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Lajstromozott védjegyek II.

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

(541) ZALA SPRINGS RESORT
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba); párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.
(111)
(210)
(732)
(740)

csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlák, zsákok
és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba); párnázó és
tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével); nyers textilrostok.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

188.769
(151) 2007.12.11
M 05 04024
(220) 2005.12.20.
Zala Springs Kft., Budapest (HU)
dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, GÖDÖLLE, KÉKES,
MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

188.774
(151) 2007.12.11
M 05 04026
(220) 2005.12.20.
ZALA SPRINGS Kft., Budapest (HU)
dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, GÖDÖLLE, KÉKES,
MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(111) 193.146
(151) 2008.04.30.
(210) M 06 03979
(220) 2006.12.07.
(732) Szilintex Rehabilitációs Szolgáltató, Ipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Szolnok (HU)
(740) dr. Miklósvári György, Miklósvári Ügyvédi Iroda, Pomáz
(541) AQUA-STOP W
(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti 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.
(111)
(210)
(732)
(740)

193.374
(151) 2007.12.11
M 05 04025
(220) 2005.12.20.
Zala Springs Kft., Budapest (HU)
dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, GÖDÖLLE, KÉKES,
MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
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mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba); párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

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

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

197.652
(151) 2009.07.02.
M 08 03500
(220) 2008.11.11.
Cao Ji Xi, Budapest (HU)
dr. Sztrókay Eszter ügyvéd, Budapest

(511) 25
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

197.653
(151) 2009.07.02.
M 08 03649
(220) 2008.11.26.
Guo Zhi Hai, Budapest (HU)
dr. Sztrókay Eszter ügyvéd, Budapest

197.244
(151) 2009.04.08.
M 08 01519
(220) 2008.04.29.
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

GRAND
34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve
cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részére sodort
cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek: dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási cikkek ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok,
cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.
197.650
(151) 2009.06.12.
M 08 03498
(220) 2008.11.11.
Monicomp Kft., Budapest (HU)
dr. Dobozy Gábor ügyvéd, Budapest

197.651
(151) 2009.06.12.
M 08 03499
(220) 2008.11.11.
Monirent Kft., Budapest (HU)
dr. Dobozy Gábor ügyvéd, Budapest

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.654
(151) 2009.07.02.
(210) M 08 03508
(220) 2008.11.11.
(732) PIREHAB KHT., Debrecen (HU)
(546)

(511) 16 Papír díszdobozok; papírtáskák; papíralapú csomagolóeszközök; gyûjtõkartonok; hullámkarton dobozok; hullámkarton elválasztó lapok; csomagolóanyagok; dobozok kartonból, vagy papírból; fedelek, kötések, borítók (papíráru); formanyomtatványok, ûrlapok; iratgyûjtõk, dossziék; iskolaszerek (papírból); kalapdobozok kartonból; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyvjelzõk; könyvkötések; nyomtatványok; papíráruk; papírtartó dobozok (irodai cikkek).

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek, bankjegykiadó automaták [ATM].
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, számítógépek
üzembe helyezése, karbantartása és javítása, irodagépek felszerelése, karbantartása és javítása.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, irodagépek és készülékek kölcsönzése.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés, gépkocsikölcsönzés.
40 Anyagmegmunkálás, papír kikészítése, appretúrája.

(111) 197.655
(151) 2009.06.15.
(210) M 08 03365
(220) 2008.10.30.
(732) M-null Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Vecsés (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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(111) 197.657
(151) 2009.06.15.
(210) M 08 03679
(220) 2008.12.01.
(732) Csoki Hungária Kft., Budapest (HU)
(546)

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

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

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

(541) OVOS NATURAL HEALTH
(511) 5
Étrend és táplálkozás kiegészítõk, nevezetesen, vitaminok,
gyógynövény és ásványi kiegészítõk por, kapszula és tabletta, valamint folyadék formájában; étrend kiegészítõk, nevezetesen
aminosavak, rostok, probiotikumok, enzimek, proteinek por, kapszula, tabletta és folyadék formájában.

Édesipari termékek.

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

197.666
(151) 2009.06.15.
M 08 03573
(220) 2008.11.17.
Beszedics László, Akasztó (HU)

NOAC
33

Alkoholtartalmú italok(a sörök kivételével).

197.682
M 08 03960
Lelkes Attila, Komárom (HU)

197.702
(151) 2009.06.17.
M 08 02938
(220) 2008.09.18.
WMS Gaming Inc., Waukegan, Illinois (US)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(151) 2009.06.15.
(220) 2008.12.29.

