a.s., Bohumín (CZ)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

196.976
(151) 2009.03.17.
M 08 01436
(220) 2008.04.21.
Haraszthy Vallejo Pincészet Kft., Budapest (HU)
Nagy Viktória, Budapest

7 sins
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 196.977
(151) 2009.03.17.
(210) M 08 02240
(220) 2008.07.09.
(732) ÉDEN FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Siófok (HU)
(740) dr. Szabó Péter, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) YOGINO
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)

M394

196.978
(151) 2009.03.17.
M 08 02551
(220) 2004.12.10.
Lucy Activewear, Inc., Portland, Oregon (US)
ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

LUCY
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Nemzeti lajstromozott védjegyek I.
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 18 Nagyméretû, hengeres vászontáskák; övtáskák; hátizsákok;
nagyméretû kézitáskák; és univerzális sporttáskák.
25 Ruházati cikkek, nevezetesen felsõk, ujjatlan felsõk, pólók,
rövidnadrágok, alsónadrágok, dzsekik, mellények, bodyk, nevezetesen akrobatatrikók, kezeslábasok, egyrészes alsó-felsõk, harisnyák és kamáslik/sztreccsnadrágok, tréningruhák, szoknyák,
nõi ruhák, fürdõruhák, fedõ strandöltözetek, melltartók, alsóruházat, kalapok, kesztyûk, csuklópántok és fejpántok.
(111) 196.979
(151) 2009.03.17.
(210) M 08 02689
(220) 2008.08.26.
(732) IMMOBILIA Real Estate Development Ingatlanfejlesztõ
és Beruházó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás, RUTTKAI & MARCZEL & RUTTKAI
ÜGYVÉDI IRODA, Budapest
(541) MAINSTREET
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
36 Ingatlankezelés; ingatlan-bérbeadás.
(111)
(210)
(732)
(740)

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

196.980
(151) 2009.03.17.
M 08 02695
(220) 2008.08.26.
Partner’s 2000 Kft. , Budapest (HU)
dr. Török Zoltán György ügyvéd, Németh-Szalay-Török Társas
Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(111) 196.981
(151) 2009.03.17.
(210) M 08 02703
(220) 2008.08.26.
(732) Menarini International Operations Luxembourg S.A.,
Luxembourg (LU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) DUOTERON
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati
használatra.
(111) 196.982
(151) 2009.03.17.
(210) M 08 02850
(220) 2008.09.10.
(732) FAUST Borkereskedelmi és Vendéglátóipari Betéti
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Csépány Gergely ügyvéd Csépány Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) FAUST BORKERESKEDÉS
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

196.983
(151) 2009.03.17.
M 08 02994
(220) 2008.09.25.
Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

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

M395

196.984
(151) 2009.03.17.
M 08 02995
(220) 2008.09.25.
Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

MR1
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.

196.985
(151) 2009.03.17.
M 08 02996
(220) 2008.09.25.
Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

MR2
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.

196.986
(151) 2009.03.17.
M 08 02997
(220) 2008.09.25.
Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

MR3
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 196.987
(151) 2009.03.17.
(210) M 08 02998
(220) 2008.09.25.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(546)

(111) 196.991
(151) 2009.03.17.
(210) M 08 03014
(220) 2008.09.25.
(732) Rotam Limited (Hong Kong-i cég), Chaiwan, Hong
Kong (CN)
(300) 08/3 592 046
2008.07.31. FR
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

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

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

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

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

196.988
M 08 03005
Comgrid Kft., Budapest (HU)

(151) 2009.03.17.
(220) 2008.09.25.

(511) 5
Rovarirtó szerek, gyomirtó szerek (herbicidek), gombaölõ
szerek (fungicidek), parazitaölõ szerek, kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények.
(111) 196.992
(151) 2009.03.17.
(210) M 08 03018
(220) 2008.09.25.
(732) Procter & Gamble Business Services Canada Company,
Halifax, Nova Scotia (CA)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) ORAL-B 3D WHITE
(511) 21 Fogkefék, elektromos fogkefék; kefe készítéséhez szükséges anyagok; a 21. osztályba tartozó, nem elektromos eszközök és
anyagok tisztítási célokra; 21. áruosztályba tartozó részek és tartozékok a fent említett termékekhez; kefék; a 21. áruosztályba tartozó tartók és adagolók, a 21. áruosztályba tartozó száj- és fogápoló termékek.

COMGRID
1
Ipari, tudományos, vegyi termékek.
5
Gyógyszerészeti, egészségügyi készítmények.
9
Tudományos célra szolgáló, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ
berendezések, mûszerek, felszerelések.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, számítástechnikai
hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

196.989
(151) 2009.03.17.
M 08 03006
(220) 2008.09.25.
Cominnex Zrt., Budapest (HU)

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

196.993
(151) 2009.03.17.
M 08 03167
(220) 2008.10.10.
Perfect Fond Kft., Kecskemét (HU)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi
Iroda, Budapest

(546)

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

COMINNEX
1
Ipari, tudományos, vegyi termékek.
5
Gyógyszerészeti, egészségügyi készítmények.
9
Tudományos célra szolgáló, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ
berendezések, mûszerek, felszerelések.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(111) 196.994
(151) 2009.03.17.
(210) M 08 01908
(220) 2008.06.09.
(732) IMKI-FOOD Termelõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,
Biharnagybajom (HU)
(546)

196.990
(151) 2009.03.17.
M 08 03007
(220) 2008.09.25.
Comergen Zrt., Budapest (HU)

COMERGEN
1
Ipari, tudományos, vegyi termékek.
5
Gyógyszerészeti, egészségügyi készítmények.
9
Tudományos célra szolgáló, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ
berendezések, mûszerek, felszerelések.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek.
(111)
(210)
(732)
(740)

M396

196.995
(151) 2009.03.17.
M 08 02081
(220) 2008.06.24.
Bora Italnagykereskedelmi Kft., Békéscsaba (HU)
dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs
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(554)

(546)

(511) 29

(511) 32

Sör, világos vagy porter-, alkoholmentes és malátasörök.

(111) 196.996
(151) 2009.03.17.
(210) M 08 02546
(220) 2008.08.08.
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Zrt.,
Szeged (HU)
(554)

(511) 29

Baromfihúst tartalmazó dobozos étel.

(111) 196.997
(151) 2009.03.17.
(210) M 08 02547
(220) 2008.08.08.
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Zrt.,
Szeged (HU)
(554)

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

197.000
(151) 2009.03.17.
M 08 02550
(220) 2008.08.08.
Fibrotermica Hungary Kft., Nyírád (HU)
dr. Benda Ferenc Lajos, Benda Ferenc Ügyvédi Iroda,
Keszthely

(546)

(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek; hangszigetelõ anyagok; hõszigetelõ anyagok; kõgyapot
(szigetelõanyag); salakgyapot (szigetelõanyag); szigetelõanyagok; szigetelõk; szigetelõlemez.
(111) 197.001
(151) 2009.03.17.
(210) M 08 02688
(220) 2008.08.26.
(732) Szikrai Borászati Kft., Nyárlõrinc (HU)
(546)

(511) 32

(511) 29

Baromfihúst tartalmazó dobozos étel.

Baromfihúst tartalmazó dobozos étel.

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

Ásványvizek.

197.002
(151) 2009.03.17.
M 08 02699
(220) 2008.08.26.
Ceres Zrt., Gyõr (HU)
Várnai Anikó Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

(111) 196.998
(151) 2009.03.17.
(210) M 08 02548
(220) 2008.08.08.
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Zrt.,
Szeged (HU)
(554)

(511) 29

Baromfihúst tartalmazó dobozos étel.

(111) 196.999
(151) 2009.03.17.
(210) M 08 02549
(220) 2008.08.08.
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Zrt.,
Szeged (HU)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények; cukrászsütemények; tésztafélék; liszttartalmú ételek, diétás
liszttartalmú ételek nem orvosi használatra; kétszersültek; kekszek; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez; élesztõ; sütõpor; zsemlemorzsa.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111)
(210)
(732)
(740)

M397

197.003
(151) 2009.03.17.
M 08 02700
(220) 2008.08.26.
Ceres Zrt., Gyõr (HU)
Várnai Anikó Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
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(111) 197.008
(151) 2009.03.17.
(210) M 08 03021
(220) 2008.09.25.
(732) OptiSoft Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Lukácsi Péter ügyvéd, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Irodák, Budapest
(546)

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények; cukrászsütemények; tésztafélék; liszttartalmú ételek, diétás
liszttartalmú ételek nem orvosi használatra; kétszersültek; kekszek; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez; élesztõ; sütõpor; zsemlemorzsa.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

197.005
(151) 2009.03.17.
M 08 03001
(220) 2008.09.25.
PENNY MARKET Kft., Alsónémedi (HU)
dr. Király Ildikó, Alsónémedi

(511) 30

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

197.023
(151) 2009.03.17.
M 08 02452
(220) 2008.07.29.
Vánky Szabolcs, Budapest (HU)
Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivõ, Budapest

Tea, teakeverékek.

