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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I.
Védjegybejelentések meghirdetése I.

(210) M 05 00012
(220) 2005.01.04.
(731) Antalovics János, Budapest (HU)
(541) MISS 3 Miss of EUROPE-WORLD

(210) M 08 03853
(220) 2008.12.16.
(731) B-NET INVEST Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Imrehegy (HU)
(740) dr. Bajorfi Ákos, Budapest
(546)

MODELL-TÁNC-FITNESS
(511) 41
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

M 05 01919
(220) 2005.06.01.
Kucsora Zoltán, Kunszentmiklós (HU)
dr. Horváth Ádám Gergely ügyvéd, Budapest

ErotikaShow.hu
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.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások

(210) M 06 02705
(220) 2006.08.04.
(731) Országos Meterológiai Szolgálat, Budapest (HU)
(541) Légkör
(511) 16 Újságok, folyóiratok, magazinok.

(210) M 08 03875
(220) 2008.12.16.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(541) Szenvedélyünk a szórakoztatás!
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

(210) M 06 02706
(220) 2006.08.04.
(731) Országos Meterológiai Szolgálat, Budapest (HU)
(541) Idõjárás
(511) 16 Újságok, folyóiratok, magazinok.
(210) M 08 02610
(220) 2008.08.14.
(731) VIRÁGMAG Kft., Szentgál (HU)
(740) Kunvári Antal, Budapest
(591)
(511) 31

(210) M 08 03945
(220) 2008.12.23.
(731) Saint-Gobain Glass France, Courbevoie (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

Vetõmag/ok/.

(210) M 08 03546
(731) TIFFÁN’S Bt., Villány (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

(220) 2008.11.14.

(511) 33 Villány-Siklós eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(511) 19 Nem fém építõanyagok; építkezési üveg; nyomtatott üveg
építkezési célokra; üvegezés; nem fém ablakok és ajtók; táblák,
lapok, panelek, falak és üvegek építkezési, berendezési, külsõ és
belsõ dekorációs célokra; üvegfalak és közfalak építkezési célokra.
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21 Más osztályba nem tartozó üvegáru, nyers és félig feldolgozott üveg, kivéve építkezési üveg; nyomtatott üveg (nem építkezési célokra); nem átlátszó és áttetszõ zománcozott üveg (nem
építkezési célokra); lakkozott üveg (nem építkezési célokra); szerigrafikus üveg (nem építkezési célokra); festett üveg (nem építkezési célokra); nyers és félig feldogozott üveg táblák, lapok formájában szaniteráruk, zuhanyfülkék, üvegajtók zuhanyhoz, zuhanyfalak, hûtõszekrény polcok, üvegezés, falak, közfalak ajtók
szekrény és bútor ajtók gyártásához; háztartási vagy konyhai
eszközök és tartályok (nem nemesfémbõl vagy nemesfémmel
bevonva).
(210) M 08 03946
(220) 2008.12.23.
(731) Saint-Gobain Glass France, Courbevoie (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(210) M 09 00364
(220) 2009.02.10.
(731) Greenlight Budapest Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák,
Budapest
(541) DUE FRATELLI
(511) 43 Vendéglátás, különösen olasz éttermi szolgáltatások, meleg
és hideg étel készítése és kiszállítása.
(210) M 09 00471
(220) 2009.02.20.
(731) CADBURY IRELAND LIMITED, Dublin (IE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) HALLS BREEZ
(511) 30 Cukrászsütemények nem gyógyászati célra, cukrászáruk
beleértve a rágógumikat.

(511) 19 Nem fém építõanyagok; építkezési üveg; nyomtatott üveg
építkezési célokra; üvegezés; nem fém ablakok és ajtók; táblák,
lapok, panelek, falak és üvegek építkezési, berendezési, külsõ és
belsõ dekorációs célokra; üvegfalak és közfalak építkezési célokra.
21 Más osztályba nem tartozó üvegáru, nyers és félig feldolgozott üveg, kivéve építkezési üveg; nyomtatott üveg (nem építkezési célokra); nem átlátszó és áttetszõ zománcozott üveg (nem
építkezési célokra); lakkozott üveg (nem építkezési célokra); szerigrafikus üveg (nem építkezési célokra); festett üveg (nem építkezési célokra); nyers és félig feldogozott üveg táblák, lapok formájában szaniteráruk, zuhanyfülkék, üvegajtók zuhanyhoz, zuhanyfalak, hûtõszekrény polcok, üvegezés, falak, közfalak ajtók
szekrény és bútor ajtók gyártásához; háztartási vagy konyhai
eszközök és tartályok (nem nemesfémbõl vagy nemesfémmel
bevonva).
(210) M 09 00006
(731) Szõts Balázs, Budapest (HU)
(546)

(541) AUTOZONE
(511) 7
Gépjármû alkatrészek és tartozékok.
35 Autóalkatrészek kiskereskedelme; gépjármû alkatrészekkel
és tartozékokkal kapcsolatos kutatható on-line adatbázis nyújtása.
39 Gépjármû alkatrészek és tartozékok raktározása kiskereskedelmi vevõk részére.

(220) 2009.01.06.

(210) M 09 00500
(220) 2009.02.25.
(731) Krizsán Gyõzõ, Budapest (HU);
dr. Komáromi István, Budapest (HU)
(546)

(511) 41
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Szépségverseny, show mûsor.

M 09 00704
(220) 2009.03.18.
WebDream Bt., Budapest (HU)
dr. Szabó Réka ügyvéd, Budakeszi

WebDream
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

(210) M 09 00155
(220) 2009.01.21.
(731) INTER-SULI Oktatásszervezõ és Tanácsadó Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU);
dr. Molnár Miklós, Budapest (HU)
(541) AFTER WORK
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 09 00735
(220) 2009.03.20.
(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko - hemijska industrija Vrsac,
Vrsac (SR)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(541) SILDENA
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

(210) M 09 00201
(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

(210) M 09 00874
(220) 2009.04.01.
(731) Wyeth Holdings Corporation (a Maine corporation), Madison,
New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); élelmiszerek és italok fogyasztásra való elkészítése.
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3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
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.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(546)

(511) 5

Étkezési és táplálék kiegészítõk.

(210) M 09 00938
(220) 2009.04.07.
(731) Cosmed Kft., Sóskút (HU)
(541) SWEET & EASY
(511) 3
Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.
44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.
(210) M 09 00969
(220) 2009.04.09.
(731) Ponton Marketing Kkt., Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; színházi produkciók.
(210) M 09 00988
(220) 2009.04.09.
(731) „Magyar Termék” Tájékoztatási, Minõségellenõrzõ
és Szolgáltató Kht., Hajdúböszörmény (HU)
(546)