ÁRGÉP
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.
197.699
(151) 2009.06.17.
M 08 02640
(220) 2008.08.18.
OVOS Natural Health Inc., Laval, Quebec H7V 4A7 (CA)
1384574
2008.02.22. CA
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) VIVIMIND
(511) 5
Étrend- és táplálkozáskiegészítõk, nevezetesen vitaminok,
gyógynövény és ásványi kiegészítõk por, kapszula és tabletta, valamint folyadék formájában; étrend-kiegészítõk, nevezetesen
aminosavak, rostok, probiotikumok, enzimek, proteinek por, kapszula, tabletta és folyadék formájában.
(111)
(210)
(732)
(740)

197.701
(151) 2009.06.17.
M 08 02641
(220) 2008.08.14.
OVOS Natural Health Inc., Laval, Quebec H7V 4A7 (CA)
1384164
2008.02.20. CA
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

197.700
(151) 2009.06.17.
M 08 03437
(220) 2008.11.05.
Palásti József, Kunszállás (HU)
dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán ügyvéd, Martonyi és Kajtár
Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 9
Játékgépek és szoftver.
37 Játékgépek üzembe helyezése, karbantartása, javítása.
41 Oktatás/nevelés, valamint szórakoztatás és kulturális tevékenység játékgépek és szoftverek területén.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

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

(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.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

197.703
(151) 2009.06.17.
M 08 03473
(220) 2008.10.21.
EURO-VET Bt., Nagyatád (HU)

Antivar
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).
197.704
(151) 2009.06.17.
M 08 01841
(220) 2008.06.02.
Taschnervin Kft., Sopron (HU)

FIDELISSIMA
33 Kizárólag soproni alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
197.707
M 08 03613
Vant Calin, Érd (HU)
Török Antal, Gyõr

(151) 2009.06.18.
(220) 2008.11.20.

(511) 39 Szállítás, szállítmányozás, szállítási szolgáltatások, szállítási ügynökség; áruk csomagolása és raktározása; teheráruk kirakása, rakodás, termékek csomagolása, csomagolási tevékenység
megszervezése és lebonyolítása, címkézés, információnyújtás tárolással és szállítással kapcsolatban, komplex logisztikai tanácsadás, optimalizálás, logisztikai kontrolling, promóciós áruk elõkészítése, co-packing, egység- vagy ajándékcsomagok összeállítása, komissiózás, válogatás, csomagküldemények elosztása,
disztribúció.
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(111)
(210)
(732)
(740)

197.711
(151) 2009.06.23.
M 06 03209
(220) 2006.09.26.
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) CORTIVENT
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények
kártevõk elpusztítására; fungicidek, herbicidek.

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

(546)

(511) 32 Ásványvizek, szénsavval dúsított vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

197.712
(151) 2009.06.23.
M 08 00734
(220) 2008.03.04.
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., Tosu-shi, Saga (JP)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek.

(111) 197.713
(151) 2009.06.23.
(210) M 08 03138
(220) 2008.10.07.
(732) 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
(541) DIET MTN DEW
(511) 32 Ásványvizek, szénsavval dúsított vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.

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

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

(111) 197.714
(151) 2009.06.23.
(210) M 08 03137
(220) 2008.10.07.
(732) 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) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
32 Ásványvizek, szénsavval dúsított vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.

(111) 197.715
(151) 2009.06.23.
(210) M 08 03135
(220) 2008.10.07.
(732) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Iroda, Budapest

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

197.716
(151) 2009.06.23.
M 08 02673
(220) 2008.08.21.
Weco-online Utazási és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Balczó Gábor ügyvéd, Budapest

hurrányaralunk.hu
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
197.717
(151) 2009.06.23.
M 08 02672
(220) 2008.08.21.
Weco-online Utazási és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Balczó Gábor ügyvéd, Budapest

hurrányaralunk
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
197.718
M 08 02668
Galea Zrt., Budapest (HU)

(151) 2009.06.23.
(220) 2008.08.21.

Galea ZRt. értékesítési garancia
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; jelzálog-hitelezés, valutaügyletek; ingatlanügyletek.
197.719
(151) 2009.06.23.
M 08 02022
(220) 2008.06.19.
Tulik Zoltán, Cegléd (HU)
Török Antal szabadalmi ügyvivõ, Gyõr

(511) 30 Spanyolországból származó bonbonok, cukorkák, csokoládék, karamella (cukorkák), pralinék, rágógumik, töltött cukorkák,
gumicukorkák, zselécukorkák, nyalókák.
(111)
(210)
(732)
(740)
(554)
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197.720
(151) 2009.06.23.
M 08 00316
(220) 2008.02.01.
Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
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(511) 30 Csokoládé, csokoládétermékek, édesipari termékek, cukrászati termékek, sütõipari termékek, tészták; kekszek, torták, sütemények; ostyák, tejkaramella; jégkrémek, fagylaltok.