(111) 197.006
(210) M 08 03015
(732) Gács Zoltán, Érd (HU)
(546)

(511) 25

(511) 9
Szoftverek, mágneskártyák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, üzletszervezési tanácsadás.
36 Pénzügyi ügyletek, pénzügyi tanácsadás, kafetéria jellegû
hitelkártya-szolgáltatások és kártyakibocsátás.
42 Számítógépes hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(511) 28 Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más áruosztályokba.

(151) 2009.03.17.
(220) 2008.09.25.

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

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.007
(151) 2009.03.17.
(210) M 08 03020
(220) 2008.09.25.
(732) OptiSoft Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Lukácsi Péter ügyvéd, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Irodák, Budapest
(546)

(511) 9
Számíógépszoftverek, számítógépek.
35 Kereskedelmi ügyletek, ügyviteli tanácsadás.
36 Pénzügyi ügyletek, pénzügyi tanácsadás, hitelkártya-szolgáltatások és -kibocsátás.
37 Számítógép és irodagépek javítása.
41 Oktatási szolgáltatások.
42 Adatfeldolgozás; adatbanki tevékenység; hardver- és szoftverkészítés és szaktanácsadás; számítógépek kölcsönzése, számviteli és adószakértõi szolgáltatások.

197.024
(151) 2009.03.17.
M 08 02445
(220) 2008.07.29.
Emfesz Kft., Budapest (HU)
dr. Balassa Ágnes, Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) Mindenre van energiánk.
(511) 1
Ipari gázok.
4
Gáz üzemanyag és olaj; olajszármazékok; szilárd, folyékony, vagy gáznemû hajtóanyagok; ipari olajok és zsírok; kenõanyagok, porelszívó, nedvesítõ és lekötõ vegyületek; fûtõanyagok (beleértve a motorbenzineket); világítóanyagok.
35 Gáztermékek és azok tárolására alkalmas tartályok, illetve
gázszabályozók, világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ- és szárítóberendezések, valamint mindennemû gázzal mûködõ készülékek nagykereskedelmi és kiskereskedelmi forgalmazása; reklámozás; mûszaki reklámtanácsadás, adatgyûjtés kereskedelmi
ügyletekrõl; beszerzõi szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások
beszerzése mások számára); gazdasági elõrejelzések; hirdetések
levélben megrendelve; hirdetési oldalak készítése; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban,
piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag
naprakész állapotba hozása; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok
terjesztése; reklámszövegek publikálása; sajtófigyelés, statisztikai információnyújtás; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás;
árubemutatás; árverés, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti
információk.
42 Gáz és olaj kutatásával kapcsolatos szolgáltatások, gázszolgáltatással kapcsolatos tanácsadás; kutatás és fejlesztés, mûszaki
kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység; szakvélemények adása
(mérnöki munkákkal kapcsolatban).
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35 Reklámozási szolgáltatások; üzleti információk nyújtása és
marketingszolgáltatások.
37 Javítás és szerelési szolgáltatások.
38 2008. január 30., 1 381 363. sz. kanadai bejelentés elsõbbsége alapján: Távközlés; az internethez való hozzáférés/kapcsolat
biztosítása; elektronikus adatbázisokhoz történõ hozzáférés/kapcsolat biztosítása, GPS navigációs szolgáltatásokhoz történõ hozzáférés/kapcsolat biztosítása; e-mail szolgáltatások; vezeték nélküli adat/üzenet kezelési szolgáltatások, különösen olyan szolgáltatások, amelyek a felhasználó számára lehetõvé teszik üzenetek
küldését és/vagy fogadását vezeték nélküli adathálózaton keresztül; egyutas vagy kétutas vezeték nélküli „„paging„„ (lapozás/betördelés) szolgáltatások; hangkommunikációs szolgáltatások átvitele és fogadása; távközlési konzultáció, nevezetesen információ nyújtása harmadik személyek részére adatokhoz, ezen belül
céges és háztartási/személyes adatokhoz való egyutas vagy kétutas vezeték nélküli csatlakozási lehetõségek és/vagy hangkommunikáció fejlesztésében és integrálásában történõ segítség/támogatás céljából.
39 GPS navigációs szolgáltatások nyújtása; utazással és szállítással kapcsolatos információk nyújtása.
41 2008. január 30., 1 381 363. sz. kanadai bejelentés elsõbbsége alapján: Nevelés; oktatás/képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; mindezekkel kapcsolatos információ nyújtása; nevelési és oktatási/képzési szolgáltatások, nevezetesen tanfolyamok, szemináriumok és konferenciák, harmadik személyek
számára történõ információ nyújtására, vezeték nélküli összekapcsolhatósági eszközök/készülékek és ezekhez kapcsolódó vezeték nélküli összekapcsolhatóság, és számítógépi kommunikációs
szoftver használatában, fejlesztésében és támogatásában történõ
segítség céljából.
42 2008. január 30., 1 381 363. sz. kanadai bejelentés elsõbbsége alapján: Tudományos és technológiai/mûszaki szolgáltatások
és kutatás és ezekkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások; ipari
analízis és kutatási szolgáltatások; számítógépi hardver és szoftver tervezése és fejlesztése; számítógéphardverrel és szoftverrel,
távközléssel és GPS-szolgáltatásokkal kapcsolatos konzultáció és
mûszaki/technikai támogatás/háttérszolgáltatások; mûszaki/technikai támogatás/ háttérszolgáltatások, nevezetesen vezeték nélküli összekapcsolhatósági eszközök/készülékek és ezekkel kapcsolatos számítógépi szoftver és hardver problémák diagnózisára/hibameghatározására és megoldására szolgáló számítógépi szoftver
és diagnosztizálást/hibakeresést támogató programok frissítése és
karbantartása.
45 Számítógépprogramok/szoftver felhasználás engedélyezése (licencia).

(111) 197.025
(151) 2009.04.02.
(210) M 08 02289
(220) 2008.07.14.
(732) IQGames Kft., Székesfehérvár (HU)
(546)

(511) 28

Logikai játékok.

(111) 197.026
(151) 2009.03.17.
(210) M 08 01275
(220) 2008.04.14.
(732) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Kaposvár (HU)
(541) Kaposvár, a Virágok Városa
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)

197.027
(151) 2009.04.02.
M 08 02455
(220) 2008.07.29.
Research In Motion Limited, Waterloo, Ontario (CA)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) BLACKBERRY STORM
(511) 6
Kulcstartó láncok/függõk; nem elektromos kábelek/vezetékek közönséges fémbõl; fém tömegcikkek; közönséges fémbõl
készült egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más áruosztályokba.
9
2008. január 30., 1 381 363. sz. kanadai bejelentés elsõbbsége alapján: Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ,
fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és
felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, másolásra/adatrögzítésre szolgáló lemezek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; számítógépprogramok/szoftver; hordozható/kézi elektronikus egységek adatok és/vagy hangjelek vezeték nélküli átvitelére; tartozékok adatok és/vagy hangjelek vezeték nélküli átvitelére szolgáló hordozható/kézi elektronikus egységekhez, nevezetesen elemek/akkumulátorok,
elem/akkumulátor ajtók/fedelek, autós készletek, töltõk és töltõhüvelyek, fejbeszélõ/fejhallgató eszközök, adapterek, készüléktartók/konzolok, készüléktartó eszközök, számítógépkábelek, tokok/táskák, védõtokok és tasakok; kommunikációs számítógépprogramok/szoftveradatok, naptár/jegyzék, tartalom és egy vagy
több hordozható/kézi elektronikus egység közötti üzenetkezelés
és számítógépen tárolt vagy számítógéphez kapcsolódó adatok
szinkronizálására, átvitelére és megosztására.
11 Világítóberendezések.
16 Nyomdaipari termékek, írószer/papíráru/irodaszerek, ragasztók.
18 Bõr és bõrutánzatok, továbbá ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; esernyõk, napernyõk.
20 Képkeretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek, amelyek nem
tartoznak más osztályokba.
21 Csuprok/bögrék.
25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
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197.028
(151) 2009.03.17.
M 08 03165
(220) 2008.10.09.
FIXED STAR KFT., Budapest (HU)
Kissné Meggyesi Zita, Budapest

ONLY BLUE
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

197.029
(151) 2009.03.17.
M 08 03166
(220) 2008.10.09.
FIXED STAR KFT., Budapest (HU)
Kissné Meggyesi Zita, Budapest

P.O.P. SEVEN
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

197.037
(151) 2009.03.20.
M 08 02797
(220) 2008.09.04.
Stella Kereskedelmi és Ipari Zrt., Budapest (HU)
Csilléry Gabriella dr., ügyvéd, Zsámbék
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39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása, higiéniai termékek csomagolása, raktározása, szállítása.
44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére, preventív higiéniai szolgáltatás.