(210) M 09 01039
(220) 2009.04.16.
(731) Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
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39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
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 szoftver tervezés és fejlesztés.
(210) M 09 01040
(220) 2009.04.16.
(731) Jónás Kereskedelmi Hálózat Kft., Budapest (HU)
(541) PEDIBUS
(511) 3
Cipõkrémek, cipõviaszok, felújító készítmények krémek
bõrökhöz, krémek cipészeknek.
10 Lúdtalpbetétek, lúdtalpbetétek cipõkbe, csizmákba, ortopédiai eszközök, ortopédiai cikkek.
21 Cipõkanalak, cipõkefék, sámfák.
25 Cipõk, papucsok, szandálok, cipõsarkak, cipõtalpbetétek,
fürdõpapucsok, fürdõcipõk, harisnyanadrágok, zoknik, betétek
cipõkbe, harántemelõk, sarokemelõk, sarokfogók.
(210) M 09 01041
(220) 2009.04.16.
(731) McDonald’s International Property Company, Ltd, Wilmington,
Delaware (US)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) McFRESH
(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 01070
(220) 2009.04.16.
(731) Conrad Electronic SE, Hirschau (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) CONRAD Tele ötlettel
(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (kivéve szárazföldi jármû motorok); tengelykapcsolók és erõátviteli eszközök (kivéve
szárazföldi jármûvekhez); nem kézzel vezérelt mezõgazdasági
eszközök; tojáskeltetõ gépek; kis teljesítményû elektromos meghajtású szivattyúk; motorral mûködtetett vagy elektromos szerszámok, elsõsorban motorral vagy elektromosan mûködtetett kézi
szerszámok, elektromos fúrógépek, elektromos csavarhúzók,
elektromos fûrészek, asztali- és dekopírfûrészek is, valamint kiegészítõk a fent említett szerszámokhoz, nevezetesen fúróállványok, fúrólábazatok, hajlékony tengelyek, áramellátó eszközök
fúrógépekhez, elsõsorban kisméretû fúrógépekhez, akkumulátortöltõk akkumulátorral mûködtetett szerszámokhoz.
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; elektromos és elektronikus berendezések, valamint ezekbõl
összeállított eszközök, nevezetesen televíziók, mûholdas vevõkészülékek, rádiók, tunerek, elektromos erõsítõk, komplex erõsítõk,
térhangzó berendezések, keverõpultok, kiegyenlítõk, lemezjátszók, lemezváltók és lemezjátszó vázak, audio- és/vagy videóCD-lejátszók; berendezések hangok és/vagy képek rögzítésére továbbítására és lejátszására; kazettás magnók, szalagos magnók,
mikrofonok, fejhallgatók, hangszóródobozok, hangszóróvázak,
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hangszórók, frekvenciaváltók, videoberendezések, videofelvevõk, videotext berendezések, felvevõk mozgóképekhez és egyes
képekhez úgymint videokamerák, elektronikus kamerák, film-kamerák vagy fényképezõgépek; lézer és lézeres berendezések
fényhatások létrehozására is; berendezések és fényforrások, valamint pásztázó fényhatások létrehozására alkalmas fényforrás,
elektronikus vezérlõberendezések és ellenõrzõk a berendezések
és a fényforrások irányítására, valamint pásztázó lámpák fényhatásokhoz; CB-rádiók (kézi és hordozható berendezések, valamint
rádióállomások), amatõr rádióadó- és -vevõberendezések, professzionális adó- és vevõberendezések, rádióerõsítõk; elektromos, elektronikus és opto-elektronikus alkatrészek, elsõsorban ellenállások, potenciométerek, beállító- és laposszabályzók, kondenzátorok, forgó kondenzátorok, fényszabályzók, orsók és orsótokok elektromos és elektronikus áramkörökhöz, ferrit- és vasmagok; diódák; tranzisztorok, tirisztorok és triac-ok, integrált kapcsolások és áramkörök, hõmérséklet- és fényfüggõ ellenállások,
foto- és fénydiódák, fotótranzisztorok, áramirányítók, hûtõtestek
elektromos elektronikus és opto-elektronikus alkatrészekhez,
kapcsolók, nyomógombok, relék, transzformátorok, biztosítékok,
aljzatok és tartók elektromos és elektronikus és opto-elektronikus
alkatrészekhez, dugók, dugóaljzatok és csatlakozócsoportok
elektromos és elektronikus áramkörökhöz és berendezésekhez;
szolártechnika és lézertechnika elektromos és elektronikus alkatrészei (amennyiben a 9. osztályba tartoznak); modellkészítõ
elektronika, nevezetesen adó- és vevõberendezések rádió-távvezérlõkhöz és ezek alkatrészeihez, modellek kapcsoló- és vezérlõáramkörei, modellek irányjelzõ lámpáinak elektronikus kapcsolóáramkörei, elektronikus zaj generátorok; elektronikus szórakoztató berendezések és kiegészítõ berendezések televíziókhoz;
gyengeáramú berendezések és mûszerek, nevezetesen híradástechnikai, nagyfrekvenciás, számítógép és/vagy szabályzó technikai berendezések, elektromos, elektronikus és elektromechanikus mérõberendezések, elsõsorban beépített mérõmûszerek és
multimérõméterek, multimérõméterek digitális kijelzõvel, oszcillográfok, jelkövetõk, frekvenciaszámlálók, szabályozható és
nem-szabályozható tápegységek, elsõsorban alacsonyfeszültségû
tápegységek, akkumulátortöltõk, televíziós hangátalakítók
és/vagy -adapterek, elektromos és elektronikus riasztóeszközök,
-berendezések és tartozékaik, nevezetesen optikai és akusztkus
jeladók, akusztikus érzékelõk (ultrahangos mozgásérzékelõk),
optikai érzékelõk, úgymint fénysorompók, elektro-mechanikus
érzékelõk (érzékelõk ajtókhoz és ablakokhoz, rezgõ érintkezõk
ajtókhoz és ablakokhoz), mikroszámítógépek, alkatrészek és
készletek minden fent említett berendezéshez (amennyiben a 9.
osztályba tartoznak); rádió- és televízióantennák, szobaantennák,
autóantennák, amatõr rádióantennák és CB-rádióantennák valamint mobilantennák és állomások antennái, elektromos és elektronikus antenna tartozékok, nevezetesen antenna erõsítõk, antenna frekvenciaváltók, antenna kábelek, antenna szintmérõ egységek és megosztók, antenna dugaljzatok, antennavezeték végellenállások, dugóaljzatok, antenna csatlakozók és adapterek, antenna
szimmetria transzformátorok, koax-kapcsolók és koax-relék, antennaerõsítõ tápegységek, valamint antenna forgórészek; mechanikus tartozékok antennákhoz, nevezetesen antennaoszlopok támaszok forgatható antennákhoz, mechanikus rögzítõelemek antennákhoz és antennaoszlopokhoz, elsõdlegesen gépjármûvek
mobilantennáinak rögzítõelemei, antennaerõsítõk és frekvenciaváltók rögzítésére szolgáló oszlopbilincsek és oszloptámaszok;
elektromos felszerelési anyagok, világításszabályzók és fényerõszabályzók szobák elektromos megvilágításához, hálózati csatlakozók, elsõsorban konnektorok és dugók, elektromos vezetékek,
drótok és huzalok, elemek és akkumulátorok, kapcsolóórák, házi
telefonok belsõ és külsõ beszélõállomással, valamint adott esetben átkapcsolóegységgel, hálózati berendezéssel, erõsítõvel és videoberendezéssel; elektromos és elektronikus kísérleti dobozok,
amelyek elektromos és elektronikus eszközökbõl állnak; elektromos és elektronikus asztali számológépek és zsebszámológépek;
elektromos és mechanikus feszültségmérõk, elektronikus fémdetektorok, elektromos forrasztópákák és forrasztópákákból és forrasztópákákhoz áramellátó és szabályzó berendezésekbõl álló
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elektronikus forrasztóállomások; távközlõ berendezések, elsõsorban telefonok, üzenetrögzítõk, fax-berendezések, telexgépek,
modemek, mobiltelefonok, telefontartozékok, nevezetesen készülékek házi telefonvonalakhoz, kihangosítható telefonkészülékek telefonegyenleg-számlálók, fali aljzatok telefonhoz, kézi és
elektronikus hívásátkapcsolók, telefonkonnektorok és telefonaljzatok, telefonvezetékek; számítógépek, PC-k, nyomtatók, szkennerek, monitorok, merevlemezek, CD meghajtók, CD írók floppymeghajtók, billentyûzetek, egerek, számítógépkártyák, elsõsorban grafikai kártyák és interfészek, memóriakártyák, modemek és ezekbõl összeállított számítógép egységek, számítógépes
hálózatok; számítógép szoftverek (mentett); számítógépprogramok (letölthetõk); számítógépprogramok (adathordozóra mentve), valamint lézer- és fényforrások ellenõrzésére szolgáló eszközök; szoftvereszközök, adatátviteli szoftver elektronikus adatcserére, elsõsorban számítógépek, számítógéprendszerek és interfészek között, valamint az internet és/vagy intranet felhasználásával, és más számítógép-alapú funkciók elvégzésére; elektromos
vagy elektronikus berendezések fémbõl vagy mûanyagból készült
háza.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; mindennemû nagy- és/vagy kiskereskedelmi szolgáltatások a következõ területeken: vegyi áruk, bevonóanyagok, drogériákban kapható termékek, kozmetikumok és
háztartási termékek tüzelõanyagok és fûtõanyagok, egészségügyi
termékek, gépek, szerszámkészletek és fémáruk, építési termékek, termékek barkácsoláshoz és kertészeti termékek, termékek
hobbitevékenységekhez és kézmûveskellékek, elektromos és
elektronikus áruk, számítógépek és alkatrészeik, hanghordozók
és adathordozók, egészségügyi készülékek, gépjármûvek és gépjármûvek tartozékai, tûzijátékok, karórák és ékszerek, hangszerek, nyomdai termékek, papíripari cikkek, irodai termékek, termékek táskakészítéshez és szíjgyártáshoz, bútorok és dekorációs
kellékek, sátrak, vászontakarók, ruházati cikkek, cipõk és textilek, játékok, sportruházat, ételek és italok, mezõgazdasági termékek, kertészeti termékek és erdészeti termékek, dohányáruk és
más luxus ételek; import-export ügynökség igazgatása, kommunikációval kapcsolatos termékek bemutatása kiskereskedelem
céljából.
(210) M 09 01149
(220) 2009.04.21.
(731) Cardo Bútor- és Matracgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Gyõr (HU)
(740) dr. Kiss Ottilia, Gyõr
(541) Az alvás szakértõje.
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
(210) M 09 01191
(220) 2009.04.23.
(731) UNILEVER N. V., Al Rotterdam (NL)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

vékenység receptek és ételkészítmények tekintetében; publikálás;
oktatás nyújtása beleértve receptek és ételelõírások cseréje tekintetében; kulturális tevékenység; értekezési csatornák létesítése a
fenti szolgáltatásokkal kapcsolatban; fórumok és rendezvények
szervezése receptek és ételekkel kapcsolatos információk cseréje.
43 Tanácsadás és tanácsadó szolgáltatások ételek és ételkészítmények tekintetében, ételreceptekkel kapcsolatos tanácsadás és
tanácsadási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos szolgáltatások; ételkészítményekkel, étkezési diétával és általánosan táplálkozással kapcsolatos tanácsadás.
(210) M 09 01192
(220) 2009.04.23.
(731) Unilever N. V., 3013 AL Rotterdam (NL)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 41 Oktatás, oktatás szervezése ételreceptek és ételkészítmények vonatkozásában receptek kidolgozására; fõleg fejlesztési tevékenység receptek és ételkészítmények tekintetében; publikálás;
oktatás nyújtása beleértve receptek és ételkészítmények gyakorlati kidolgozása; fórumok és alkalmak biztosítása receptek és ételelõírások cseréje tekintetében; kulturális tevékenység; értekezési
csatornák létesítése a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatban; fórumok és rendezvények szervezése receptek és ételekkel kapcsolatos információk cseréje.
43 Tanácsadás és tanácsadó szolgáltatások ételek és ételkészítmények tekintetében, ételreceptekkel kapcsolatos tanácsadás és
tanácsadási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos szolgáltatások; ételkészítményekkel, étkezési diétával és általánosan táplálkozással kapcsolatos tanácsadás.
(210) M 09 01244
(220) 2009.04.27.
(731) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)
(541) Volans
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
(210) M 09 01245
(220) 2009.04.27.
(731) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)
(541) Vega DH
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
(210) M 09 01246
(220) 2009.04.27.
(731) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)
(541) Tucana
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(511) 41 Oktatás, oktatás szervezése ételreceptek és ételkészítmények vonatkozásában receptek kidolgozására; fõleg fejlesztési te-

(210) M 09 01247
(220) 2009.04.27.
(731) Cseke Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)
(541) Serpens
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
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miabroncsok, jármû karosszériák, jármûablakok, jármûajtók, jármûalvázak jármûkerekek, jármû-kerékküllõ rögzítõk, jármûlépcsõk, hágcsók, jármûülések, jármûvek belsõ kárpitjai, jármûvek
kerékküllõi, jármûvek löghárítói, kerékagyak jármûvekhez, kerékpár hajtókarok, kerékpár kerékabroncsok, kerékpár kerékagyak, kerékpár kerékküllõk, kerékpár kitámasztók, kerékpár sárvédõk, kerékpárcsengõk, kerékpárkerekek, kerékpárkormányok,
kerékpárnyergek, kerékpárok, kerékpárpedálok, kerékpárpumpák, kerékpártámaszok, kerékpártömlõk, kerékpárvázak, láncok
kerékpárokhoz, lopásgátló szerkezetek jármûvekhez, mopedek,
motorkerékpárok, motorok kerékpárokhoz, nyeregtartók kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz, robogók (jármûvek), rugók
jármûvek felfüggesztéséhez, sárhányók, sebességváltók, fogaskerekes hajtómûvek szárazföldi jármûvekhez, sebességváltók
szárazföldi jármûvekhez, szelepek jármûabroncsokhoz, tanksapkák jármûvekhez, tengelyek (jármûvekhez), tengelyvégek.

(210) M 09 01264
(220) 2009.04.28.
(731) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Murguly Anikó ügyvéd, Budapest
(541) ÖS
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
(210) M 09 01266
(220) 2009.04.28.
(731) MTI Magyar Távirati Iroda Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Murguly Anikó ügyvéd, Budapest
(541) OTS-Hírvonal
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 09 01276
(220) 2009.04.29.
Zybe System Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
dr. Kecskés Krisztián, Kecskés Ügyvédi Iroda, Budapest

ZYBE SYSTEM
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 09 01281
(220) 2009.04.30.
(731) Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Kecskemét (HU)
(546)

(511) 32

Szörpök.