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

197.721
(151) 2009.06.23.
M 08 01533
(220) 2008.04.30.
dr. Olasz Imre, Békésszentandrás (HU)
dr. Kulik Hilda ügyvéd, Budapest

(554)

(511) 30 Csokoládé, csokoládétermékek, édesipari termékek, cukrászati termékek, sütõipari termékek, tészták; kekszek, torták, sütemények; ostyák, tejkaramella; jégkrémek, fagylaltok.
(111) 197.725
(151) 2009.06.23.
(210) M 08 03139
(220) 2008.10.07.
(732) 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) 29 Mangalic hús, húskivonatok, mangalica sertésbõl származó
alapanyagot is tartalmazó húskészítmények.
31 Mangalica sertésfajta élõ állatok.
43 Olyan vendéglátás (élelmezés), amelynek keretén belül kizárólag mangalica sertéshúsból készült ételeket, húskészítményeket, mangalica sertésbõl származó alapanyagot is tartalmazó ételeket kínálnak.
44 Mangalica sertésfajtát tenyésztõk részére történõ állatgyógyászati, mezõgazdasági szolgáltatások.

(111) 197.726
(151) 2009.06.23.
(210) M 08 03134
(220) 2008.10.07.
(732) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Iroda, Budapest
(546)

(111) 197.722
(151) 2009.06.23.
(210) M 08 03140
(220) 2008.10.07.
(732) 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.

(111) 197.723
(151) 2009.06.23.
(210) M 08 03136
(220) 2008.10.07.
(732) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Iroda, Budapest
(541) MTN DEW
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
32 Ásványvizek, szénsavval dúsított vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.

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

197.724
(151) 2009.06.23.
M 08 00317
(220) 2008.02.01.
Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 32 Ásványvizek, szénsavval dúsított vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.

(511) 32 Ásványvizek, szénsavval dúsított vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.
(111) 197.727
(151) 2009.06.23.
(210) M 08 03130
(220) 2008.10.07.
(732) 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.
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(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

197.728
(151) 2009.06.23.
M 08 02211
(220) 2008.07.04.
GSZ-Build Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Püski (HU)
dr. Pálvölgyi Ákos ügyvéd, Pálvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest

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

197.732
(151) 2009.06.23.
M 08 03514
(220) 2008.11.12.
Zhejiang LEO Co., Ltd., Zhejiang (CN)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 33
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(511) 7
Szivattyúk (gépek), akváriumi vízszivattyú, elektromos motorok (kivéve szárazföldi jármûvekhez), gépjármû vízszivattyúk,
aprítógép, fûnyíró, borona, hómaró, szecskavágó, láncfûrész, sövényvágó, bokorvágó, levél-porszívó, gyepritkító berendezés,
szegélyvágó.

Borok.

197.729
(151) 2009.06.23.
M 08 00493
(220) 2008.02.18.
Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111) 197.733
(151) 2009.06.23.
(210) M 08 03177
(220) 2008.10.10.
(732) Gyöngyi Zoltán, Nagykozár (HU)
(546)

MECSEKI ITÓKA
33

Likõrök.

(111) 197.730
(151) 2009.06.23.
(210) M 08 03826
(220) 2008.12.12.
(732) Digital Natives Szolgáltató Korlátolt felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Mátrai Mihály, Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 5
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, divattervezés, hosting szolgáltatások weboldalakhoz, kutatás és fejlesztés (mások részére), mechanikai kutatás, mûszaki
kutatás, mûszaki tervtanulmányok készítése, számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása, számítógépprogramok installációja, számítógépprogramok sokszorosítása, számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes rendszerelemzés, számítógépprogramok kidolgozása, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok korszerûsítése, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása, számítógép-programozás.
(111)
(210)
(732)
(740)

197.731
(151) 2009.06.23.
M 09 00137
(220) 2009.01.19.
Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) AXE RISE UP
(511) 3
Szappanok; tisztítószerek; fehérítõkészítmények; tisztítókészítmények; illatszerek, toalettvizek, borotválkozás utáni készítmények, kölnivizek; illóolajok; aromaterápiás készítmények,
nem orvosi használatra; készítmények masszázshoz, nem orvosi
használatra; dezodorok és izzadásgátlók; készítmények a fejbõr
és a haj ápolására; samponok és kondicionálók; hajszínezõk; hajformázó termékek; fogkrémek; szájvíz nem orvosi használatra;
készítmények a száj és a fogak ápolására; gyógyhatású anyagot
nem tartalmazó toalettkészítmények; bõrápoló készítmények;
olajok, krémek és oldatok a bõr ápolására; borotválkozás elõtti és
utáni készítmények; szõrtelenítõ készítmények; készítmények
napozáshoz és napvédõ készítmények; kozmetikumok; smink és
sminkeltávolító készítmények; vazelin; ajakápoló készítmények;
hintõpor; vatta és vattadarabkák; kozmetikai párnák vagy kendõk;
elõnedvesített vagy impregnált tisztítópárnák, kendõk vagy
törlõk; szépségmaszkok, arcpakolások.

Sók gyógyászati használatra.
Só.

(111) 197.734
(151) 2009.06.23.
(210) M 08 03173
(220) 2008.10.10.
(732) Creative Investing and Financing Corporation, Wilmington,
Delaware (US)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
(546)

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

Magyarországról származó borok.