(546)

(511) 3
Szappanok; illatszerek; illóolajok; kozmetikai cikkek; hajmosó szerek; fogkrémek.
(111) 197.038
(151) 2009.03.20.
(210) M 08 02663
(220) 2008.08.19.
(732) Daymed Medical Center Befektetõ és Szolgáltató Zártkörû
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Egri Zoltán, Egri & Szekeres Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) DAYMED
(511) 44 Betegápolási szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások,
fizi(k)oterápia, fogászat, gyógyszerészeti tanácsadás, klinikák,
kórházi szolgáltatások, mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások, orvosi klinikák, orvosi szolgáltatások, plasztikai sebészet, pszichológusok szolgáltatásai, szanatóriumok.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

197.039
(151) 2009.03.20.
M 08 02503
(220) 2008.08.04.
Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

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

197.042
(151) 2009.03.20.
M 08 02800
(220) 2008.09.04.
Stella Kereskedelmi és Ipari Zrt., Budapest (HU)
Csilléry Gabriella dr., ügyvéd, Zsámbék

(511) 3
Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(111) 197.043
(151) 2009.03.20.
(210) M 08 00688
(220) 2008.03.03.
(732) Humán Rent Operation Kft., Budapest (HU)
(546)

BAU2B
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 197.040
(151) 2009.03.20.
(210) M 08 02954
(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
(546)

(511) 35
41
42

(511) 30 Kávé; filteres csomagolású kávé, kávéalapú italok; kávé és
kávéalapú, tejet tartalmazó italok, tejpor, kávépótló, kakaó, csokoládé, gabonafélék, gyümölcsök, cukor, gyógynövények vagy
és fûszerek vagy ezen termékek kombinációja; kávékivonatok,
instant kávé, kávépótlók; tea, teaalapú italok, leveles tea, herbatea, teakivonatok, instant tea, teapótlók, teakeverékek, fõzetek;
kakaó, kakaóalapú italok, csokoládé és por alakú csokoládékivonatok, granulátum vagy folyékony formában; cukor; italok készítéséhez használt gyógynövények; keverékek gyógynövény alapú
italok készítéséhez, fõleg gyógynövényekbõl álló keverékek, melyek szárított gyümölcsöt is tartalmaznak; gyógynövények, fõzetek, nem gyógyászati célra.

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

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

197.041
M 08 02951
László Béla, Budapest (HU)

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

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

197.044
(151) 2009.03.20.
M 08 02489
(220) 2008.08.04.
Kormos Tibor, Szeged (HU)
dr. Gyõry András ügyvéd, Szeged

(111) 197.045
(151) 2009.03.20.
(210) M 08 02490
(220) 2008.08.04.
(732) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
(546)

(151) 2009.03.20.
(220) 2008.09.19.

higibox
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, higiéniai és egyéb termékek árusítása
automatákból és egyéb módon.

(511) 30

M400

Ételízesítõk, paprikakrémek, fûszeres mártások.
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(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

sok, rádiós és televíziós programok készítése, mozik, videoszalagok és rádiós, televíziós programok.
42 Számítógépprogramok fejlesztése, lízingelése, adatállomány-szolgáltatás, adatállomány használatához való jog kölcsönzése, és igénybevételi idõ bérbeadása.

197.046
(151) 2009.03.20.
M 08 02496
(220) 2008.08.04.
Sanoma Budapest Kiadói zRt., Budapest (HU)
dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 38 Távközlés; különösen elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás, elektronikus levelezés, e-mail; információs szolgáltatások internet útján, internetes oldalak létrehozása és mûködtetése; internetes tartalomszolgáltatás, képek, cikkek továbbítása internet
útján.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

197.047
(151) 2009.03.20.
M 08 02499
(220) 2008.08.04.
Sanoma Budapest Kiadói zRt., Budapest (HU)
dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(511) 38 Távközlés; különösen elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás, elektronikus levelezés, e-mail; információs szolgáltatások internet útján, internetes oldalak létrehozása és mûködtetése; internetes tartalomszolgáltatás, képek, cikkek továbbítása internet
útján.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111) 197.049
(151) 2009.03.20.
(210) M 08 02899
(220) 2008.09.16.
(732) Szekeres Ildikó, Budapest (HU);
dr. Bárdics Imre, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

197.048
(151) 2009.03.20.
M 07 04052
(220) 2007.12.07.
Viasat Hungária Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
dr. Bíró Csaba, Péteri Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 197.050
(151) 2009.03.20.
(210) M 08 03068
(220) 2008.10.01.
(732) Top-Fish 2001 Kft., Veszprém (HU)
(546)

(511) 28 Horgászfelszerelések, horgászbotok, horgászorsók, horgászzsinórok, horgászcsalik, horgok, kapásjelzõk, horgászúszók,
merítõszákok és egyéb horgászattal kapcsolatos eszközök.
(111) 197.051
(151) 2009.03.20.
(210) M 08 03067
(220) 2008.10.01.
(732) Top-Fish 2001 Kft., Veszprém (HU)
(546)

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

(511) 28 Horgászfelszerelések, horgászbotok, horgászorsók, horgászzsinórok, horgászcsalik, horgok, kapásjelzõk, horgászúszók,
merítõszákok és egyéb horgászattal kapcsolatos eszközök.
(111) 197.052
(151) 2009.03.20.
(210) M 08 02890
(220) 2008.09.16.
(732) 3B Tanácsadó és Biztosítási Alkusz Kft., Dunakeszi (HU)
(546)

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

M401
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(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

42 Interneten, és más telekommunikációs rendszereken történõ
tartalom- és információszolgáltatás; interaktív szolgáltatások;
életvezetési, higiéniai, orvosi tanácsadás, chat- és fórumszolgáltatások biztosítása.

197.053
(151) 2009.03.20.
M 08 02753
(220) 2008.09.01.
Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

GROMMAR
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek.
197.054
(151) 2009.03.20.
M 08 02757
(220) 2008.09.01.
ifj. Rákos Tamás, Budapest (HU)
dr. Petõ Zsolt, Kardos, Petõ és Törõcsik Társas Ügyvédi Iroda,
Szeged

(541) SHOWRISK
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111) 197.055
(151) 2009.03.20.
(210) M 08 02749
(220) 2008.09.01.
(732) HUNGÁRIA KONCERT Idegenforgalmi és Mûsorszervezõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szánthó Pál ügyvéd, Budapest
(546)

(111) 197.058
(151) 2009.03.20.
(210) M 08 02466
(220) 2008.07.30.
(732) SUN CAPITAL PARTNERS, INC., Boca Raton,
Florida (US)
(740) dr. Kovács György ügyvéd, Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) SUN CAPITAL
(511) 36 (Biztosítás; pénzügyi ügyletek): pénzügyi szolgáltatások,
nevezetesen magán-befektetésialapok és befektetések; kockázati
tõke finanszírozása; pénzügyi tervezés; tanácsadási és finanszírozási szolgáltatások felvásárlásokkal és összeolvadásokkal kapcsolatban; befektetési igazgatás; alapkezeléshez kapcsolódó
pénzügyi szolgáltatások; banki befektetési tevékenységek; hitelkivásárlásokhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások.
42 Megtakarításkezelési és befektetési szolgáltatások, befektetési szolgáltatások, alapkezelõi szolgáltatások, tõkebefektetési
szolgáltatások.

(111) 197.059
(151) 2009.03.20.
(210) M 08 02898
(220) 2008.09.16.
(732) Huang Tianqing, Budapest (HU)
(546)
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 25

197.056
(151) 2009.03.20.
M 08 03069
(220) 2008.10.01.
Scale Research Kft., Budaörs (HU)
dr. Mikó Katalin, Mikó Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

Nõi fehérnemû.

197.060
(151) 2009.03.20.
M 08 02752
(220) 2008.09.01.
Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

EMILLAN
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek.

197.061
M 08 02144
Meriden Kft., Budapest (HU)
dr. Marton József, Budapest

(151) 2009.03.20.
(220) 2008.06.30.

(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)

197.057
(151) 2009.03.20.
M 08 02151
(220) 2008.06.30.
Spelta Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
Török Antal, Gyõr

(511) 25

(511) 35 Interneten és más telekommunikációs rendszereken történõ
reklámozás és kereskedelem.

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

M402

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

197.062
(151) 2009.03.20.
M 08 03257
(220) 2008.10.16.
Bereczky Szilvia, Budapest (HU)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
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16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; acálgyapot; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(546)

(511) 3
5
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Higiénés csomag.
Higiénés egészségügyi csomag.