(210) M 09 01287
(220) 2009.04.30.
(731) CHIMA Vállakozási Kft., Tápiószele (HU)
(740) dr. Fazekas István ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 09 01295
(220) 2009.04.30.
(731) PROJETCLUB, Villeneuve D’Ascq (FR)
(740) dr. Polyák Szilvia, Budaörs
(546)

(511) 3
Kozmetikai cikkek, piperecikkek, tusfürdõk, samponok,
bõrápoló termékek, védõkrémek.
24 Más áruosztályokban nem szereplõ textilanyagok, elasztikus anyagok, fürdõanyagok (kivéve ruházat), cipõkészítéshez
szükséges szövetanyagok, csizma és cipõkészítéshez szükséges
anyagok, pamutanyagok, utazószõnyegek, zászlók, ruhacímkék.
25 Ruházati cikkek, lábbelik, sportcipõk, kalapáruk, sportolási
célra készített alsónemûk, csúszásgátló eszközök csizmához, cipõhöz, fürdõsapkák, fürdõruhák, úszómezek, fürdõpapucsok, fejpántok, sapkák, bokacsizmák, csizmák, zoknik, pulóverek, papucsok futballcipõk, síbakancsok, ingek, harisnyanadrágok, vízisíeléshez neoprén ruhák, futballcipõhöz stoplik, lábszárvédõk,
sportszár rögzítõk, kesztyûk, esõkabátok, kabátok, kapucnis kabát, horgászköpeny, cipõtalpak, nadrágok, vadászruhák, rövidnadrágok pólók.
29 Tartósított, szárított és fõtt zöldségek és gyümölcsök, zselék, lekvárok, gyümölcskompótok, hús-, gyümölcs- és tejtartalmú
(nem gyógyászati célú) táplálék-kiegészítõk, gyümölcstartalmú
szárított élelmiszer, gyümölcs és tejtartalmú energiaszelet fehérjetartalmú húspótlók, emberi fogyasztásra szánt lipidek és fehérjék.
30 Gabonakészítmények, pékáru, sütemények, gabonatartalmú
energiaszeletek, méz, sütõpor, folyékony, kapszula vagy por formájú glükóz készítmény, emberi fogyasztásra szánt szénhidrátok.
35 Kozmetikai és ápoló termékek, szövetek, textilanyagok és
lakberendezési anyagok, ruházat, ideértve sportruházatot, lábbelik, kalapáru, élelmiszer és italáru, fûszertermékek, félkész ételek,
rágcsálnivalók, fõzõ- és sütõ termékek, sütemények, zöldség
gyümölcs, tej és tejtermékek kiskereskedelme.
(210) M 09 01304
(731) Anik Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 12 Csomagtartók jármûvekhez, dísztárcsák (kerekekre), elektromos jármûvek, fékek jármûvekhez, fékek kerékpárokhoz, fékgarnitúrák jármûvekhez, fogaskerekek kerékpárokhoz, jármû gu-
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(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

(210) M 09 01401
(220) 2009.05.27.
(731) Jakabosné Kovács Judit, Budapest (HU)
(546)

(210) M 09 01314
(220) 2009.05.04.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) SZILVIA
(511) 6
Fóliák alumíniumból, alumínium csomagolóanyagok, alumíniummal kezelt fóliák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

(511) 41 Nevelés, oktatás, mondókaklub, baba mama foglalkozás és
módszertani tanfolyam.
(210) M 09 01405
(220) 2009.05.12.
(731) Prima Maroni Kft., Budapest (HU)
(740) Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 09 01315
(220) 2009.05.04.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) CREPTO
(511) 6
Fóliák alumíniumból, alumínium csomagolóanyagok, alumíniummal kezelt fóliák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

(511) 30

Cukrászkészítmény (gesztenyekonzerv).

(210) M 09 01406
(220) 2009.05.12.
(731) Prima Maroni Kft., Budapest (HU)
(740) Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 09 01334
(220) 2009.05.05.
(731) B. & I. Lux Kft., Kaposvár (HU)
(740) LÁRHEN Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest
(541) Favorit
(511) 1
Fagyálló anyagok; víztisztító termékek, ioncserélõk, üzemanyagmegtakarító készítmények, olajtisztító szerek.
3

Tisztítószerek.

4
Ipari olaj; kenõanyagok, kenõolajok, kenõzsírok, motorolajok.

(210) M 09 01341
(220) 2009.05.06.
(731) Protone Audio Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(541) PLIGHT
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok , mûszemek és mûfogak; ortopédiai
cikkek; sebészeti varratanyagok.

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

M 09 01399
Veen Kft., Budapest (HU)
dr. Németh Zoltán, Budapest

(511) 30

Cukrászkészítmény (gesztenyekonzerv).

(210) M 09 01416
(220) 2009.05.13.
(731) Nyomda- és Papíripari Szövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Buglos Katalin, Budapest
(546)

(220) 2009.05.11.

Stefano Largo
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
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kötészeti 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, nyomdaipari termékek, nyomtatványok, okmányok,
kiadványok papíripari cikkek, papíráruk, könyvkötészeti anyagok, csomagolóanyagok, tanítási és oktatási anyagok, csomagolásra szolgáló anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba), egyéb nyomdai termékek, szórólapok, újságok, plakátok, klisék, papír-karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, sablonok (papíráruk), anyagok
mûvészek részére.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, különféle nyomdaipari szolgáltatások, kiadványok tervezése nyomtatás, nyomdaipar.
(210) M 09 01419
(220) 2009.05.13.
(731) Bonycom Bonyhádi Közüzemi Kft., Bonyhád (HU)
(546)

(511) 39
40

Vízelosztás, vízszolgáltatás, hulladék szállítása.
Szennyvíz gyûjtés, kezelés.

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

(511) 3
Szélvédõmosó, tisztítószerek, autóápolási termékek, ablaktisztítók.
4
Motorolaj.
12 Autófelszerelések, kiegészítõk.

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

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(210) M 09 01458
(220) 2009.05.18.
(731) Contour Systeme Egészségügyi Szolgáltató Kft., Kalocsa (HU)
(740) dr. Tamás Zita, Kovács Réti Szegheõ Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 09 01428
(220) 2009.05.14.
(731) Autoshop 2004 Kft., Kiskunlacháza (HU)
(546)

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

(210) M 09 01457
(220) 2009.05.18.
(731) dr. Pintér Ferenc, Budapest (HU)
(740) dr. Pintér Edit ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 09 01460
(220) 2009.05.18.
(731) Két Tégla Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Pálinkó Ilona, Pálinkó és Csontos Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 18 Bõr, bõrutánzatok, állatbõrök, utazótáskák, bõröndök, esernyõk, napernyõk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

M 09 01454
(220) 2009.05.18.
Somogyi Péter, Leányfalu (HU)
dr. Staub Timea ügyvéd, Budapest

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

(210) M 09 01473
(220) 2009.05.19.
(731) MÁRT-VILL Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság,
Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Járos László ügyvéd, Nyíregyháza
(546)

M 09 01456
(220) 2009.05.18.
Somogyi Péter, Leányfalu (HU)
dr. Staub Tímea ügyvéd, Budapest

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

(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 áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
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számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(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.

(210) M 09 01474
(220) 2009.05.19.
(731) Surányi Attila, Budapest (HU);
Kéri Andrea, Budapest (HU)
(740) dr. Gabos Szilvia ügyvéd, Budapest
(541) SÁRGATAXI-S
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

(210) M 09 01498
(220) 2009.05.20.
(731) Sun System Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(541) CSOKICSÕ
(511) 10 Barnító készülékek, UV lámpák és barnító lámpák orvosi
célokra és a barnító készülékek részei, beleértve szûrõk és reflektorok.
11 Barnító készülékek, UV lámpák és barnító lámpák nem orvosi célokra és a barnító készülékek részei, beleértve szûrõk és
reflektorok.

(210) M 09 01477
(220) 2009.05.19.
(731) Quaestio Kommunikációs Kft., Budapest (HU)
(740) EGRI & SZERERES Ügyvédi Iroda, dr. Egri Zoltán, Budapest
(546)

(210) M 09 01503
(220) 2009.05.21.
(731) Kotányi Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Somos Géza ügyvéd, Budapest
(546)

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

(511) 29
30

Szárított zöldségek.
Fûszerek.

(210) M 09 01504
(220) 2009.05.21.
(731) Gyógyszerellátó Hálózat Kereskedelmi Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(546)

(210) M 09 01478
(220) 2009.05.19.
(731) Szép Ferenc Szilárd, Budapest (HU)
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
(210) M 09 01479
(220) 2009.05.19.
(731) Szép Ferenc Szilárd, Budapest (HU)
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(210) M 09 01505
(220) 2009.05.21.
(731) Senoble Holding Sas, Jouy (FR)
(740) dr. Perlaki Dezsõ, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 29 Zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek.
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30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; jég; méz,
melaszszirup.

(210) M 09 01517
(731) Gere Tamásné, Villány (HU)
(546)

(220) 2009.05.22.

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

(210) M 09 01506
(220) 2009.05.21.
(731) Ringier Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 33

(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.
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 és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

Villány-Siklós eredetmegjelölés területérõl származó bor.

(210) M 09 01522
(220) 2009.05.22.
(731) Auto Video Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Leé Tamás, Leé Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 37

Építés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(210) M 09 01526
(220) 2009.05.22.
(731) CODIGIS Fejlesztõ és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

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

(210) M 09 01512
(220) 2009.05.21.
(731) Aimsbury Investments L.t.d., Victoria, Mahe 025611 (SC)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 35

Reklámozás, kereskedelmi adminisztráció.

42 Tanácsadás és informatikai támogatás a reklámozás területén, számítás-technikai hardver- és szoftver tervezés és fejlesztés.
(210) M 09 01541
(220) 2009.05.26.
(731) SUM és Társa Kereskedelmi Szolgáltató és Termelõ Kft.,
Szigetszentmiklós (HU)
(740) dr. Balázs Ildikó, Dr. Balázs Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 34

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

Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

M 09 01516
(220) 2009.05.22.
Euro Noliker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kistelek (HU)
dr. Hajdú István, Hajdú Ügyvédi Iroda, Szeged

PGT-PITON GUARD TECHNOLOGY
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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
(210) M 09 01542
(220) 2009.05.26.
(731) SUM és Társa Kereskedelmi Szolgáltató és Termelõ Kft.,
Szigetszentmiklós (HU)
(740) dr. Balázs Ildikó, Dr. Balázs Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(210) M 09 01589
(220) 2009.05.29.
(731) „Company-Success” Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Veszprém (HU)
(740) dr. Sárkány György, Kaposvár
(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés, virágküldõ szolgálat.
(511) 41 Szakmai képzés, emberek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatban nyújtott szolgáltatás.

(210) M 09 01547
(220) 2009.05.26.
(731) Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)
(546)

(511) 30

(210) M 09 01592
(220) 2009.05.29.
(731) Verb Ágoston, Budapest (HU)
(740) dr. Pécsváradi János ügyvéd, Dr. Pécsváradi János Ügyvédi
Iroda, Budapest
(541) FEHÉR ÉJSZAKA
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 09 01606
(220) 2009.06.02.
(731) Cai Yuan Yuan, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Eszter ügyvéd, Budapest
(546)

Majonéz, mustár, ketchup.