197.735
(151) 2009.06.23.
M 08 03183
(220) 2008.10.10.
Hard Rock Holdings Limited, London (GB)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) ROCK SHOP
(511) 35 Kiskereskedelmi áruházak szolgáltatásai és internetes kiskereskedelmi áruházak szolgáltatásai hátizsákokkal, övekkel, társasjátékok, karkötõkkel, könyvekkel, sapkákkal, CD-kkel, játék
babákkal, ivópoharakkal és ivóbögrékkel, dobverõkkel, katonai
vászonzsákokkal, DVD-kkel, fülbevalókkal, övtáskákkal, ételízesítõkkel, dzsekikkel, kulcsláncokkal, öngyújtókkal, bögrékkel,
nyakláncokkal, tûkkel, pólóingekkel, pénztárcákkal, rövidnadrágokkal, röviditalos poharakkal, kitömött állatokkal, napszemüvegekkel, pulóverekkel, melegítõkkel, törülközõkkel, játék autókkal, pólókkal, irattárcákkal és karórákkal kapcsolatban.
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(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 16 Iratgyûjtõk, dossziék, könyvek, naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, újságok, üdvözlõlapok.
35 Rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése (röplapok,
nyomtatványok), reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdetõügynökségek, televíziós reklámozás.
41 Bálok szervezése, éjszakai klubok, fogadások tervezése,
könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése,
modellügynökségek mûvészek számára, online elérhetõ elektronikus publikációk, show-mûsorok, szövegek kiadása.
(111)
(210)
(732)
(740)

197.737
(151) 2009.06.24.
M 08 03346
(220) 2008.10.27.
Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) Design that performs
(511) 9
Televíziókészülékek; LCD monitorok; TFT-LCD panelek;
plazma kijelzõpanelek (PDP); hordozható kommunikációs eszközök, nevezetesen mobiltelefonok; telefonok; kamerák; kamkorderek; notebookok; számítógépek; DVD-lejátszók.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

197.736
(151) 2009.06.23.
M 08 03829
(220) 2008.12.12.
K-Capital Kft., Budapest (HU)
dr. Jaczkó Géza ügyvéd, Budapest

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

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

197.738
(151) 2009.06.24.
M 08 02986
(220) 2008.09.24.
CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

Megéri betérni
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

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

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

M719

197.739
(151) 2009.06.24.
M 08 03155
(220) 2008.10.09.
Galambos Lajos, Mocsa (HU)
dr. Gregorits János ügyvéd, Budapest

DÁRIDÓ
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televíziós mûsorszórás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
197.740
M 08 03548
Ganteline Kft., Érd (HU)

(151) 2009.06.24.
(220) 2008.11.14.

ELBA
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
197.741
M 08 03549
Ganteline Kft., Érd (HU)

(151) 2009.06.24.
(220) 2008.11.14.

PORTHOS
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
197.742
M 08 03550
Ganteline Kft., Érd (HU)

(151) 2009.06.24.
(220) 2008.11.14.

ATHOS
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(111) 197.743
(151) 2009.06.24.
(210) M 08 03553
(220) 2008.11.14.
(732) Dr. Milesz Bioproducts Kft., Debrecen (HU)
(546)

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

197.778
(151) 2009.06.29.
M 09 00045
(220) 2009.01.08.
Reál Hungária Drink Kft., Budapest (HU)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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.
44 Aromaterápiás szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások,
fizi(k)oterápia, gyógyhelyek szolgáltatása, gyógyszerészeti tanácsadás, szaunaszolgáltatások, távgyógyászati szolgáltatások.

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

197.744
M 08 03677
Akksiker Kft., Érd (HU)
Kunvári Antal, Budapest

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

197.779
(151) 2009.06.29.
M 08 03717
(220) 2008.12.03.
Kiss és Társai Kft., Budapest (HU)
dr. Mudra Zoltán, Hauk és Mudra Ügyvédi Iroda, Szeged

Gléda
33

197.780
(151) 2009.06.29.
M 08 03718
(220) 2008.12.03.
Kiss és Társai Kft., Budapest (HU)
dr. Mudra Zoltán, Hauk és Mudra Ügyvédi Iroda, Szeged

(151) 2009.06.24.
(220) 2008.12.01.

(511) 33

(511) 35 Áruk bemutatása /kommunikációs/ médiában kiskereskedelmi célokból, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, rádiós reklámozás, reklámozás /akkumulátorok, autóalkatrészek/, szabadtéri hirdetés, /saját/ reklámanyagok terjesztése.