197.063
(151) 2009.03.20.
M 08 03065
(220) 2008.10.01.
Szeri Attila, Dunaújváros (HU)
dr. Léber Zsuzsanna ügyvéd, Léber Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 197.064
(151) 2009.03.20.
(210) M 08 02616
(220) 2008.08.14.
(732) CLEOPATRA-COLOSSEUM FITNESZ SZOLGÁLTATÓ
Bt., Békéscsaba (HU);
Molnár Erzsébet, Békéscsaba (HU)
(740) dr. Rajnai Csaba ügyvéd, Békéscsaba
(541) CLEOPATRATORNA
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

197.065
(151) 2009.03.20.
M 08 02462
(220) 2008.07.30.
MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(111) 197.066
(151) 2009.03.20.
(210) M 08 02901
(220) 2008.09.16.
(732) V & V Crane Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)
(740) Várnai Szabolcs, Budapest
(546)

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

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

197.068
(151) 2009.03.20.
M 08 02155
(220) 2008.06.30.
Sisa Balázs, Jászberény (HU)
dr. Arday Márta, Arday Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

M403

197.069
(151) 2009.03.20.
M 08 02618
(220) 2008.08.14.
Admin.hu Kft., Budapest (HU)
dr. Klausmann Kornél ügyvéd, Budapest
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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.

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég; bonbonok (cukorkák); cukorkaáruk; cukrászsütemények; csokoládé;
csokoládéalapú italok; díszek süteményekhez (ehetõ); gyümölcsös sütemények, torták; kakaó; kakaóalapú italok; kakaó tejes
ital; kakaós termékek; kekszek; karamella (cukorkák); malomipari termékek; palacsinták; piskóták; praliné; pudingok; sütemények; süteménypor; tésztafélék; szörbet (fagylalt); édesítõszerek,
természetes; töltött cukorkák, fondan (cukrászáru); tejszínhabot
keményítõ termékek; süteménytészta, pép (formázható); mézeskalács; jégkrémpor; fagylalt, jégkrém.

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

197.070
(151) 2009.03.23.
M 08 02463
(220) 2008.07.30.
MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

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

(111) 197.071
(151) 2009.03.23.
(210) M 08 02666
(220) 2008.08.21.
(732) Hungary Lovebird Fashionco Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 24
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Ágytakarók, lepedõk, ágynemûk.

197.072
(151) 2009.03.23.
M 08 02140
(220) 2008.06.17.
Idealbody Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
dr. Bálint Tünde ügyvéd, Budapest

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 197.073
(151) 2009.03.23.
(210) M 08 02030
(220) 2008.06.19.
(732) Igaz Dénes, Budapest (HU);
dr. Bernard Artúrné, Budapest (HU)
(740) Varannai Csaba szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT
Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 10 Egészségügyi cikkek gumiból, nem vegyi fogamzásgátlók,
óvszerek, pesszáriumok és a jelen osztályba tartozó hasonló rendeltetésû áruk.
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(111)
(210)
(732)
(740)

197.074
(151) 2009.03.23.
M 08 02209
(220) 2008.07.04.
Orion Corporation, Espoo (FI)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(541) CLOPIDRON
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények.
(511) 25
(111)
(210)
(732)
(740)

197.076
(151) 2009.03.23.
M 08 00986
(220) 2008.03.19.
Agro TV-ATV Zrt., Budapest (HU)
dr. Sóvári Miklós szabadalmi ügyvivõ, Danubia Szabadalmi
és Jogi Iroda Kft., Budapest

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

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, könyvek, nyomtatott sajtótermékek, folyóiratok; fényképek.
41 Nevelés; szórakoztatás, kulturális tevékenységek, különösen televíziós mûsorok.

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

197.077
M 08 02667
Galea Zrt., Budapest (HU)

197.087
(151) 2009.03.26.
M 01 04091
(220) 2001.07.23.
Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) DUETTI
(511) 29 Extrudálási eljárással elõállított burgonyatermékek táplálkozási célokra; burgonyaszirom, burgonyarudacska; földimogyoró-, mogyoró-, kesumagok, mandula paradió, szárítva, pirítva,
sózva és/vagy fûszerezve; mazsola, óriásmazsola, minden fajta
szárított gyümölcs.
30 Ropogtatni való termékek, különösen extrudálási eljárással
elõállított gabona-, rizs- és kukoricatermékek táplálkozási célokra, puffasztott kukorica, kukoricapehely, sütõ- és cukrászipari
áruk; gabonakészítmények és gabonaszeletek emberi táplálkozás
céljára, müzlik.
(111)
(210)
(732)
(740)

(151) 2009.03.23.
(220) 2008.08.21.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

197.088
(151) 2009.03.26.
M 02 04875
(220) 2002.10.29.
Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi
és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

Galea Zrt. megelégedettségi garancia
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; jelzálog-hitelezés, valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(111) 197.078
(151) 2009.03.23.
(210) M 08 02214
(220) 2008.07.04.
(732) Floretta Virágsziget Kft., Ráckeve (HU)
(546)

(511) 30 Kenyér-, finom sütõipari termék és cukrászati termék; étkezési jég.
32 Alkoholmentes italok, elsõsorban étkezési jéggel.
(111) 197.089
(151) 2009.03.26.
(210) M 02 00180
(220) 2002.01.17.
(732) OCEAN-EARTH Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bánkuti Beáta ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 31

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

Növények, virágok (élõ).

197.079
(151) 2009.03.23.
M 08 02510
(220) 2008.08.04.
Z&U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)
Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviselet Kft., Budapest

(541) NEXT
(511) 32 Sörök.

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

197.080
(151) 2009.03.23.
M 08 02671
(220) 2008.08.21.
Napfényes Éden Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Magasházy Katalin, Budapest

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.101
(151) 2009.03.30.
(210) M 08 02761
(220) 2008.09.02.
(732) Dusza András, Gyõr (HU);
Benyik Zoltán, Töltéstava (HU)
(740) dr. Tóth Gábor ügyvéd, Gyõr
(546)

(511) 12
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Nemzeti lajstromozott védjegyek I.
(111) 197.102
(151) 2009.03.30.
(210) M 08 02759
(220) 2008.09.02.
(732) Abacus Hospitality Services Ingatlanfejlesztõ Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fogadások tervezése (szórakoztatás), golfpályák üzemeltetése, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, sportfelszerelések kölcsönzése (a jármûvek kivételével), sportlétesítmények
üzemeltetése, sportversenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, teniszpályák kölcsönzése.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás; különösen bár (szolgáltatások), helyfoglalás szállodákban, kávéházak, rendezvényekhez termek kölcsönzése, sátrak
kölcsönzése, hordozható épületek bérlete, szállodai szolgáltatások, vendéglátóipar.
44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; különösen aromaterápiás szolgáltatások, törökfürdõk, fürdõ és szauna szolgáltatások; egészségügyi
berendezések kölcsönzése, egészségügyi szolgáltatások,
masszázs, fizi(k)oterápia; fodrászszalonok, manikûrszolgáltatások, szépségszalonok.
(111) 197.103
(210) M 08 01129
(732) Hu Yi Ren, Budapest (HU)
(546)

(151) 2009.03.30.
(220) 2008.04.01.

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
(111) 197.104
(151) 2009.03.30.
(210) M 08 03085
(220) 2008.10.02.
(732) Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.,
Budapest (HU)
(546)

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

197.106
(151) 2009.03.30.
M 08 01669
(220) 2008.05.15.
Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

Csillag
33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszes italok, likõrök (a sörök kivételével).

(111) 197.107
(151) 2009.03.30.
(210) M 08 01127
(220) 2008.04.01.
(732) KÖZGÉP Építõ- és Fémszerkezetgyártó Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárvári Tamás, Dr. Sárvári Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) KÖZGÉP
(511) 6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
40 Anyagmegmunkálás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111) 197.108
(151) 2009.03.30.
(210) M 08 00290
(220) 2008.01.29.
(732) Flavocereal Rákkutatási Kft., Komárom (HU)
(546)

Biztosítás.