(210) M 09 01553
(220) 2004.09.23.
(731) MUSTANG - Bekleidunkswerke GmbH.+Co.KG,
Künzelsau (DE)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Kovári György szabadalmi
ügyvivõ, Budapest
(541) MUSTANG STORE
(511) 3
Szappanok; illatszerek, eszenciaolajok, kozmetikumok,
hajvizek/-szeszek; fogkrémek; dezodoráló készítmények személyes használatra (illatszerek); illatos légfrissítõ aeroszol.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

M 09 01564
(220) 2009.05.27.
Magyar Gépjármûimportõrök Egyesülete, Budapest (HU)
Bihary, Balassa és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

Európai Autós Nagykoalíció
45 Gépjármûipar és kereskedelem érdekeinek képviselete, védelem érvényesítése.

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák,
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210) M 09 01607
(220) 2009.06.02.
(731) Cai Yuan Yuan, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Eszter ügyvéd, Budapest
(546)

M 09 01565
(220) 2009.05.27.
Magyar Gépjármûimportõrök Egyesülete, Budapest (HU)
Bihary, Balassa és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

Autós Nagykoalíció
45 Gépjármûipar és kereskedelem érdekeinek képviselete, védelem érvényesítése.

(210) M 09 01578
(220) 2009.05.28.
(731) FIT-FOOD Kereskedelmi Kft., Nyíregyháza-Oros (HU)
(740) dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(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.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(511) 29 Tartósított, fagyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és
zöldségek.

(210) M 09 01624
(220) 2009.06.03.
(731) Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(210) M 09 01660
(731) Ye Wen Wei, Budapest (HU)
(546)

(511) 25
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 09 01648
(220) 2009.06.05.
(731) BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)
(740) Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest
(554)

(220) 2009.06.08.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 01662
(220) 2009.06.08.
(731) Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc.,
Louisville, Kentucky (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) KFC KRUSHERS
(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 és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
(210) M 09 01664
(220) 2009.06.09.
(731) Pharmaceutical Chemical Cosmetic Industry „ALKALOID”
AD - Skopje, Skopje (MK)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest
(541) DOREZ
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen béta-blokkoló
hatású szerek.

(511) 32

Energiaitalok.
(210) M 09 01667
(220) 2009.06.09.
(731) Óvártej Kereskedelmi Zrt., Mosonmagyaróvár (HU)
(546)

(210) M 09 01657
(220) 2009.06.08.
(731) CHIMA Vállalkozási Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Tápiószele (HU)
(740) dr. Fazekas István ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 29

(511) 11 Fénycsövek, fénycsövek világításra, fényszórók gépkocsikhoz, fénytompító szerkezetek jármûvekhez (lámpakészletek), ívlámpák, izzószálak elektromos izzókba, izzószálas égõk, jármû
reflektorok, jármûfényszórók, kerékpár-fényszórók, kerékpárlámpák lámpaüvegek, lámpák, lámpák csõfoglalatai, elektromos,
lámpák gépkocsik irányjelzõihez, lámpák gépkocsikhoz, lámpák
jármûvekhez, lámpák világításra, magnézium izzószálak (világítás), napkemencék, napkollektorok, (fûtés), világító berendezések és készülékek, világítótestek jármûvekhez, villanykörték, villanykörték elektromos, vízforralók, autógejzírek, vízmelegítõk
(készülékek), égõfejek lámpákhoz, égõk, zseblámpák, elektromos.
(210) M 09 01658
(220) 2009.06.08.
(731) Gróf Buttler Történelmi Borászati Kft., Eger (HU)
(541) GRÓF BUTTLER
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).
42 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

Sajt.

(210) M 09 01668
(220) 2009.06.09.
(731) Millennium & Copthorne International Limited, Singapore (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Szállodákkal, motelekkel és egyéb ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó
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apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos marketing tevékenység, beleértve eme szolgáltatások interneten és egyéb globális számítógépes hálózatokon keresztül történõ reklámozását.
43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshelyek bérbeadása; vendéglátóipar (étel és ital); összejövetelekhez
helyiségek bérbeadása; éttermek, kávéházak; ideiglenes szálláshely foglalások; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szolgáltatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.
(210) M 09 01670
(220) 2009.06.10.
(731) Ujvári Kft., Piliscsaba (HU)
(740) dr. Hegyvári Sándor, Dornbach és Hegyvári Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) KOPÁR CSÁRDA
(511) 43 Vendéglátás, élelmezés, idõleges szállásadás.

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

(210) M 09 01671
(220) 2009.06.10.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(541) LIPOROSA
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

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

(210) M 09 01672
(220) 2009.06.10.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(541) RIPIFREN
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 01680
(220) 2009.06.11.
(731) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Irodák, Budapest
(541) EXCEDRINIL
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények; diétás anyagok orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõanyagok; fogtömõ anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények kártevõk pusztítására: fungicidek, herbicidek.

(210) M 09 01673
(220) 2009.06.10.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

(210) M 09 01676
(220) 2009.06.10.
(731) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai
Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 01674
(220) 2009.06.10.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(541) AFRODIZIL
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 09 01675
(220) 2009.06.10.
(731) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai
Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

(210) M 09 01681
(220) 2009.06.11.
(731) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Irodák, Budapest
(541) EXCEDRINADOL
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények; diétás anyagok orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõanyagok; fogtömõ anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények kártevõk pusztítására: fungicidek, herbicidek.

(210) M 09 01682
(220) 2009.06.11.
(731) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Irodák, Budapest
(541) EXCEDRINELL
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények; diétás anyagok orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõanyagok; fogtömõ anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények kártevõk pusztítására: fungicidek, herbicidek.

(210) M 09 01683
(220) 2009.06.11.
(731) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Irodák, Budapest
(541) EXCEDRYNIL
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(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények; diétás anyagok orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõanyagok; fogtömõ anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények kártevõk pusztítására: fungicidek, herbicidek.
(210) M 09 01684
(220) 2009.06.11.
(731) NOVARTIS AG, Basel (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Irodák, Budapest
(541) STRELICIA
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények; diétás anyagok orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõanyagok; fogtömõ anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények kártevõk pusztítására: fungicidek, herbicidek.

(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 áruelosztóberendezések 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.

(210) M 09 01685
(220) 2009.06.12.
(731) BANK OF CHINA LIMITED, Beijing (CN)
(740) dr. Ujfalussy Zsolt, Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
38

Távközlés.

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

(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 áruelosztóberendezések 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.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
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 szoftver tervezés és fejlesztés.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

(210) M 09 01690
(220) 2009.06.12.
(731) BANK OF CHINA LIMITED, Beijing (CN)
(740) dr. Ujfalussy Zsolt, Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) BOC
(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 áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

(210) M 09 01687
(220) 2009.06.12.
(731) BANK OF CHINA LIMITED, Beijing (CN)
(740) dr. Ujfalussy Zsolt, Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

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.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
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 szoftver tervezés és fejlesztés.
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(210) M 09 01692
(731) Hadászi Kft., Debrecen (HU)
(546)

(511) 30
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

vagy mobiltelefonokkal és mobil multimédiás és kommunikációs
eszközökkel kapcsolatos letölthetõ elektronikus használati útmutatók; számítógépekhez és laptopokhoz való személyi számítógép
kártyák e-mail alkalmazásokhoz Internethez, Intranethez vagy
magán számítógép-hálózatokhoz való vezeték nélküli csatlakozás és ezekkel történõ vezeték nélküli kommunikáció biztosítására; számítógépes alkalmazások szoftver celluláris vagy mobiltelefonokhoz és mobil multimédiás és kommunikációs eszközökhöz;
letölthetõ számítógépes alkalmazások szoftver celluláris vagy
mobiltelefonokhoz és mobil multimédiás és kommunikációs eszközökhöz; Interneten keresztül számítógépekre és celluláris vagy
mobiltelefonokra és mobil multimédiás és kommunikációs eszközökre letölthetõ zene, elektronikus játékok, csengõhangok, háttérképek, témák és filmek; celluláris vagy mobiltelefonokkal és mobil multimédiás és kommunikációs eszközökkel használható kamerák; képek celluláris vagy mobiltelefonokról és mobil multimédiás és kommunikációs eszközökrõl televíziókészülékeken,
kivetítõkön vagy számítógép monitorokon való megjelenítését
biztosító eszközök; hang (audio) celluláris vagy mobiltelefonokról és mobil multimédiás és kommunikációs eszközökrõl sztereó
rendszereken keresztül történõ lejátszását biztosító eszközök; zene vagy hangok celluláris vagy mobiltelefonokról és mobil multimédiás és kommunikációs eszközökrõl történõ hallgatására szolgáló hangszórók/fülhallgatók; zene vagy hangok celluláris vagy
mobiltelefonokról és mobil multimédiás és kommunikációs eszközökrõl történõ hallgatására szolgáló kombinált erõsítõ és hangszóró rendszer; rádió adók; celluláris vagy mobiltelefonnal és
mobil multimédiás és kommunikációs eszközökkel használható
számítógépes játékok; celluláris vagy mobiltelefonok és mobil
multimédiás és kommunikációs eszközök kiegészítõ eszközei/
tartozékai, nevezetesen fejhallgatók és kéz nélküli telefonhasználatot biztosító eszközök, mint fülhallgatók és fejhallgatók; celluláris vagy mobiltelefonok és mobil multimédiás és kommunikációs eszközök kiegészítõ eszközei/tartozékai, nevezetesen töltõk,
akkumulátorok, tokok, borítók, tartók, dokkoló aljzatok, kábelek,
tápegységek és háromláb támaszok; távirányítók elektronikus
kommunikációs és távközlési berendezésekhez és készülékekhez;
valamint digitális fotó keretek digitális képek, videoklipek
és/vagy zene megjelenítésére/lejátszására.

(220) 2009.06.12.

Rizs.

M 09 01696
(220) 2009.06.12.
Intersnack Group GmbH & Co. KG, Düsseldorf D-40468 (HU)
dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

Chio Földimogyoró. A mókusok is ezt választják.
29 Extrudálással és pellet gyártási eljárással készült, valamint
más módon gyártott vagy elõállított ropogtatni való burgonya készítmények; pörkölt, szárított, sózott, fûszerezett és feldolgozott
mogyorók, bevonattal is; tartósított, szárított és fõzött gyümölcs.
30 Extrudálással és pellet gyártási eljárással készült, valamint
más módon gyártott vagy elõállított ropogtatni való tápióka, manióka, rizs, kukorica, búza vagy egyéb gabona termékek: lúgos és
sós sütemények; fõleg magvakból és szárított gyümölcsbõl álló
müzli szeletek, feldolgozott gabona magvak; csokoládé, csokoládéáruk; szószok.