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

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

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 197.781
(151) 2009.06.29.
(210) M 08 03591
(220) 2008.11.18.
(732) Antenna Digitális Televízió Mûsorterjesztõ Kft.,
Budapest (HU)
(546)

197.776
(151) 2009.06.29.
M 08 02892
(220) 2008.09.16.
Zsidai Group Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

21
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

197.777
(151) 2009.06.29.
M 08 03716
(220) 2008.12.03.
Kiss és Társai Kft., Budapest (HU)
dr. Mudra Zoltán, Hauk és Mudra Ügyvédi Iroda, Szeged

RED FLAME
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(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;
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tûzoltó készülékek, antennák, rádióantenna-tornyok, távirányító
készülékek, televíziós készülékek, vevõkészülékek (audio-, video-).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, közönségszolgálat, számítógépes nyilvántartások kezelése.
38 Távközlés, elektronikus levelezés, e-mail, hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, információszolgáltatás távközlési ügyekben, kábeltelevíziós mûsorszórás, közlések üvegszálas
hálózatok útján, mûholdas átvitel, rádióadás, számítógép-terminálok közötti összeköttetések, távközlési berendezések kölcsönzése, távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval,
televíziós mûsorszórás, tudakozók, információs szolgáltatások
[rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján], üzenetek és képek
továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek küldése, üzenetküldõ készülékek bérlete.

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

197.782
(151) 2009.06.29.
M 09 00046
(220) 2009.01.08.
Reál Hungária Drink Kft., Budapest (HU)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) RHD, az Ön italnagykereskedõje
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

197.784
(151) 2009.06.29.
M 08 02744
(220) 2008.09.01.
Molnár Gabriella, Budapest (HU)
Benkóczy-Zórád Miklós, Budapest

197.785
(151) 2009.06.29.
M 08 03902
(220) 2008.12.18.
Ranbaxy Laboratories Limited, Gurgaon (Haryana) (IN)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) DOPAZIDE
(511) 5
Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények humán és állatgyógyászati célokra.

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

(511) 32 Energiaitalok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 197.827
(151) 2009.06.30.
(210) M 09 00129
(220) 2009.01.19.
(732) VIDEOCITY Projekt Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 197.828
(210) M 08 03824
(732) LI WenTao, Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
40 Fogtechnikai szolgáltatások (anyagmegmunkálás).
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, fogászat, orvosi klinikák, orvosi szolgáltatások, fogorvosi, szájsebészeti és implantológiai szolgáltatások,
fogszabályozás.

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

(546)

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

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

197.826
(151) 2009.06.30.
M 09 00136
(220) 2009.01.19.
Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
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(151) 2009.06.30.
(220) 2008.12.12.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

197.829
(151) 2009.06.30.
M 08 03833
(220) 2008.12.12.
dr. Gáti Eörs Dénes, Budapest (HU)
dr. Rácz Iván ügyvéd, Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

...mert gyermekkor csak egy van.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
197.830
(151) 2009.06.30.
M 09 00125
(220) 2009.01.16.
Bakonyi Kiss Attila, Budapest (HU)
dr. Miskolci Mária ügyvéd, Budapest

Mindenkire mi fõzünk
35 Reklámozás; hirdetés; nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások nevezetesen mindenfajta élelmiszer, ideértve a
friss árut is, kozmetikai és tisztítószerek, papíráruk, háztartási eszközök, ruházati cikkek, sörök, ásványvizek, alkoholmentes italok, alkoholtartalmú italok, dohányáruk, vegyes iparicikkek árusítása; mindezen termékek reklámozása, házhoz szállítása, online
webáruházon keresztül történõ értékesítése, fogyasztói tanácsadás.
43 Vendéglátás (élelmezés); készletek készítése, csomagolása
és házhoz szállítása.
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(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

197.831
(151) 2009.06.30.
M 08 03016
(220) 2008.09.25.
Lõrincz Gábor, Budapest (HU)

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

197.832
(151) 2009.06.30.
M 08 03181
(220) 2008.10.10.
Siva-Mont Épületgépészeti Kft., Budapest (HU)
dr. Boros Tamás ügyvéd, Szolnok

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

197.833
(151) 2009.06.30.
M 08 03587
(220) 2008.11.18.
Fõnix Taxi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)
dr. Léka Andor ügyvéd, Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

(511) 39 Taxiszolgáltatás, személyszállítás, áruszállítás, teherfuvarozás, költöztetés, egyéb szállítás, egyéb szállítási szolgáltatás,
jármûvezetõi szolgáltatás, jármûkölcsönzés, utazások szervezése,
utaskísérés, teheráruk kirakása, információ szállítással kapcsolatban, helyfoglalás szállítással kapcsolatban, vízi szállítás, vízi
taxiszolgáltatás.