197.105
(151) 2009.03.30.
M 08 01670
(220) 2008.05.15.
ZWACK UNICUM Rt., Budapest (HU)

DETTO
33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszes italok, likõrök (a sörök kivételével).
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(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.
(111) 197.109
(151) 2009.03.30.
(210) M 08 02760
(220) 2008.09.02.
(732) Abacus Hospitality Services Ingatlanfejlesztõ Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fogadások tervezése (szórakoztatás), golfpályák üzemeltetése, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, sportfelszerelések kölcsönzése (a jármûvek kivételével), sportlétesítmények
üzemeltetése, sportversenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, teniszpályák kölcsönzése.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás; különösen bár (szolgáltatások), helyfoglalás szállodákban, kávéházak, rendezvényekhez termek kölcsönzése, sátrak
kölcsönzése, hordozható épületek bérlete, szállodai szolgáltatások, vendéglátóipar.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

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

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

197.111
(151) 2009.03.30.
M 08 02162
(220) 2008.07.01.
Kovács Kristóf, Budapest (HU)
Szigethy-Papp Ügyvédi Iroda, Budapest

MINI - running bar and lounge
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
197.112
(151) 2009.03.30.
M 08 03080
(220) 2008.10.02.
dr. Bálint Zoltán, Nagykovácsi (HU)

BENNY AND BUSSY
44 Szépségszalonok; tetoválás; fodrászszalonok; plasztikai sebészek szolgáltatásai; plasztikai sebészet; egészségügyi szolgáltatások.
197.113
(151) 2009.03.30.
M 08 00428
(220) 2008.02.13.
Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

Sírjaik hol domborulnak?
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

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

197.115
(151) 2009.03.30.
M 08 02167
(220) 2008.07.01.
STUDIO PEYO S.A., Genéve (CH)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) HUPIKÉK TÖRPIKÉK
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányítására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; 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.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 197.116
(151) 2009.03.30.
(210) M 08 00444
(220) 2008.02.13.
(732) Business Lease Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Forrai Zoltán ügyvéd, Budaörs
(546)

(511) 36 Finanszírozási szolgáltatások; jelzálog-hitelezés; kölcsön
(finanszírozás); részletfizetéses hitelnyújtás; tulajdonfenntartásos részletvétel hitelezése.
(111) 197.117
(151) 2009.03.30.
(210) M 08 01132
(220) 2008.04.01.
(732) Kyokei Wellness Hungary Kft., Budapest (HU)
(546)

197.114
(151) 2009.03.30.
M 08 01372
(220) 2008.04.16.
Aquaworld Zrt., Budapest (HU)
dr. Derce András, Budapest

(511) 43 Szórakoztatás; vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek; egészségmegõrzõ (wellness) termékek, gépek, bútorok; masszázstermékek.
44 Sebészeti, orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási
szolgáltatások állatok és emberek részére; wellness és masszázsszolgáltatás.
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(111)
(210)
(732)
(740)

vékony fûzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek
(bútorok kivételével).
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.

197.118
(151) 2009.03.30.
M 08 01124
(220) 2008.04.01.
King Stone Vegyipari és Kereskedelmi Kft., Dabas (HU)
dr. Varga Károly, Varga Károly és Társa Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) OCEANIA
(511) 2
Vizes bázisú falfestékek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(591)

197.140
(151) 2009.04.01.
M 08 02329
(220) 2008.07.17.
Papír-Ász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)
dr. Szabó Zsuzsanna, Novák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült olyan termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek,
könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari cikkek, papíripari
vagy háztartási ragasztóanyagok, anyagok mûvészek részére,
ecsetek, írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével), tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével), csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba),
nyomdabetûk, klisék.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

197.141
(151) 2009.04.01.
M 08 02635
(220) 2008.08.18.
Du Machst Kft., Budapest (HU)

MISS VIP
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

197.142
(151) 2009.04.01.
M 08 02174
(220) 2008.07.02.
Amerikai Ház Kft., Budapest (HU)
Makray Gábor, Budapest

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.
(111) 197.143
(151) 2009.04.01.
(210) M 08 02337
(220) 2008.07.17.
(732) Chen Fan Fang, Budapest (HU)
(546)

197.144
(151) 2009.04.01.
M 08 03096
(220) 2008.10.03.
Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

KINCSKERESÕ
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,

197.145
(151) 2009.04.01.
M 08 02638
(220) 2008.08.18.
HYUNDAI CORPORATION, Seoul (KR)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)
(511) 8
Csipeszek kockacukor kivételéhez, konzervnyitók, diótörõk
(nem nemesfémbõl), pizzavágók, koreai stílusú kanalak, kanalak,
szeletelõkések, konyhai kések, asztali kések, konyhai ollók, nyitók dobozos élelmiszerekhez, villák; borotválkozóeszközök, borotvák; szemzõkések, kézi menetmetszõk, tõrök, kardok, fejszék,
fúrók, dörzsárak (kaliberfúrók), koronamarók, mellfurdancsok,
gyémántfúrók, vadászkések, fúrók, kézi menetfúrók, szélnyírók,
üvegvágók, ácsbárdok, szigonyok, metszõollók, faragókések,
szuronyok (bajonettek), szegecselõk (pontozók), kézi fúrók; csákányok, szerszámtartó szíjak, élelmiszer-jelölõ szerszámok, nem
elektromos forrasztópákák, hajtószerkezetek, kilincsek, csavarkulcsok, szegecselõkalapácsok, kézi döngölõk, franciakulcsok,
vakolókanalak, gérvágó dobozok (kézi szerszám), satuk, vaskalapácsok, feszítõvasak, kézzel mûködtetett emelõszerkezetek, simítókések, csavarhúzók, villáskulcsok, fejszék, szeghúzó kalapácsok, emelõk, befogópofák, menetmetszõk, bõrlyukasztó fogók,
feszítõrudak, húzókészülékek, szerelõfogók, kalapácsok; fenõkövek, fenõacélok, mû Whetstone-ok (fenõkövek), borotvafenõ szíjak, kézzel hajtott fenõkerekek; vésõk, gyaluk, festékhúzók (zsinegek), kínai stílusú ács tintatartók, ács irányjelzõk, kézi reszelõk,
kézi fûrészek; nem elektromos hajvágók emberi használatra, füllyukasztó eszközök, nem elektromos hajvasak, borotvapengék,
szõreltávolító csipeszek, kézi eszközök a haj becsavarására, nem
elektromos borotvák, szempillaformázók, körömvágó ollók, körömcsipeszek, körömreszelõk, hajvágó ollók, hajcsipeszek becsavaráshoz, szakállcsipeszek; kézi ásók, homokfúvó kaparók, kézi
kapák, sarlók, kézi kaparók, kézi lapátok, fémszórók, kerti lapátok, ültetõkapák; elektromos borotvák, elektromos hajcsipeszek
emberi használatra, elektromos körömcsipeszek, elektromos körömreszelõk.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

197.146
(151) 2009.04.01.
M 08 02006
(220) 2008.06.17.
Fogászati Gyártó Kft., Budapest (HU)
Sándor József szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(511) 9
Laboratóriumi tálcák, laboratóriumi olvasztótégelyek, valamint egyéb laboratóriumi berendezések, készülékek és eszközök,
amelyek nem tartoznak más osztályba.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, beleértve a fogászati készülékeket és eszközöket;
mûfogak.
11 Fogászati (fogtechnikai) elektromos kemencék, fémolvasztó és fémöntõ berendezések, valamint vibrátorok; továbbá fogtechnikai laboratóriumi berendezések (gépek), amelyek nem tartoznak más osztályba.
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(111) 197.147
(151) 2009.04.01.
(210) M 08 02911
(220) 2008.09.18.
(732) Kitchen Budapest KIBU Innováció Mûszaki Kutató
Fejlesztõ Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest (HU)
(541) KIBU SOL
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; nevezetesen: alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat), eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése,
oktatás, oktatási tárgyú információk.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111) 197.148
(151) 2009.04.01.
(210) M 08 02183
(220) 2008.07.02.
(732) M Vagyonkezelõ és Ingatlanberuházó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Pécs (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(546)

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

(111) 197.152
(151) 2009.04.01.
(210) M 08 01389
(220) 2008.04.17.
(732) SOPRON BANK Burgenland Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Sopron (HU)
(546)

(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, gazdasági elõrejelzések.
36 Bankügyletek, finanszírozási szolgáltatások, hitelkártyaszolgáltatások.
(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) 197.149
(151) 2009.04.01.
(210) M 08 02776
(220) 2008.09.03.
(732) Opticnet Hungary Érdekképviseleti Egyesülés,
Budapest (HU)
(740) dr. Viszmeg Györgyi ügyvéd, Viszmeg Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Bioflex
(511) 5
Kontaktlencse; kontaktlencse-tisztító készítmények.