(210) M 09 01726
(220) 2009.06.16.
(731) Sony Ericsson Mobile Communications AB, Lund (SE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 9
Elektronikus kommunikációs és távközlési berendezések és
készülékek; mobil multimédiás és kommunikációs eszközök;
elektronikus kommunikációs és távközlési berendezések és készülékek hang, zene, élõhang, képek, fényképek, szöveg, e-mail,
adatok, videó rádió, televízió, játékok vagy más multimédiás tartalom felvételére, tárolására, szerkesztésére, átvitelére, reprodukálására, lejátszására vagy megjelenítésére; számítógép szoftver;
letölthetõ számítógépprogramok; letölthetõ elektronikus kiadványok; celluláris- vagy mobiltelefonok; az általános telefon funkciókon túl számos más funkcióra képes celluláris- vagy mobiltelefonok, nevezetesen fényképezõgép, azonnali üzenetküldés, multimédiás üzenetküldések, e-mail hozzáférés és kommunikáció, internet hozzáférés és kommunikáció, adat hozzáférés és kommunikáció, rádió, zenei felvétel, lejátszás, továbbítás, vétel és/vagy kezelés, hang vagy élõhang felvétel, lejátszás, továbbítás, vétel,
szerkesztés és/vagy kezelés, videó felvétel, lejátszás továbbítás,
vétel, szerkesztés és/vagy kezelés, fénykép vagy kép készítés,
megjelenítés, továbbítás, vétel, szerkesztés és/vagy kezelés, grafika vagy ábra feltöltés, megjelenítés, továbbítás, vétel, szerkesztés, és/vagy kezelés, elektronikus játék fénykép és szöveg internetes újságokra vagy web-jegyzetekre, más néven blogokra való feltöltése, naptár és kapcsolat információ, valamint egyéb funkció
személyes digitális asszisztensként (PDA) való kezelése, nyomtatás, mûholdas navigáció, elektronikus útikalauz megjelenítése,
számítógéphez és multimédiás prezentációkhoz használható távirányító, videó, hang és/vagy adatok weboldalakra továbbítása,
és/vagy egyéb mobil multimédiás es kommunikációs eszköz
funkciókra alkalmas celluláris vagy mobiltelefonok; celluláris

(210) M 09 01732
(220) 2009.06.17.
(731) IK Hotels Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Moldován András, Moldován és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) RISTORANTE GRUPPETTO
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés).
(210) M 09 01733
(220) 2009.06.17.
(731) IK Hotels Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Moldován András, Moldován és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) ARIA HOTEL
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); szállodai szolgáltatások; idõleges
szállásadás.
(210) M 09 01743
(731) Euro Taxi Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 39
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(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 09 01801
(220) 2009.06.19.
(731) Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Kecskemét (HU)
(541) JAZMIN
(511) 16 Egészségügyi papír.

M 09 01746
(220) 2009.06.17.
Mascot Europe Kft., Budapest (HU)
Nagymáté Éva, Administration Service Bt., Budapest

MASCOT
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 01771
(220) 2009.06.18.
(731) Pál Rita, Budapest (HU)
(541) ARANYBABA
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, karácsonyfadíszek.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 09 01773
(220) 2009.06.18.
(731) Szamosközi Antal, Szentes (HU)
(546)

M 09 01789
(220) 2009.06.19.
GRAPH-ART Kft., Debrecen (HU)
dr. Gulyás Ildikó, Debrecen

OKÉ
16 Csomagolópapír, fedelek, kötések, borítók (papíráruk), folyóiratok, füzetek, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások, iskolaszerek (papírból), képregények, könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzõk, levelezõlapok, levélpapír, magazinok, revük
(idõszaki lapok), naptárak, naptárak letéphetõ lapokkal, efemeridák, noteszok, oktatási eszközök (a készülékek kivételével), plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek, transzparensek (papíráruk), újságok, üdvözlõlapok/kártyák.
35 Reklámozás.

(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.
M 09 01800
(220) 2009.06.19.
NICRO Általános Kereskedelmi Kft., Sóskút (HU)
Dr. Szabó Eszter Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest

NICRO
3
4

Ipari víz- és oldószerbázisú tisztítószer.
Ipari olajok, zsírok, kenõanyagok.

(511) 36 Ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése;
ingatlanügynökségek; irodák (ingatlanok) bérlete; pénzügyi információk nyújtása; szállásügynökségek.
(210) M 09 01838
(220) 2009.06.23.
(731) K1A Ingatalankezelõ Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 36
37

(210) M 09 01799
(220) 2009.06.19.
(731) ASA Építõipari Kft., Budapest (HU)
(740) Félné dr. Gulyás Andrea ügyvéd, Budapest
(546)

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

(210) M 09 01806
(220) 2009.06.22.
(731) Unger Rozália, Jánossomorja (HU)
(541) UNGERMIX
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 09 01813
(220) 2009.06.22.
(731) EXCLUSIVE IMMO Kft., Hévíz (HU)
(740) dr. Torzsás Tímea, Budapest
(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, kézimunka alap gyártás, reprodukció gyártás saját festmények alapján.
24 Textíliák és textiláruk.
26 Hímzések.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 09 01802
(220) 2009.06.19.
(731) Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Kecskemét (HU)
(541) MARGÓ
(511) 16 Kéztörlõ.

Ingatlankezelés, ingatlanlízing, irodák [ingatlanok] bérlete.
Építkezések felügyelete [irányítás].

(210) M 09 01855
(220) 2009.06.25.
(731) Millenium & Copthorne International Limited, Szingapúr (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Szállodákkal, motelekkel és egyéb ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó
apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos közönségszolgálat; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodá-
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kat, kapcsolatos marketing tevékenység, beleértve eme szolgáltatások interneten és egyéb globális számítógépes hálózatokon keresztül történõ hirdetését és reklámozását.
36 Ingatlanokkal és lízinggel kapcsolatos szolgáltatások, beleértve az apartmanházak üzemeltetését, apartmanok és lakások
bérbeadását, valamint szolgáltatásokkal járó apartmanok bérbeadását; bérbeadott szálláshelyek üzemeltetése; szolgáltatásokkal
járó apartmanok üzemeltetése; hosszú távú lakhatási lehetõség
biztosítása.
43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshelyek bérbeadása; vendéglátóipar (étel és ital); összejövetelekhez
helyiségek bérbeadása; éttermek, kávéházak; ideiglenes szálláshely foglalások; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szolgáltatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.
(210) M 09 01856
(220) 2009.06.25.
(731) Orlai Balázs 33%, Leányfalu (HU);
Kele Sára 34%, Budapest (HU);
Kukorelli Péter 33%, Budapest (HU)
(546)

(210) M 09 01888
(220) 2009.06.26.
(731) Orex Óra-Ékszer Kereskedõház Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
35 Kiskereskedelmi szolgáltatások órák, ékszerek, bútorok, világítási eszközök és háztartási cikkek vonatkozásában.
37 Javítás; szerelési szolgáltatások; különösen órák karbantartása és javítása; ékszerek karbantartása és javítása; elektromos berendezések felszerelése és javítása.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 12 Jármû, kerékpár, kerékpár kiegészítõk.
35 Reklámozás, kerékpár kölcsönzõ szolgáltatással kapcsolatos marketing tevékenység.
39 Jármû kölcsönzés, kerékpár kölcsönzés.
(210) M 09 01862
(220) 2009.06.26.
(731) Auto News Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Takács Zoltán, Takács Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

M 09 01890
(220) 2009.06.26.
Bunge Zrt., Budapest (HU)
dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

FLORIOL DUO
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; zsíros anyagok étkezési zsírok elõállításához; olajok és zsírok táplálkozási használatra, margarin, vaj, vajkrém, mogyoróvaj, kakaóvaj, kókuszvaj, kókuszzsír, kókuszolaj,
étkezési repceolaj, pálmamagolaj (étkezési célokra), étkezési
csontolaj, szezámolaj, étkezési napraforgó olaj olívaolaj, kenyérre kenhetõ zsírtartalmú keverék.
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; majonéz salátaöntetek, ízesített szójaszósz, mustár, ecet és egyéb fûszerek, ízesítõ
készítmények illóolajok kivételével, aromás készítmények ételekhez, ízesítõk; fûszerek; jég.

(210) M 09 01893
(220) 2009.06.29.
(731) Ligetfürdõ Kft., Szeged (HU)
(740) Havasi Ügyvédi Iroda, dr. Havasi József ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 09 01863
(220) 2009.06.26.
(731) PHARMAFORTE Kft., Budapest (HU)
(541) CRAN-C
(511) 5
Gyümölcskivonat tartalmú táplálékkiegészítõ készítmény.

(210) M 09 01895
(220) 2009.06.29.
(731) Ng Sio Peng, Budapest (HU)
(740) dr. Magasházy Katalin, Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 09 01871
(220) 2009.06.26.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(541) NOCLAUD
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

(511) 25
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(210) M 09 01960
(220) 2009.07.03.
(731) HIGER BUS COMPANY LIMITED, Suzhou, Jiangsu
Province (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 09 01896
(220) 2009.06.29.
(731) Lin Xinran, Budapest (HU)
(740) dr. Magasházy Katalin, Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 25

(511) 12 Személygépkocsik, gépkocsi alvázak, jármû kerekek, kerékagyak jármûvekhez, gépkocsi karosszériák, jármûvek belsõ
kárpitjai, jármû irányjelzõk, elektromos jármûvek, autók, távolsági autóbuszok, betonkeverõ jármûvek.
37 Gépjármûvek karbantartása és javítása; jármûvek mosása;
jármûvek kenése; fényezés (jármûvek); jármûfényezés; jármûvek
rozsda elleni kezelése; jármûjavító mûhelyek, jármûvek tisztítása; jármûjavítás; jármûkarbantartás.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 01920
(220) 2009.07.01.
(731) European Business Connect Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 09 01955
(220) 2009.07.03.
(731) DAFTRANS LIMITED, Nicosia (CY)
(740) dr. Kende Tamás ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 09 01977
(220) 2009.07.07.
(731) Papdi Erika, Budapest (HU)
(541) Nem adom a párom
(511) 9
Mágneses adathordozók, hanglemezek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényképek, papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés, sport- és kulturális tevékenységek.
(210) M 09 01987
(220) 2009.07.07.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(546)
(511) 5

(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 áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
(210) M 09 01959
(220) 2009.07.03.
(731) HIGER BUS COMPANY LIMITED, Suzhou,
Jangsu Province (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 09 01989
(220) 2009.07.07.
(731) Szabó Tamás, Sopron (HU)
(740) dr. Czeglédy Attila, Dr. Czeglédy Ügyvédi Iroda, Sopron
(546)

(511) 25 Bodyk (alsóruházat); bõrruházat; cipõk; díszzsebkendõk
(ruházat); fejfedõk (kalapáruk); felsõruházat; harisnyanadrágok;
hurkolt/kötöttáruk; ingek; kabátok; kalapok; kesztyûk (ruházat);
készruhák; kosztümök; lábbelik; mûbõr ruházat; nadrágok; nõi
ruhák; nyakkendõk; pólók; ruházat, ruhanemûk; sapkák; sálak;
szandálok; szoknyák; vállkendõk, nagykendõk; zoknik; övek (ruházat).