(511) 6
Acél nyers vagy félig megmunkált állapotban, acélhuzalok,
acéllemezek, borítólemezek fémbõl (építés), burkolólapok fémbõl, épületekhez bûzelzáró szifonok szelepei fémbõl, építmények
acélból, építõanyagok fémbõl, építõelemek fémbõl, falburkolatok
fémbõl, falicsatlakozók fémbõl, feszítõelemek, fém bélésgyûrûk,
fémpalackok, tartályok sûrített gáz vagy folyékony levegõ tárolására, illesztõbetétek, béléslemezek fémbõl, kötések fémbõl, külsõ
zsaluk, ablaktáblák fémbõl, lambériák, fémburkolatok fémbõl, lefolyócsövek fémbõl, lefolyók, vízelvezetõ csatornák fémbõl, párkánydíszek fémbõl, tetõfedések fémbõl, tetõfedõ anyagok fémbõl, vízcsövek fémbõl, vízvezeték-szelepek fémbõl, zárólemezek, csõburkolatok építményekhez, zárólemezek, csõburkolatok
tetõre fémbõl.
11 Adagolóberendezések fûtõkazánokhoz, adagolóberendezések kemencékhez, arcgõzölõ készülékek (szaunák), armatúrák
kemencékhez, berendezések házi szennyvíz tisztítására, fertõtlenítõkészülékek, fertõtlenítõadagolók toalettekhez, fénycsövek világításra, folyadékhûtõ berendezések, forróvíztartályok, elektromos fürdõkád-felszerelések, fürdõkád-garnitúrák, fürdõkádak,
háztartási hûtõkészülékek és berendezések, hidroforok, hõcserélõk, nem géprészek, hõlégfürdõ készülékek, hõlégkemencék, hõlégkészülékek, hõszabályozó szelepek, (fûtõberendezések részei), hõszivattyúk, hõtárolók, hõvisszanyerõ berendezések, huzatszabályozók, légelzárók (fûtés), hûtõberendezések és gépek,
keverõ csaptelepek vízvezetékekhez, kéményajtók, kézszárító
készülékek, mosdókhoz klímaberendezések, meleg vizes fûtõberendezések, mosdókagylók, mosodai kazánok, mosogatók, lefolyók, napkemencék, napkollektorok (fûtés), olajégõk, szárítókészülékek és berendezések, szárító/párologtató készülékek, szellõzõ- (légkondicionáló) berendezések, szilárd, folyékony vagy gáznemû fûtõanyaggal üzemelõ fûtõkészülékek, szûrõk (háztartási
vagy ipari berendezések részei), szûrõk ivóvízhez, víztisztító
készülékek és gépek, vízvezeték-berendezések, vízvezetéki csövek egészségügyi berendezésekhez, vízsterilizáló berendezések,
vízszûrõ berendezések, WC-vízöblítõ tartályok, zuhanyfülkék,
zuhanyok.
37 Csõ(táv)vezetékek felszerelése és karbantartása, elektromos berendezések felszerelése és javítása, égõfejek karbantartása
és javítása, építkezések felügyelete (irányítás), kazánok tisztítása
és javítása, kemencék üzembe helyezése és javítása, légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása, tûzriasztók felszerelése és javítása, úszómedencék karbantartása, vízvezeték-szerelés,
vízszigetelés (építõipar).
42 Belsõépítészet, építési tervkészítés, építészet, építészeti
konzultáció, energiatakarékossági tanácsadás, mûszaki kutatás,
mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki tervtanulmányok készítése.

(111) 197.834
(151) 2009.06.30.
(210) M 08 01655
(220) 2008.05.14.
(732) Sonarmed Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(541) Son-Art
(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) 197.835
(151) 2009.06.30.
(210) M 08 03245
(220) 2008.10.16.
(732) INVEST BROKER INTERNATIONAL Biztosítási Alkusz
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Dobos László József ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111)
(210)
(732)
(740)

197.836
(151) 2009.06.30.
M 08 03409
(220) 2008.11.03.
IPC-HOLDING, SGPS, S.A., Lisboa (PT)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) CUPPY COFFEE
(511) 30 Kávé és kávépótló szerek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
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197.837
(151) 2009.06.30.
M 08 03589
(220) 2008.11.18.
Fõnix Taxi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)
dr. Léka Andor ügyvéd, Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

FÕNIX TAXI
39 Taxiszolgáltatás, személyszállítás, áruszállítás, teherfuvarozás, költöztetés, egyéb szállítás, egyéb szállítási szolgáltatás,
jármûvezetõi szolgáltatás, jármûkölcsönzés, utazások szervezése,
utaskísérés, teheráruk kirakása, információ szállítással kapcsolatban, helyfoglalás szállítással kapcsolatban, vízi szállítás, vízi
taxiszolgáltatás.
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(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

197.838
(151) 2009.06.30.
M 08 03588
(220) 2008.11.18.
Fõnix Taxi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)
dr. Léka Andor ügyvéd, Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

FÕNIX
39 Taxiszolgáltatás, személyszállítás, áruszállítás, teherfuvarozás, költöztetés, egyéb szállítás, egyéb szállítási szolgáltatás,
jármûvezetõi szolgáltatás, jármûkölcsönzés, utazások szervezése,
utaskísérés, teheráruk kirakása, információ szállítással kapcsolatban, helyfoglalás szállítással kapcsolatban, vízi szállítás, vízi
taxiszolgáltatás.

(111) 197.839
(210) M 08 03593
(732) Békési és Fia Bt., Békés (HU)
(554)

(511) 33

(151) 2009.06.30.
(220) 2008.11.18.