(151) 2009.04.01.
(220) 2008.09.18.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.154
(151) 2009.04.01.
(210) M 08 02632
(220) 2008.09.16.
(732) Lapterjesztõ és Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Pásztor Tünde, Miskolc
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
197.151
(151) 2009.04.01.
M 08 02939
(220) 2008.08.20.
The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

197.153
M 08 02909
Lin Ruiqi, Budapest (HU)
Huang Qi Ying, Budapest

(511) 25

(111) 197.150
(151) 2009.04.01.
(210) M 08 02920
(220) 2008.09.18.
(732) Professional Publishing Hungary Kiadó Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Hornyák Gábor ügyvéd, HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

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

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

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

(111) 197.155
(151) 2009.04.01.
(210) M 08 02921
(220) 2008.09.18.
(732) Professional Publishing Hungary Kiadó Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Hornyák Gábor ügyvéd, HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda,
Budapest
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35 Rádiós és televíziós reklámozás és kereskedelem, hirdetési
és reklámanyagok kölcsönzése, tv-kereskedelemmel kapcsolatos
üzleti szponzorálásban használatos filmezett/grafikus anyagok
gyártása, a fentiekkel kapcsolatos tanácsadási és információs
szolgáltatások, eladási propaganda, szponzorhely biztosítása, hirdetési hely kölcsönzése az interneten.
38 Kábeles, mûholdas és földi televíziós mûsorszórás, internetes és rádiós mûsorszórás, távközlési szolgáltatások, mûholdas átvitel; távközlési kommunikációs és mûsorszóró készülékek bérbeadása, mûsorszórással kapcsolatos információk nyújtása az interneten keresztül; fentiekkel kapcsolatos tanácsadási és információs szolgáltatások.
41 Mulattatási, nevelési és szórakoztatási szolgáltatások; televíziós és rádiós szórakoztatás; show-mûsorok; színházi és egyéb
szórakoztató elõadások készítése és elõadása; film-, rádió- és videóprodukciók; szórakoztatási szolgáltatásokra vonatkozó információk; filmstúdiók; felvevõstúdiós és filmstúdiós szolgáltatások; rádiós és televíziós programok készítése; mozik; videoszalagok és rádiós, tv-programok, riporteri szolgáltatások; fotóriport
készítése; sorsjáték lebonyolítása.

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 197.157
(151) 2009.04.02.
(210) M 08 03491
(220) 2008.11.10.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) TRESTEBIN
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

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

197.163
(151) 2009.04.02.
M 08 00487
(220) 2008.02.18.
Széles Imre Attila, Szentes (HU)
dr. Homolya Róbert, Homolya Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 197.158
(151) 2009.04.02.
(210) M 08 03494
(220) 2008.11.10.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) EGIPO
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(111) 197.159
(151) 2009.04.02.
(210) M 08 03493
(220) 2008.11.10.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) LOTINER
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(111) 197.160
(151) 2009.04.02.
(210) M 08 03490
(220) 2008.11.10.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) KIDNITIN
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(111) 197.161
(151) 2009.04.02.
(210) M 08 02888
(220) 2008.09.15.
(732) V45 Ingatlanfejlesztõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Fütty Tivadar, Dr. Fütty Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) ÁP2
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
(111)
(210)
(732)
(740)

197.162
(151) 2009.04.02.
M 07 04087
(220) 2007.12.10.
Viasat Hungária Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
dr. Tóth Csaba ügyvéd, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) ZOOM3
(511) 9
Hanghordozók; optikai hordozók; hang- és optikai hordozók, hanglemezek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; számítógépes játékok; számítógépes programok.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára), adóbevallások elkészítése, becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzõi
szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése mások számára), bérszámfejtés, eladási propaganda (mások számára), elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése, fénymásolás, fénymásológépek kölcsönzése, gazdasági elõrejelzések, gépírási szolgáltatások, gyapjúanyagok becslése, gyorsírási szolgáltatások, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési
oldalak készítése, import-export ügynökségek, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás, irodagépek
és készülékek kölcsönzése, kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, kirakatrendezés,
konzultáció személyzeti kérdésekben, költöztetõszolgálat vállalkozások számára, könyvelés, könyvvizsgálat, közlemények átírása, közönségszolgálat, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, lábon álló fa értékbecslése, manöken/modell
szolgálatok reklám- vagy kereskedelmi célból, munkaerõ-toborzás, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési
médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámügynökségek, hirdetõügynökségek, sajtófigyelés, segítségnyújtás
kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás
üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szabadtéri hirdetés, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás
gazdasági ügyekben, szállodai üzletvezetés, számítógépes nyilvántartások kezelése számlakivonatok összeállítása, személyzet
kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, szövegfeldolgozás, tehervagonok helymeghatározása számítógéppel, telefonos üzenet-közvetítés (telefonon el nem érhetõ személyeknek), televíziós
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reklámozás, titkársági szolgáltatások, újság-elõfizetések intézése
(mások számára), állásközvetítõ irodák, árubemutatás, áruminták
terjesztése, árverés, önköltségelemzés, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzleti menedzselés elõadómûvészek
részére, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.
38 Távközlés, elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás), elektronikus levelezés, e-mail, faxberendezések
kölcsönzése, faxok továbbítása, hírügynökségek, hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, információszolgáltatás távközlési ügyekben, kábeltelevíziós mûsorszórás, közlések üvegszálas hálózatok útján, mobil (celluláris) telefon-összeköttetés,
modemek kölcsönzése, mûholdas átvitel, rádióadás, számítógép-terminálok közötti összeköttetések, távirati összeköttetések,
táviratok küldése, táviratok továbbítása, távírdai szolgáltatások,
távkonferencia szolgáltatások, távközlési berendezések kölcsönzése, távközlési beszélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatások, távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval, telefonok kölcsönzése, telefon-összeköttetések, telefonszolgáltatások, televíziós mûsorszórás, telexszolgáltatások, tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz
útján), üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével,
üzenetek küldése, üzenetküldõ készülékek bérlete.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba, anyagpróba, bakteriológiai kutatás,
belsõépítészet, biológiai kutatás, csomagolástervezési szolgáltatások, divattervezés, felhõk szétoszlatása, fizikai kutatások, földmérés, geológiai felderítés, geológiai kutatás, geológiai szakvélemények készítése, gépjármûvek mûszaki vizsgálata, grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások, hosting szolgáltatások weboldalakhoz, idõjárás-elõrejelzõ szolgálat, ipari formatervezés, kozmetikai kutatás, kõolajmezõk kiaknázásának elemzése, környezetvédelmi tanácsadás, kutatás és fejlesztés (mások részére), mechanikai kutatás, mértékhitelesítés (mérésügy), minõség-ellenõrzés,
mûalkotások hitelesítése, mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki tervtanulmányok készítése, olajkutak ellen-

õrzése, olajkutatás, stíldíszítés (ipari formatervezés), szakvélemények adása kõolajmezõkrõl, szakvélemények adása (mérnöki
munkákkal kapcsolatban), számítógépprogramok adatainak és
adatoknak az átalakítása, számítógépprogramok installációja,
számítógépprogramok sokszorosítása, számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek
tervezése, számítógépes rendszerelemzés, számítógéphardverrel
kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása, tenger alatti kutatás, textilek tesztelése (kipróbálása), várostervezés, vegyelemzés, kémiai analízis, vegyészeti kutatás, vegyészeti szolgáltatások, weboldalak alkotása és fenntartása mások számára, építésiterv-készítés, építészet, építészeti konzultáció.

(111) 197.164
(151) 2009.04.02.
(210) M 08 02513
(220) 2008.08.05.
(732) FOTON Nyílászáró Szerkezeteket Gyártó és Forgalmazó
Ipari és Kereskedelmi Kft., Sopron (HU)
(541) FOTON
(511) 6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fémtömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

A rovat 150 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 195.501, 195.876,
196.487, 196.857, 196.947–196.967, 196.976–197.003, 197.005–
197.008, 197.023–197.029, 197.037–197.066, 197.068–197.074,
197.076–197.080, 197.087–197.089, 197.101–197.109, 197.111–
197.118, 197.140–197.155, 197.157–197.164
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Nemzeti védjegyoltalom megszûnése I.

Védjegyoltalom megszûnése I.

Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt
(111) 120.156
(210) M 78 00488
(180) 2008.08.22
(111) 120.157
(210) M 78 00489
(180) 2008.08.22
(111) 120.158
(210) M 78 00490
(180) 2008.08.22
(111) 120.377
(210) M 78 00804
(180) 2008.08.06

(111) 120.967
(210) M 78 01267
(180) 2008.08.03
(111) 121.226
(210) M 78 01311
(180) 2008.08.10
(111) 121.227
(210) M 78 01313
(180) 2008.08.10
(111) 121.730
(210) M 78 01293
(180) 2008.08.08
(111) 127.678
(210) M 88 01695
(180) 2008.08.02