(511) 12 Személygépkocsik, gépkocsi alvázak, jármû kerekek, kerékagyak jármûvekhez, gépkocsi karosszériák, jármávek belsõ
kárpitjai, jármû irányjelzõk, elektromos jármûvek, autók, távolsági autóbuszok, betonkeverõ jármûvek.
37 Gépjármûvek karbantartása és javítása, jármûvek mosása,
jármûvek kenése, fényezés (jármûvek), jármûfényezés, jármûvek
rozsda elleni kezelése, jármûjavító mûhelyek, jármûvek tisztítása,
jármûjavítás, jármûkarbantartás.

(210) M 09 01994
(220) 2009.07.08.
(731) Hansa-Kontakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Kecskemét (HU)
(541) NAGYI
(511) 29 Lekvárok (dzsemek).
A rovat 141 db közlést tartalmaz.
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Lajstromozott védjegyek I.

(111) 194.572
(151) 2008.07.02.
(210) M 04 00173
(220) 2004.01.15.
(732) Colgate-Palmolive Co. (Delaware államban bejegyzett cég),
New York, New York (US)
(300) 78/275,929
2003.07.18. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) FRESH FUSION
(511) 3
Személyes ápolótermékek, nevezetesen dezodorok és izzadásgátlók.
(111) 197.276
(151) 2009.05.21.
(210) M 06 03723
(220) 2006.11.14.
(732) E.I. Du Pont de Nemours and Company, Wilmington,
Delaware (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) STORK
(511) 5
Herbicidek.

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

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

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

(111) 197.786
(151) 2009.06.30.
(210) M 09 00141
(220) 2009.01.20.
(732) Sanoma Budapest Kiadói zártkörûen mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva 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, különösen újságkiadás; elektronikus könyvek és
folyóiratok online kiadása.

197.789
(151) 2009.06.30.
M 08 03843
(220) 2008.12.15.
CFA Hungária Kft., Törökbálint (HU)

HYPER DERM
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
197.790
(151) 2009.06.30.
M 08 03842
(220) 2008.12.15.
CFA Hungária Kft., Törökbálint (HU)

EURO DERM
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
197.791
(151) 2009.06.30.
M 08 03840
(220) 2008.12.15.
CFA Hungária Kft., Törökbálint (HU)

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

(111) 197.792
(210) M 08 03839
(732) Germán Zrt., Cegléd (HU)
(546)

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

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

197.787
(151) 2009.06.30.
M 09 00147
(220) 2009.01.20.
Duna House Hitel Centrum Kft., Budapest (HU)

money house
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(151) 2009.06.30.
(220) 2008.12.15.

Ásványvizek, szénsavas vizek.

(111) 197.793
(210) M 08 03838
(732) Germán Zrt., Cegléd (HU)
(546)

(151) 2009.06.30.
(220) 2008.12.15.

197.788
(151) 2009.06.30.
M 08 03844
(220) 2008.12.15.
CFA Hungária Kft., Törökbálint (HU)

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

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

38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás, televíziós mûsor és
csatorna sugárzása, televíziós programok összeállítása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

197.794
(151) 2009.06.30.
M 08 03836
(220) 2008.12.15.
Lasernetworks Kft., Szigetszentmiklós (HU)

MEGASTART
38

Távközlés.

197.795
M 08 03669
Sass Gábor, Budapest (HU)

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

(151) 2009.06.30.
(220) 2008.11.28.

SASSEC
16

Mûanyag alapanyagból készült biztonsági szalag, plomba.

(111) 197.796
(151) 2009.06.30.
(210) M 08 03535
(220) 2008.11.13.
(732) TV Paprika Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

197.799
(151) 2009.06.30.
M 09 00160
(220) 2009.01.21.
Bery Products Kft., Budapest (HU)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(546)

(511) 20

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás, televíziós mûsor és
csatorna sugárzása, televíziós programok összeállítása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 197.797
(151) 2009.06.30.
(210) M 08 03534
(220) 2008.11.13.
(732) TV Paprika Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

Bútorok és ezek kellékei, kiegészítõi.

(111) 197.800
(151) 2009.06.30.
(210) M 09 00013
(220) 2009.01.06.
(732) Bioetanol Alapanyag Beszerzõ Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., Gyõr (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(541) „CSILLAG”
(511) 29 Étkezési olajok; étkezési napraforgóolaj; étkezési repceolaj;
kukoricaolaj; szezámolaj; kókuszolaj; pálmamagolaj táplálkozási
használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; étkezési olívaolaj; tartósított olajbogyó; étkezési csontolaj; zsírok; étkezési
faggyú; kókuszvaj; kókuszzsír; zsírtartalmú anyagok étkezési
zsírok elõállításához; zsírtartalmú keverékek kenyérre.
(111)
(210)
(732)
(740)

197.801
(151) 2009.06.30.
M 09 00014
(220) 2009.01.06.
Baoding Yingli Group Co., Ltd., Baoding (CN)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televíziós mûsorszolgáltatás, televíziós mûsor és
csatorna sugárzása, televíziós programok összeállítása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 197.798
(151) 2009.06.30.
(210) M 08 03532
(220) 2008.11.13.
(732) Filmmúzeum Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

(511) 4
Ipari olajok; kenõzsírok; fûtõanyag; ásványi tüzelõanyag;
ipari viasz; éjjelilámpák (gyertyák); portalanítókészítmények;
elektromos energia; karburátorok; adalékanyagok, nem vegyitõl a
motor üzemanyagig; kõmûvesmunka konzerválásához olaj; világítási üzemanyag; vágófolyadék.
7
Elektromos konyhai gépek; üvegmunkás gépek; vegyipari
elektromechanikus gépek; emelõberendezések; hidraulikus gépek és motorok; kéziszerszámok, mások mint a kézzel mûködtetõek; elektromos motorok, mások mint a földmûvelõ jármûvek;
festõgépek; dinamók; pumpák (gépek); pumpák fûtõberendezésekhez; gép kerékhajtómû; hajtõmûvek mások mint a földmûvelõ
jármûvek; elektromos gépek és berendezések tisztításhoz; fémipari gépek; vulkanizációs berendezések.
9
Optikai lámpák; optikai cikkek; optikai üvegek; papírpecsét
(wafers) szilikonszeletek; elektromos vezetõvel borított üveg; átalakítók (elektromosság); csatlakozódoboz (elektromosság); elosztódobozok (elektromosság); kontrollpanelek (elektromosság);
kondenzátorok; áram-egyenirányítók; félvezetõk; elosztópultok
(elektromosság); integrált áramkörök; napelemek; elektromos
szabályozású berendezések; elektromos tranzisztorok; nyomtatott áramkörök; elektromos vezetõk; elektromos áramszedõk;
elemtartók; akkumulátordobozok; napelemek; galvánelemek;
elemtöltõk; csipek (integrált áramkörök); armatúrák (elektromosság); elemek világításhoz; elemek zseblámpákhoz; elektromos
elemek; fénylõ jelek; közlekedésilámpa-berendezések (jelzõeszközök).

M752

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 9. szám I. kötet, 2009.09.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek I.
(111) 197.802
(151) 2009.06.30.
(210) M 08 03861
(220) 2008.12.16.
(732) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(546)

(546)

(511) 9
Pénzbedobásos automaták, számítógépprogram és -szoftver, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító és mechanikus
táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényképek; grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, 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.

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

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

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

197.803
(151) 2009.06.30.
M 08 03850
(220) 2008.12.16.
Kia Motors Corporation, Seoul (KR)
Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(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.
(111) 197.806
(151) 2009.06.30.
(210) M 08 03562
(220) 2008.11.17.
(732) Dutra Traktor Jármûgyártó Kft., Kapuvár (HU)
(546)

(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök.
12 Traktorok, dömperek, földmunkagépek, nehézgépek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Eco Dynamics

197.807
(151) 2009.06.30.
M 08 03569
(220) 2008.11.17.
Clockwork Média Kft., Budapest (HU)
Hamza Kata, Budapest

12 Személygépjármûvek, teherautók, buszok, kisbuszok, furgonok, (jármûvek), kisfurgonok, omnibuszok, négykerék-meghajtású jármûvek, kétkerekû jármûvek.

197.804
(151) 2009.06.30.
M 09 00456
(220) 2009.02.19.
Solvo Biotechnológiai Zrt., Szeged (HU)

PREDICELL
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).

197.805
(151) 2009.06.30.
M 09 00317
(220) 2009.01.30.
Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)
dr. László Áron Márk ügyvéd, S.B.G. K. Ügyvédi Iroda,
Budapest

(511) 43 Helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, rendezvényekhez termékek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése.
(111)
(210)
(732)
(740)

197.808
(151) 2009.06.30.
M 08 03585
(220) 2008.11.17.
BONGRAIN S.A., Viroflay (FR)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 29
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(111) 197.809
(151) 2009.06.30.
(210) M 08 03694
(220) 2008.12.02.
(732) Tordas Értékmegõrzõ-Fejlesztõ és Kulturális Közhasznú
Egyesület, Tordas (HU)
(740) dr. Zoltán Gábor, Zoltán és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Elsõ Magyar Egészségfalu - TORDAS
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

197.810
(151) 2009.06.30.
M 08 03579
(220) 2008.11.17.
BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

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

(511) 41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok
szervezése és lebonyolítása, show-mûsorok szervezése, sportversenyek rendezése, stadionok bérlete, szabadidõs szolgáltatások
nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, üdülési tárgyú információ, üdülõtáborok szolgáltatásai, versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].
43 Helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, rendezvényhez termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése.
(111)
(210)
(732)
(740)

(546)

197.812
(151) 2009.06.30.
M 08 03570
(220) 2008.11.17.
Clockwork Média Kft., Budapest (HU)
Hamza Kata, Budapest

197.813
(151) 2009.06.30.
M 09 00034
(220) 2009.01.07.
The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Iroda, Budapest

(546)

(511) 29

Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

(111) 197.811
(151) 2009.06.30.
(210) M 08 03377
(220) 2008.11.28.
(732) Dob-Hús Kft., Tiszavasvári (HU)
(546)