(111) 197.842
(151) 2009.06.30.
(210) M 09 00035
(220) 2009.01.08.
(732) Flower-Power Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.,
Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi
Iroda, Budapest
(541) Liliputi
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; lábbelik.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 41 Szórakoztatási és sportszolgáltatások a számítógépes adatbázis vagy internet beiktatásával vagy anélkül; sport bukméker
szolgáltatások; totó-lottó és fogadások szervezése és mûködtetése; mérkõzések és versenyek elõkészítése és lefolytatása számítógépes adatbázis vagy internet beiktatásával vagy anélkül, lóversenyekkel, fogadásokkal, esélyen alapuló játékokkal, szórakoztatással, bingótermekkel, kaszinókkal, szerencsejátékokkal, esélyen alapuló játékokkal, elektronikus játékokkal, médiajátékokkal, pókerversenyekkel és egyéb kártyajátékversenyekkel, akciós
ügyességi játékokkal és lottóval kapcsolatos szolgáltatások a
számítógépes adatbázis, távközlési rendszer vagy internet beiktatásával; a fent felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatos információk.

Pálinkák (sörök kivételével).

(111) 197.840
(151) 2009.06.30.
(210) M 08 03896
(220) 2008.12.18.
(732) Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Õriszentpéter (HU)
(546)

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

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
(111) 197.841
(151) 2009.06.30.
(210) M 09 00039
(220) 2009.01.08.
(732) Az Alföldi Gasztronómia Kultúrájáért Alapítvány,
Abádszalók (HU)
(546)

197.843
(151) 2009.06.30.
M 08 03730
(220) 2008.12.03.
Global IP and Support Services LP, VG 1110 Tortola (VG)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

197.844
(151) 2009.06.30.
M 09 00193
(220) 2009.01.23.
Boldog Özséb Alapítvány, Márianosztra (HU)
dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) BOLDOG ÖZSÉB
(511) 32 Sörök, mustok, ásványvizek és szénsavas vizek, forrásvizek, ízesített ásványvizek és ízesített szénsavas vizek, ízesített
forrásvizek, alkoholmentes italok, üdítõitalok, gyümölcsitalok és
gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; bioalapanyagokból készült gyümölcsitalok és gyümölcslevek.
33 Borok, pezsgõk, likõrök, égetett szeszesitalok.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

197.845
(151) 2009.06.30.
M 09 00179
(220) 2009.01.21.
Opus-Ker 99 Bt., Budapest (HU)
dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(511) 35

Reklámozás, marketingeszközök.

(111) 197.846
(151) 2009.06.30.
(210) M 08 03721
(220) 2008.12.03.
(732) Coffee Friends Kft., Balatonfüred (HU)
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(740) dr. Horváth Péter ügyvéd, Budapest
(546)

(546)

(511) 30 Kentucky államból származó recept alapján ketchup, mustár, majonéz, szószok (ízesítõszerek, fûszeres mártások).

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

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

197.866
(151) 2009.07.06.
M 08 03100
(220) 2008.10.03.
Vivien Ásványvíz és Üdítõital Zrt., Bicske (HU)
dr. Kardos Éva ügyvéd, Budapest

MINDENT A BABÁNAK VIVIEN
TERMÉSZETES ÁSVÁNYVÍZ

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

197.847
(151) 2009.06.30.
M 08 03254
(220) 2008.10.16.
Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

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

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

197.862
(151) 2009.07.02.
M 08 03285
(220) 2008.10.18.
EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT., Budapest (HU)

STARETRON
5
Humán gyógyszerészeti készítmények émelygés, hányás és
központi idegrendszeri betegségek kezelésére, az interferonok
határozott kizárásával.
197.863
(151) 2009.07.02.
M 08 03293
(220) 2008.10.18.
EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT., Budapest (HU)

EGIPRES
5
Humán gyógyszerészeti készítmények kardiovaszkuláris
vagy gyomor-bélrendszeri betegségek kezelésére.

(111) 197.864
(151) 2009.07.06.
(210) M 08 03601
(220) 2008.11.20.
(732) SOLE-MiZo Tejtermékeket Gyártó, Forgalmazó
és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Szeged (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter ügyvéd, Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

Ásványvizek.

(111) 197.867
(151) 2009.07.06.
(210) M 08 03099
(220) 2008.10.03.
(732) Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala, Budapest (HU)
(740) Vadászi Tiborné, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
45 Jogi szolgáltatások, biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére, mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

197.868
(151) 2009.07.06.
M 08 02940
(220) 2008.09.16.
Újpesti Torna Egylet, Budapest (HU)
dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(511) 41
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Sporttevékenységek.

197.869
(151) 2009.07.06.
M 08 03620
(220) 2008.11.20.
MASPEX Sp zo.o., Wadowice (PL)
Alicja Kicinska-Fujawa, Wadovice

Tej és tejtermékek.