(111) 120.415
(210) M 78 00832
(180) 2008.08.21

(111) 127.679
(210) M 88 01703
(180) 2008.08.05

(111) 120.517
(210) M 78 01044
(180) 2008.08.28

(111) 127.680
(210) M 88 01715
(180) 2008.08.08

(111) 120.552
(210) M 78 01075
(180) 2008.08.27

(111) 127.681
(210) M 88 01721
(180) 2008.08.10

(111) 120.553
(210) M 78 01076
(180) 2008.08.27

(111) 127.683
(210) M 88 01723
(180) 2008.08.10

(111) 120.606
(210) M 78 01155
(180) 2008.08.17

(111) 127.687
(210) M 88 01746
(180) 2008.08.12

(111) 120.690
(210) M 78 01366
(180) 2008.08.18

(111) 127.700
(210) M 88 01809
(180) 2008.08.25

(111) 120.700
(210) M 78 01276
(180) 2008.08.13

(111) 127.790
(210) M 88 01753
(180) 2008.08.15

(111) 120.705
(210) M 78 01281
(180) 2008.08.13

(111) 127.796
(210) M 88 01791
(180) 2008.08.23

(111) 120.836
(210) M 78 01670
(180) 2008.08.17

(111) 127.800
(210) M 88 01805
(180) 2008.08.25
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(111) 127.801
(210) M 88 01812
(180) 2008.08.25

(111) 156.031
(210) M 98 03327
(180) 2008.08.17

(111) 132.702
(210) M 88 01803
(180) 2008.08.24

(111) 156.409
(210) M 98 03370
(180) 2008.08.18

(111) 155.563
(210) M 98 03229
(180) 2008.08.10

(111) 156.414
(210) M 98 03369
(180) 2008.08.18

(111) 155.629
(210) M 98 03289
(180) 2008.08.13

(111) 156.415
(210) M 98 03366
(180) 2008.08.18

(111) 156.012
(210) M 98 03346
(180) 2008.08.18

(111) 156.623
(210) M 98 03149
(180) 2008.08.04

(111) 156.013
(210) M 98 03444
(180) 2008.08.26

(111) 156.703
(210) M 98 03307
(180) 2008.08.15

(111) 156.018
(210) M 98 03443
(180) 2008.08.26

(111) 156.704
(210) M 98 03310
(180) 2008.08.15

(111) 156.019
(210) M 98 03357
(180) 2008.08.18

(111) 156.705
(210) M 98 03316
(180) 2008.08.17

(111) 156.020
(210) M 98 03320
(180) 2008.08.17

(111) 156.708
(210) M 98 03322
(180) 2008.08.17

(111) 156.022
(210) M 98 03416
(180) 2008.08.24

(111) 156.709
(210) M 98 03323
(180) 2008.08.17

(111) 156.023
(210) M 98 03358
(180) 2008.08.18

(111) 156.710
(210) M 98 03329
(180) 2008.08.17

(111) 156.024
(210) M 98 03388
(180) 2008.08.19

(111) 156.711
(210) M 98 03330
(180) 2008.08.17

(111) 156.026
(210) M 98 03405
(180) 2008.08.24

(111) 156.712
(210) M 98 03349
(180) 2008.08.18

(111) 156.029
(210) M 98 03325
(180) 2008.08.17

(111) 156.713
(210) M 98 03361
(180) 2008.08.18

(111) 156.030
(210) M 98 03326
(180) 2008.08.17

(111) 156.714
(210) M 98 03364
(180) 2008.08.18
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Nemzeti védjegyoltalom megszûnése I.
(111) 156.715
(210) M 98 03406
(180) 2008.08.24
(111) 156.717
(210) M 98 03488
(180) 2008.08.31
(111) 156.718
(210) M 98 03491
(180) 2008.08.31

(111) 156.733
(210) M 98 03368
(180) 2008.08.18
A rovat 63 db közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszûnése lemondás miatt
(111) 196.936
(732) Hajós Ház Kft., Budapest (HU)
A rovat 1 db közlést tartalmaz.

(111) 156.719
(210) M 98 03489
(180) 2008.08.31
(111) 156.730
(210) M 98 03350
(180) 2008.08.18

Védjegyoltalom törlése
(111) 191.714
(732) Széchenyi Mihály, Wien (AT)
(740) dr. Fabók Márta Ügyvédi Iroda, Budapest
A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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Nemzeti védjegyoltalom részleges megszûnése I.

Védjegyoltalom részleges megszûnése I.

Védjegyoltalom megszûnése
használat hiánya miatt
(111) 171.842
(732) Perzekutor-2000 Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Vida Sándor jogtanácsos, Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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Védjegyoltalom megújítása I.

(111) 120.927
(732) Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana (US)

(111) 129.383
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111) 120.939
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 156.543
(732) TRANS-SPED Logisztikai Szolgáltató Központ Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Debrecen (HU)

(111) 121.154
(732) Pernod Ricard USA, LLC, Purchase, New York (US)

(111) 157.109
(732) Pósch Tamás, Budapest (HU)

(111) 121.808
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)

(111) 157.153
(732) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 122.092
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 157.203
(732) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 128.182
(732) H-D MICHIGAN, INC., Ann Arbor, Michigan (US)

(111) 158.062
(732) Tensi Tours Kft., Budapest (HU)

(111) 128.213
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(111) 128.324
(732) Guccio Gucci S.p.A., Firenze (IT)

(111) 158.435
(732) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 128.338
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 159.014
(732) Soremartec S.A., Arlon (BE)

(111) 128.339
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 159.392
(732) Hermés International, Párizs (FR)

(111) 128.460
(732) Guccio Gucci S.p.A., Firenze (IT)

(111) 159.499
(732) Co-op Hungary Zrt., Budapest (HU)

(111) 128.470
(732) NOVARTIS AG., Basel (CH)

(111) 159.918
(732) W.R. Grace & Co.-Conn., Columbia, Maryland (US)

(111) 128.485
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 160.025
(732) Harrison Pet Products Inc., Kitchener, Ontario (CA)

(111) 128.489
(732) Noritsu Koki Co., Ltd., Wakayama-shi, Wakayama-ken (JP)

(111) 160.547
(732) Harrison Pet Products Inc., Kitchener, Ontario (CA)

(111) 128.545
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 160.875
(732) Lóránt Attila, Solymár (HU)

(111) 128.699
(732) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation),
Aichi-ken (JP)

(111) 161.283
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 129.219
(732) Hasbro,Inc., Pawtucket, Rhode Island (US)

(111) 161.439
(732) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

(111) 129.312
(732) Guccio Gucci S.p.A., Firenze (IT)

(111) 162.155
(732) TENDRE Takarmányipari Kft., Nagyigmánd (HU)
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(111) 162.157
(732) TENDRE Takarmányipari Kft., Nagyigmánd (HU)
(111) 162.183
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(111) 162.231
(732) TENDRE Takarmányipari Kft., Nagyigmánd (HU)
(111) 162.459
(732) MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)

(111) 163.500
(732) PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), Dallas, Texas (US)
(111) 163.720
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(111) 164.098
(732) Advanced Micro Devices, Inc. (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Sunnyvale, Kalifornia (US)

(111) 162.707
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

(111) 165.018
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111) 162.807
(732) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

(111) 165.125
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111) 162.998
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(111) 163.308
(732) Dollar Rent A Car, Inc. (an Oklahama corporation), Tulsa,
Oklahoma (US)
(111) 163.494
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)
(111) 163.498
(732) PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC (Delaware állam
törvényei szerint mûködõ vállalat), Dallas, Texas (US)

(111) 165.453
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(111) 170.712
(732) Sun Microsystems, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
Santa Clara, California (US)
(111) 176.417
(732) Imax Corporation (Corporate Headquarters and Technology
Centre), Mississauga, Ontario (CA)
A rovat 53 db közlést tartalmaz.
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Nemzeti vegyes védjegyközlemények I.

Vegyes védjegyközlemények I.

(111) 184.003
(732) SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, Baspinar, Gaziantep (TR)

Jogutódlás
(111) 129.219
(732) Hasbro,Inc., Pawtucket, Rhode Island (US)

(111) 184.009
(732) SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, Baspinar, Gaziantep (TR)

(111) 131.313
(732) Mars Drinks UK Limited, Slough, Berkshire (GB)

(111) 184.010
(732) SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, Baspinar, Gaziantep (TR)

(111) 133.776
(732) Mars Drinks UK Limited, Slough, Berkshire (GB)

(111) 184.011
(732) SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, Baspinar, Gaziantep (TR)

(111) 134.092
(732) Dollar Rent A Car, Inc. (an Oklahama corporation), Tulsa,
Oklahoma (US)
(111) 144.315
(732) Daiichi Sankyo Europe GmbH, Munich (DE)

(111) 184.012
(732) SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, Baspinar, Gaziantep (TR)

(111) 155.595
(732) International Business Machines Corporation, Armonk,
New York (US)

(111) 184.701
(732) SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, Baspinar, Gaziantep (TR)

(111) 160.875
(732) Lóránt Attila, Solymár (HU)

(111) 184.702
(732) SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, Baspinar, Gaziantep (TR)

(111) 162.155
(732) TENDRE Takarmányipari Kft., Nagyigmánd (HU)

(111) 193.706
(732) MOIRA TRADING LIMITED, Nicosia (CY)

(111) 162.157
(732) TENDRE Takarmányipari Kft., Nagyigmánd (HU)

A rovat 23 db közlést tartalmaz.