(511) 29 Vörösáruk, baromfipárizsi 1000 g eg, baromfipárizsi 500 g
eg, mûbeles baromfivirsli lédig, mûbeles baromfivirsli vcs, mûbeles sertésvirsli lédig, mûbeles sertésvirsli vcs, juhbeles virsli, baromfi frankfurti virsli, sertés frankfurti virsli, Darius füstölt roppanós virsli lédig, Darius füstölt roppanós virsli 350 g vcs; Mozaikos húskészítmények, Zala felvágott cca 2000 g, Zala felvágott
300 g eg, Olasz felvágott cca 1000 g, Olasz felvágott 300 g eg,
fokhagymás szelet cca 1000 g, fokhagymás felvágott 300 g eg;
füstölt, fõtt (hõkezelt) kolbászok, lecsókolbász lédig, lecsókolbász vcs cca 1000 g, csemege debreceni lédig, csemege debreceni
vcs; füstölt vékony kolbászok, parasztkolbász, lángolt kolbász;
kenhetõ húskészítmények, kenõmájas 150 g eg, kenõmájas 500 g
eg; sonkafélék, csibesonka cca 1400 g, csemege sonka cca 1000 g,
csemege sonka cca 500 g, csemege sonka cca 2000 g; szalonnafélék, kolozsvári szalonna vcs cca 300 g, tokaszalonna vcs cca 300
g; sózott, pácolt, füstölt, fõtt szalonnák, erdélyi szalonna cca 300
g, paprikás erdélyi szalonna cca 300 g, füstölt fõtt császárszalonna
cca 1000 g, F.F paprikás császárszalonna cca 1000 g; füstölt termékek, füstölt kenyérszalonna, füstölt hátsó csülök, füstölt hátsó
csülök vcs cc:a .1000 g, füstölt elsõ csülök, füstölt kötözött sonka
vcs cca 1000 g, füstölt lapocka, füstölt kötözött lapocka vcs cca
1000 g, füstölt húsoscsont, füstölt bordaporc, füstölt oldalas, füstölt tarja lédig, füstölt fõtt csemege karaj zsf cca 1000 g, füstölt
fõtt csemegekaraj zsf cca 500 g, füstölt fõtt fejmaszk vcs; füstölt,
fõtt termékek, füstölt fõtt szezámmagos fehérpecsenye lédig, füstölt fõtt comb vcs cca 1000 g, füstölt fött lapocka darabolt vcs,
füstölt, fõtt kötözött lapocka, füstölt fõtt kötözött comb, füstölt,
fõtt tarja csn vcs cca 1000 g; sertés zsír 20 kg-os, sertés zsír 5
kg-os, sertés zsír 1 kg-os, étkezési tepertõ.

(511) 3
A száj, fogak, torok, fogíny és szájüreg ápolására szolgáló
készítmények, szájhigiéniai készítmények, fogkõ- és fogszuvasodás-gátló szájvizek, fogtisztító készítmények, fogkrémek, szájvizek, szájspray, fogápoló zselék, fluortartalmú zselék, fluortartalmú szájvizek, fogtisztító porok, fogkõ kimutatására szolgáló tabletták.
21 Fogkefék; elektromos fogkefék; kefegyártáshoz szükséges
anyagok; a 21. áruosztályba tartozó, tisztításra szolgáló nem
elektromos eszközök és anyagok; a 21. áruosztályba tartozó, fent
említett termékekhez való alkatrészek és tartozékok; fogselyemtartók, fogpiszkáló, fogpiszkálótartók, kefék; a 21. áruosztályba
tartozó tartók és adagolók; mûfogsortisztító kefék, fogköztisztító
kefék.
(111) 197.814
(151) 2009.06.30.
(210) M 08 03713
(220) 2008.12.02.
(732) Aminach Bedding & Furniture Manufacturing Ltd.,
Ramle (IL)
(300) 212113
2008.06.03. IL
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 20 Bútorok; kanapék; karosszékek (fotelek); masszázsfotelek;
tv-fotelek; asztalok; kávéasztalok; nappaliszoba-asztalok; matracok.
(111) 197.815
(151) 2009.06.30.
(210) M 08 03890
(220) 2008.12.17.
(732) RANBAXY LABORATORIES LIMITED,
Gurgaon-122001 (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
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(541) RANOLANZ PLUS
(511) 5
Gyógyszerészeti és orvosi készítmények humán és állatgyógyászati alkalmazásra.
(111) 197.816
(151) 2009.06.30.
(210) M 08 03714
(220) 2008.12.02.
(732) Cherry Pick Media Interactive Telekommunikációs
Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Madar Attila ügyvéd, Madar Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(111) 197.820
(151) 2009.06.30.
(210) M 08 03888
(220) 2008.12.17.
(732) Delkofin Humánegészségügyi Spirituális Központ Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Béla ügyvéd, Dr. Horváth Béla Ügyvédi Iroda,
Zsámbék
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(111)
(210)
(732)
(740)

38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; idõleges szállásadás.

197.817
(151) 2009.06.30.
M 08 03580
(220) 2008.11.17.
BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

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

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

(546)

197.821
(151) 2009.06.30.
M 08 03578
(220) 2008.11.17.
BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 29
(511) 29
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
(111) 197.822
(151) 2009.06.30.
(210) M 08 03571
(220) 2008.11.17.
(732) Parmis Ingatlankezelõ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Balázs Ildikó, Dr. Balázs Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

197.818
(151) 2009.06.30.
M 08 03700
(220) 2008.12.02.
Würth Szereléstechnika Kft., Budaörs (HU)
Szilágyi Noémi, Érd

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 197.819
(151) 2009.06.30.
(210) M 08 03881
(220) 2008.12.17.
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Danubius Pirítós
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; idõleges szállásadás, étkezdék, éttermek, gyorséttermek, önkiszolgáló éttermek,
vendéglátóipar, kávéházak.

(111)
(210)
(732)
(740)
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(511) 35 Manökeni modellszolgáltatások, reklám- vagy kereskedelmi célból.
41 Modellügynökség, színészek, hoszteszek, modellek közvetítése.

(546)

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

Távol-keleti, indonéz bútorok ill. kiegészítõk értékesítése.

197.824
(151) 2009.06.30.
M 08 03584
(220) 2008.11.17.
BONGRAIN S.A., Viroflay (FR)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

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

197.889
(151) 2009.07.09.
M 08 02783
(220) 2008.09.03.
Revita Reumatológiai Kft., Budapest (HU)
dr. Kun István ügyvéd, Budapest

(546)
(511) 9
Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, hanglemezek.
44 Orvosi/higiéniai/szépségápolási szolgáltatások.

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

(111) 197.890
(151) 2009.07.09.
(210) M 08 03211
(220) 2008.10.14.
(732) Sanoma Budapest Kiadói zártkörûen mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

197.825
(151) 2009.06.30.
M 08 03581
(220) 2008.11.17.
BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(511) 38 Távközlés, különösen internetes oldalak létrehozása és
fenntartása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(546)
(111) 197.891
(151) 2009.07.09.
(210) M 08 03283
(220) 2008.10.17.
(732) ipip Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(546)
(511) 29
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

197.886
(151) 2009.07.09.
M 08 00438
(220) 2008.02.13.
Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

Felfedezõk
41 Rádió- és televízióprogramok készítése; könyvkiadás; vallásoktatás.

(111) 197.887
(151) 2009.07.09.
(210) M 08 01263
(220) 2008.04.11.
(732) „Öltözködés”-2007 Kft., Pécs (HU)
(546)

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

Sportruházat.

197.888
(151) 2009.07.09.
M 08 01344
(220) 2008.04.16.
Kiss Róbert Richard, Budapest (HU)
Ézsiás József, Budapest

BLUE ORANGE MODELS

(511) 35 Állásközvetítõ irodák, árösszevetési szolgáltatások, gazdasági elõrejelzések, hirdetési oldalak készítése, információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], információk
számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, kereskedelmi információs ügynökségek, közönségszolgálat, közvélemény-kutatás,
kutatások ügyletekkel kapcsolatban, online hirdetõi tevékenység
számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, piackutatás, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámügynökségek, hirdetõügynökségek, statisztikák összeállítása, szabadtéri hirdetés, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, számítógépes nyilvántartások kezelése, újság-elõfizetések intézése mások számára, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok, vásárlási megrendelések ügyintézése.
36 Ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése,
ingatlanügynökségek, irodák [ingatlanok] bérlete, lakásbérlet, lakásügynökségek, lakbérbehajtás, mezõgazdasági ingatlanok bérlete, pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan],
pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi tanácsadás.
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bedobással 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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

42 Hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete, hosting szolgáltatások weboldalakhoz, idõjárás-elõrejelzõ szolgálat, kutatás
és fejlesztés mások részére, kutatómotorok biztosítása az internethez, mûszaki szakértõi tevékenység, szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban, számítógépprogramok adatainak
és adatoknak az átalakítása, számítógépprogramok installációja,
számítógépszoftver-tanácsadás, számítógép-vírusvédelmi szolgáltatások, számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes
rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás,
számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, számítógépprogramozás, számítógépszoftver fenntartása, weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(111) 197.896
(151) 2009.07.09.
(210) M 09 00165
(220) 2008.11.04.
(732) BME GTK Idegennyelvi Központ, Budapest (HU)
(546)

197.892
(151) 2009.07.09.
M 08 03354
(220) 2008.10.30.
SUP-Air Kft., Budapest (HU)
dr. Gyöngyösi László ügyvéd, Gödöllõ

(511) 11 Levegõtisztító berendezések, levegõtisztító készülékek, levegõszagtalanító készülékek, légdezodoráló berendezések, légtisztító készülékek és gépek, légkondicionáló berendezések, légszárító készülékek, légszûrõ berendezések, mindezek részei és
felszerelései.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

197.893
(151) 2009.07.09.
M 08 03417
(220) 2008.11.04.
BME GTK Idegennyelvi Központ, Budapest (HU)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási
vizsgáztatás.
197.897
(151) 2009.07.09.
M 09 00195
(220) 2009.01.23.
KRKA, tovarna zdravil, d.d.,Novo mesto, Novo mesto (SI)
Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros
& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

Tiéd a világ, ha megérted!

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

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási
vizsgáztatás.

(541) KARDOGREL
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 197.894
(151) 2009.07.09.
(210) M 08 03435
(220) 2008.11.05.
(732) Filmklik Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Wenczel Kristóf, Wenczel Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Filmklik
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 197.895
(210) M 09 00047
(732) Misák Ferenc, Budapest (HU)
(546)

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

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

(151) 2009.07.09.
(220) 2009.01.09.