197.865
(151) 2009.07.06.
M 08 02771
(220) 2008.09.03.
Pacific Óceán Tartósítóipari Kft., Vác (HU)
Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivõ, Budapest

(511) 32 Citromlé, citromlékivonat, citromkivonat italok elõállításához, citromszörp.
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(111)
(210)
(732)
(740)

197.870
(151) 2009.07.06.
M 08 03618
(220) 2008.11.20.
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Novo mesto (SI)
Frankné dr. Machytka Daisy szabadalmi ügyvivõ, Gödölle,
Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

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

(541) CAZAPRIL
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

197.871
(151) 2009.07.06.
M 08 03439
(220) 2008.11.05.
New Model Hungary Kft., Budapest (HU)
Majorcki István, Budapest

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

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

197.872
(151) 2009.07.06.
M 08 03095
(220) 2008.10.03.
Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

ÜVEGGOLYÓ
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényképek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek
(bútorok kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása,
sorsjátékszervezetek, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízióprogramok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(511) 41
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(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.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

197.873
(151) 2009.07.06.
M 08 02941
(220) 2008.09.16.
Újpesti Torna Egylet, Budapest (HU)
dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

Sporttevékenységek.

197.874
(151) 2009.07.06.
M 08 03921
(220) 2008.12.20.
„Máriás” Ipari és Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)
dr. Léka Andor, Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

MÁRIÓ
25

(111) 197.878
(151) 2009.07.08.
(210) M 08 01862
(220) 2008.06.04.
(732) GÁLA PARTY SERVICE Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Sülysáp (HU)
(740) dr. Török Zoltán György, Németh, Szalay, Török Társas
Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) GÁLA PARTY SERVICE
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; kivéve a szerencsejátékokkal, játékkaszinók szolgáltatásaival, bingó játékkal kapcsolatos szolgáltatásokat, ideértve a számítógépes hálózaton (online módon) nyújtott
szolgáltatásokat és bingótermekkel kapcsolatos szolgáltatásokat
is.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; kivéve a szerencsejátékokkal, játékkaszinók szolgáltatásaival, bingó játékkal kapcsolatos szolgáltatásokat, ideértve a számítógépes hálózaton (online módon) nyújtott szolgáltatásokat és bingótermekkel kapcsolatos szolgáltatásokat is.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás; kivéve a szerencsejátékokkal, játékkaszinók szolgáltatásaival, bingó játékkal
kapcsolatos szolgáltatásokat, ideértve a számítógépes hálózaton
(online módon) nyújtott szolgáltatásokat és bingótermekkel kapcsolatos szolgáltatásokat is.

(111) 197.879
(151) 2009.07.08.
(210) M 08 03690
(220) 2008.12.01.
(732) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit, Gyõr
(541) Szent Miklós pálinka fesztivál
(511) 41 Szabadidõs szolgáltatások nyújtása, kulturális tevékenység.

Cipõk, lábbelik valamennyi fajtája, cipõtalpbetétek.

197.875
(151) 2009.07.06.
M 08 03922
(220) 2008.12.20.
„Máriás” Ipari és Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)
dr. Léka Andor, Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

(511) 25

197.877
(151) 2009.07.08.
M 09 00234
(220) 2009.01.28.
Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)
dr. László Áron Márk ügyvéd, S.B.G. K. Ügyvédi Iroda,
Budapest

Cipõk, lábbelik valamennyi fajtája, cipõtalpbetétek.

(111) 197.880
(151) 2009.07.08.
(210) M 08 03678
(220) 2008.12.01.
(732) Csoki Hungária Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 30
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(111) 197.881
(151) 2009.07.08.
(210) M 08 03554
(220) 2008.11.14.
(732) Kovács Brigitta, Budapest (HU);
Kovács Kristóf, Budapest (HU);
Mercsényi Marietta, Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) DÉRYNÉ
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás
(111) 197.882
(151) 2009.07.08.
(210) M 08 03692
(220) 2008.12.01.
(732) KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL
HOLDINGS, INC., Louisville, Kentucky (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

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

mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(111) 197.883
(151) 2009.07.08.
(210) M 08 03558
(220) 2008.11.14.
(732) dr. Gyovai Viola 40%, Kecskemét (HU);
dr. Kalmár Zoltán 30%, Kecskemét (HU);
Pölös Csaba 30%, Kecskemét (HU)
(541) BIOLA ORGANIC SKIN CARE
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; kozmetikai cikkek, fogkrémek, lakossági hajápoló termékek; kivéve a
professzionális hajápoló termékek és az illatszerek.
(111) 197.884
(151) 2009.07.08.
(210) M 08 03689
(220) 2008.12.01.
(732) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit, Gyõr
(541) Szent Miklós pálinka
(511) 33 Pálinka.
A rovat 108 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 188.769, 188.774,
193.146, 193.374, 197.244, 197.650–197.655, 197.657, 197.666,
197.682, 197.699–197.704, 197.707, 197.711–197.744, 197.776–
197.782, 197.784, 197.785, 197.826–197.847, 197.862–197.875,
197.877–197.884
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