(111) 162.231
(732) TENDRE Takarmányipari Kft., Nagyigmánd (HU)

Képviseleti megbízás
(111) 113.773
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 163.308
(732) Dollar Rent A Car, Inc. (an Oklahama corporation), Tulsa,
Oklahoma (US)
(111) 168.776
(732) International Business Machines Corporation, Armonk,
New York (US)

(111) 113.774
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 180.843
(732) WILLTECH (PRC) LTD, Kwai Chung (HK)
(111) 182.185
(732) SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, Baspinar, Gaziantep (TR)
(111) 184.002
(732) SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, Baspinar, Gaziantep (TR)

(111) 115.023
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 115.133
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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Nemzeti vegyes védjegyközlemények I.
(111) 115.307
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 119.528
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 115.311
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 119.529
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 115.571
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 119.532
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 115.576
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 115.748
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 116.062
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 116.215
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 116.362
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 117.463
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 119.108
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 119.523
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 119.524
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 119.525
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 119.585
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 119.586
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 119.591
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 119.592
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 119.594
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 119.864
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 121.808
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda Dr. Gödölle Tamás ügyvéd,
Budapest
(111) 122.092
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 124.544
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 128.213
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(111) 128.485
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 152.302
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 129.579
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(740) KOVÁRI ÉS TÁRSAI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 152.305
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 134.456
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 156.049
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 135.717
(732) Pernod Ricard USA, LLC, Purchase, New York (US)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

(111) 156.240
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 137.816
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(740) KOVÁRI ÉS TÁRSAI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 157.076
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 138.425
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(740) KOVÁRI ÉS TÁRSAI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(111) 141.853
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(740) KOVÁRI ÉS TÁRSAI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(111) 142.703
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(740) KOVÁRI ÉS TÁRSAI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 158.304
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 159.253
(732) SANOFI-AVENTIS, Paris (FR)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 159.947
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 159.955
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 144.876
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(740) KOVÁRI ÉS TÁRSAI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 160.683
(732) Del Monte Corporation, San Francisco, California (US)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi és
Szabadalmi Iroda, Budapest

(111) 145.351
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 160.756
(732) Del Monte Corporation, San Francisco, California (US)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi és
Szabadalmi Iroda, Budapest

(111) 148.333
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 160.768
(732) Del Monte Corporation, San Francisco, California (US)
(740) Dr. Asbóth-dr.Krajnyák & Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,
Budapest

(111) 150.574
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 160.769
(732) Del Monte Corporation, San Francisco, California (US)
(740) Dr. Asbóth-dr.Krajnyák & Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,
Budapest
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(111) 161.283
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 170.485
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 162.183
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) Tompa Ügyvédi Iroda, dr. Tompa Gábor ügyvéd, Budapest

(111) 170.486
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 162.707
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
(740) Tompa Ügyvédi Iroda, dr. Tompa Gábor ügyvéd, Budapest

(111) 170.601
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(740) KOVÁRI ÉS TÁRSAI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 162.998
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 163.720
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 170.602
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(740) KOVÁRI ÉS TÁRSAI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 165.049
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 170.603
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(740) KOVÁRI ÉS TÁRSAI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(111) 165.970
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 170.762
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 165.997
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 170.763
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 166.140
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 170.764
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 166.490
(732) Abbasgholi Dastrandj, Vienna (AT)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 170.768
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 169.105
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 174.144
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 170.028
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 170.029
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 170.030
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 170.379
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 174.428
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 176.120
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 176.121
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 177.531
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
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(111) 177.541
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 181.587
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 178.125
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 181.606
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 178.127
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 181.937
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 178.128
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 178.129
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 178.130
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 178.577
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 178.708
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU);
Nagy Lászlóné, Szombathely (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 179.273
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 179.593
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 179.684
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 180.168
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 180.298
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 180.730
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 182.767
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 182.768
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 182.770
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 182.939
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 182.945
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 183.688
(732) OREX Óra-Ékszer Kereskedõház Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Raiffeisen Bank Zrt., Budapest
(111) 183.689
(732) OREX Óra-Ékszer Kereskedõház Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Raiffeisen Bank Zrt., Budapest
(111) 183.864
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 184.052
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 184.095
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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(111) 184.155
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 184.156
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 184.852
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 185.668
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 186.167
(732) Bankár Holding Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) Szabó,Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 187.249
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 190.054
(732) Viniqum Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 190.055
(732) Viniqum Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(111) 191.981
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt.,
Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 192.419
(732) Abbasgholi Dastrandj, Bécs (AT)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 128.213
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(111) 128.485
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(111) 129.579
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(111) 135.717
(732) Pernod Ricard USA, LLC, Purchase, New York (US)
(111) 137.816
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(111) 138.425
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(111) 141.853
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(111) 142.703
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(111) 144.876
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(111) 159.253
(732) SANOFI-AVENTIS, Paris (FR)
(111) 160.683
(732) Del Monte Corporation, San Francisco, California (US)
(111) 160.756
(732) Del Monte Corporation, San Francisco, California (US)
(111) 160.768
(732) Del Monte Corporation, San Francisco, California (US)
(111) 160.769
(732) Del Monte Corporation, San Francisco, California (US)

(111) 194.824
(732) Viniqum Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 161.283
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

A rovat 122 db közlést tartalmaz.

(111) 162.183
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

Képviselet megszûnése

(111) 162.707
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

(111) 121.808
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)

(111) 162.998
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 122.092
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 163.720
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

M423

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 5. szám I. kötet, 2009.05.14.
Nemzeti vegyes védjegyközlemények I.
(111) 164.297
(732) Magyar Kolping Szövetség, Budapest (HU)

(111) 174.144
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)

(111) 165.970
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)

(111) 174.428
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)

(111) 165.997
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)

(111) 176.120
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)

(111) 166.140
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)

(111) 176.121
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)

(111) 166.490
(732) Abbasgholi Dastrandj, Vienna (AT)

(111) 177.531
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)

(111) 169.105
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)

(111) 177.541
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)

(111) 170.028
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)

(111) 178.125
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)

(111) 170.029
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)

(111) 178.127
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)

(111) 170.030
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)

(111) 178.128
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)

(111) 170.379
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)

(111) 178.129
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)

(111) 170.485
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)

(111) 178.130
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)

(111) 170.486
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)

(111) 178.577
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)

(111) 170.601
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)

(111) 178.708
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU);
Nagy Lászlóné, Szombathely (HU)

(111) 170.602
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(111) 170.603
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(111) 170.762
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(111) 170.763
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(111) 170.764
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(111) 170.768
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)

(111) 179.273
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(111) 179.593
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(111) 180.168
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(111) 180.298
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(111) 180.730
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(111) 181.587
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
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(111) 181.606
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(111) 181.937
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(111) 182.939
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(111) 182.945
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(111) 183.688
(732) OREX Óra-Ékszer Kereskedõház Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(111) 183.689
(732) OREX Óra-Ékszer Kereskedõház Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(111) 183.864
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(111) 184.155
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(111) 184.156
(732) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)
(111) 186.167
(732) Bankár Holding Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(111) 190.054
(732) Viniqum Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(111) 190.055
(732) Viniqum Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(111) 192.419
(732) Abbasgholi Dastrandj, Bécs (AT)
(111) 194.824
(732) Viniqum Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
A rovat 73 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás

(111) 133.660
(732) Evonik RohMax Additives GmbH, Darmstadt (DE)
(111) 159.014
(732) Soremartec S.A., Arlon (BE)
(111) 159.918
(732) W.R. Grace & Co.-Conn., Columbia, Maryland (US)
(111) 160.025
(732) Harrison Pet Products Inc., Kitchener, Ontario (CA)
(111) 160.547
(732) Harrison Pet Products Inc., Kitchener, Ontario (CA)
(111) 160.875
(732) Lóránt Attila, Solymár (HU)
(111) 165.453
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
(111) 165.970
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(111) 165.997
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(111) 166.140
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(111) 170.028
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(111) 170.029
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(111) 170.030
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(111) 170.379
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(111) 170.485
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(111) 170.486
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(111) 170.712
(732) Sun Microsystems, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
Santa Clara, California (US)
(111) 170.762
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)

(111) 120.939
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 170.763
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)

(111) 129.383
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111) 170.764
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
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Nemzeti vegyes védjegyközlemények I.
(111) 170.768
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)

(111) 178.130
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)

(111) 174.144
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)

(111) 178.577
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)

(111) 174.428
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(111) 176.120
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(111) 176.121
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(111) 178.125
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(111) 178.127
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(111) 178.128
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(111) 178.129
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)

(111) 179.593
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(111) 179.684
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(111) 180.168
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(111) 180.298
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(111) 180.730
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(111) 181.937
(732) SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest (HU)
(111) 186.167
(732) Bankár Holding Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
A rovat 40 db közlést tartalmaz.

M426