197.898
(151) 2009.07.09.
M 09 00196
(220) 2009.01.23.
KRKA, tovarna zdravil, d.d.,Novo mesto, Novo mesto (SI)
Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros
& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

197.904
(151) 2009.07.14.
M 09 00429
(220) 2009.02.17.
Gyóni Krisztina, Bag (HU)
dr. Gajdos Róbert, Dr. Gajdos Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 12
(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 érme-

Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(111) 197.923
(151) 2009.07.16.
(210) M 08 03363
(220) 2008.10.30.
(732) Smylist Humánkreatív Oktatási és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Smyling
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(511) 9
Tudományos célra szolgáló oktatóberendezések.
16 Tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
41 Szakmai képzés.
44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

197.925
(151) 2009.07.16.
M 08 03356
(220) 2008.10.30.
Flott-George Bt., Törökbálint (HU)
dr. Dukkon Zsolt, Dukkon Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(511) 42 Kereskedelmi egységek mûködtetése, különösképpen élelmiszer-ipari bolthálózatok mûködtetése.
(111)
(210)
(732)
(740)

(111) 197.928
(151) 2009.07.16.
(210) M 08 03545
(220) 2008.11.14.
(732) PNP 2006 Oktatásszervezõ és Tanácsadó Kft.,
Somogyvár (HU)
(740) dr. Kolozs László ügyvéd, Budapest
(546)

197.926
(151) 2009.07.16.
M 08 03361
(220) 2008.10.30.
Senoble Holding SAS, Jouy (FR)
dr. Perlaki Dezsõ, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda,
Budapest

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

(511) 30 Jégkrémek, fagylaltok, jég, cukorkaáruk, cukrászati készítmények, jeges és fagyasztott italok.

(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)
(511) 29 Tej és tejtermékek.
30 Tejet tartalmazó csokoládé, csokoládés tej (ital), fagyasztott
joghurt, fagylalt, jégkrém, kakaó tejes ital, kávé tejjel, pudingok,
tejsodó (vaníliás krém).
32 Tejet tartalmazó alkoholmentes italok, tejet tartalmazó alkoholmentes koktélok, tejsavó alapú italok.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

197.929
(151) 2009.07.16.
M 08 03745
(220) 2008.12.05.
ICE’N’GO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Siófok (HU)
dr. Sütõ László, Dr. Sütõ László Ügyvédi Iroda, Budapest

197.927
(151) 2009.07.16.
M 08 03543
(220) 2008.11.14.
Mihályi Attila, Székesfehérvár (HU)
dr. Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 32 Készítmények italok elõállításához, pasztillák vagy por alakú italkoncentrátumok alkoholmentes italokhoz, alkoholmentes
gyümölcsitalok, gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, szörpök italokhoz, termékek ásványvizek, szénsavas vizek elõállításához.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen szövegek kiadása, újságkiadás, -terjesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, elektronikus deszktop kiadói tevékenység, online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk), alkotómûhelyek szervezése és
lebonyolítása, online játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, riporteri szolgáltatások, edzõtábori szolgáltatások, szabadidõs szolgáltatások nyújtása.

197.930
(151) 2009.07.16.
M 08 03604
(220) 2008.11.20.
Ed.Haas Hungaria Kft., Gyõr (HU)
Török Antal, Gyõr

197.931
(151) 2009.07.16.
M 08 03606
(220) 2008.11.20.
Ed.Haas Hungaria Kft., Gyõr (HU)
Török Antal, Gyõr

(511) 32 Készítmények italok elõállításához, pasztillák vagy por alakú italkoncentrátumok alkoholmentes italokhoz, alkoholmentes
gyümölcsitalok, gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, szörpök italokhoz, termékek ásványvizek, szénsavas vizek elõállításához.
(111)
(210)
(732)
(740)

M758

197.932
(151) 2009.07.16.
M 08 03607
(220) 2008.11.20.
Ed.Haas Hungaria Kft., Gyõr (HU)
Török Antal, Gyõr
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(546)

(546)

(511) 32 Készítmények italok elõállításához, pasztillák vagy por alakú italkoncentrátumok alkoholmentes italokhoz, alkoholmentes
gyümölcsitalok, gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, szörpök italokhoz, termékek ásványvizek, szénsavas vizek elõállításához.
(111) 197.933
(151) 2009.07.16.
(210) M 09 00057
(220) 2009.01.12.
(732) Duna Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Lehner Katalin, Lehner Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetési helyek levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, keresedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú
kiállítások szervezése, közönségszolgálat, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták terjesztése), reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek
szerkesztése, reklámügynökségek, hirdetõ ügynökségek, sajtófigyelés, szponzorok felkutatása, televíziós reklámozás.
38 Távközlés; elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás), fórumok biztosítása az interneten, hírügynökségek, információszolgáltatás távközlési ügyekben, kábeltelevíziós
mûsorszórás, mûholdas átvitel, televíziós mûsorszórás, telexszolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; elektronikus deszktop kiadói tevékenység, élõ
adások bemutatása, elektronikus könyvek és folyóiratok online
kiadása, elõadómûvészek szolgáltatásai, feliratozása (filmek),
filmgyártás, filmstúdiók, filmvetítõk és tartozékaik kölcsönzése,
hangstúdiók szolgáltatásai, könyvkiadás, könyvtári kölcsönzés,
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, online elérhetõ elektronikus publikációk, nem letölthetõk, online játékok szolgáltatása számítógépek hálózatból, rádió- és televízióprogramok
készítése, riporteri szolgáltatások, show-mûsorok, show-mûsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai), sorsjátékok lebonyolítása, színházi produkciók, szinkronizálás, szórakoztatás,
szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú), szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, televíziós szórakoztatás, videofelvevõ készülékek kölcsönzése, videofilmezés, videofilmgyártás, videokamerák kölcsönzése, videoszalagok kölcsönzése, videoszalagok vágása, világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére, zene összeállítása, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék,
varieték.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetési helyek levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, keresedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú
kiállítások szervezése, közönségszolgálat, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták terjesztése), reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámszövegek
szerkesztése, reklámügynökségek, hirdetõ ügynökségek, sajtófigyelés, szponzorok felkutatása, televíziós reklámozás.
38 Távközlés; elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás), fórumok biztosítása az interneten, hírügynökségek, információszolgáltatás távközlési ügyekben, kábeltelevíziós
mûsorszórás, mûholdas átvitel, televíziós mûsorszórás, telexszolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; elektronikus deszktop kiadói tevékenység, élõ
adások bemutatása, elektronikus könyvek és folyóiratok online
kiadása, elõadómûvészek szolgáltatásai, feliratozása (filmek),
filmgyártás, filmstúdiók, filmvetítõk és tartozékaik kölcsönzése,
hangstúdiók szolgáltatásai, könyvkiadás, könyvtári kölcsönzés,
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, online elérhetõ elektronikus publikációk, nem letölthetõk, online játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, rádió- és televízióprogramok
készítése, riporteri szolgáltatások, show-mûsorok, show-mûsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai), sorsjátékok lebonyolítása, színházi produkciók, szinkronizálás, szórakoztatás,
szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú), szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban, televíziós szórakoztatás, videofelvevõ készülékek kölcsönzése, videofilmezés, videofilmgyártás, videokamerák kölcsönzése, videoszalagok kölcsönzése, videoszalagok vágása, világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére, zene összeállítása, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék,
varieték.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

197.935
(151) 2009.07.16.
M 08 03603
(220) 2008.11.20.
Ed.Haas Hungaria Kft., Gyõr (HU)
Török Antal, Gyõr

(511) 32 Készítmények italok elõállításához, pasztillák vagy por alakú italkoncentrátumok alkoholmentes italokhoz, alkoholmentes
gyümölcsitalok, gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, szörpök italokhoz, termékek ásványvizek, szénsavas vizek elõállításához.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(111) 197.934
(151) 2009.07.16.
(210) M 09 00056
(220) 2009.01.12.
(732) Duna Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Lehner Katalin, Lehner Ügyvédi Iroda, Budapest

M759

197.936
(151) 2009.07.16.
M 08 03747
(220) 2008.12.05.
Ibrahim Aksoy, Budapest (HU)
dr. Tarpai L. Tamás, Tarpai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(511) 25 Ruházati cikkekk, cipõk, kalapáruk, alsónadrágok, alsónadrágok, rövid, alsónemûk, alsószoknyák, bélések készruhákhoz
(ruhanemûk 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 (ruhanemûk),
fejfedõk (kalapáruk), fejszalagok (ruházat), felsõkabátok, felöltõk, felsõruházat, fityulák, futballcipõk, fülvédõk (ruházat), fürdõköpenyek, fürdõnadrágok, úszónadrágok, fürdõpapucsok, fürdõruhák, fürdõsapkák, fürdõszandálok, fürdõcipõk, fûzõk, fûzõk
(ruházat), fûzõs bakancsok, fûzõvédõk, gabardin (ruházat), gallérok (ruházat), harisnyanadrágok, harisnyatartók, harisnyakötõk,
harisnyatartós csípõfûzõ, harisnyák, hurkolt/kötöttáruk, ing-szatlik, ingek, ingelõk, ingblúzok, ingvállak, pruszlikok, izzadságfelszívó alsónemûk, izzadságfelszívó harisnyák, izzlapok, jelmezek,
kabátok, kalapok, kalapvázak, kamásnik (bokavédõk), kaplik, cipõorrok, karék, manipula (egyházi), kemény ingmellek, plasztronok, kerek papi sapkák, kerékpáros-öltözetek, kesztyûk (ruházat),
kezeslábasok (felsõruházat), készruhák, kézelõk (ruházat), kombinék (alsónemûk), kosztümök, köntösök, pongyolák, kötények
(ruhanemûk), kötöttáruk, lábbeli felsõrészek, lábbelik, lábszárvédõk, kamásnik, levehetõ gallérok, libériák, inasruhák, magas szárú cipõk, magas szárú lábbelik, mantillák (csipke fejfedõk), matrózblúzok, melegítõk, szvetterek, mellények, melltartók, miseruhák, kazulák, mitrák, püspöksüvegek, muffok, karmantyúk (ruhanemûk), munkaruhák, munkaköpenyek, mûbõr ruházat, nadrágok, neme elektromosan fûtött lábmelegítõk, nõi ruhák, nyakkendõk, nyaksálak, gallérvédõk, öltözékek vízisíeléshez, övek (ruházat), papírruházat, papucsok, parkák (csuklyás blúzok) partedlik
nem papírból, pelenkák textíliából csecsemõknek, pelerinek, pizsamák, pólók, prémsálak (szõrmék), pulóverek, rámák lábbelikhez, ruhazsebek, ruházat, ruhanemûk, ruházat gépkocsivezetõknek, sapkák, sálak, sárcipõk, síbakancsok, sícipõk, spárgatalpú
vászon lábbelik, sportcipõk, sportlábbelik, sporttrikók, strandlábbelik, strandruhák, svájcisapkák, barettek, szandálok, szárik,
szemellenzõk (sapkán), szoknyák, szõrmebéléses kabátok, szõrmék (ruhanemûk), talpak lábbelikhez, tapallók (nadrághoz), tarka
selyemkendõk (nyaksálak), tartók (nadrághoz, harisnyához),
térdnadrágok, térdszalagok, harisnyakötõ szalagok, tógák, tornacipõk, tornaruházat, ujjatlan kesztyûk, vállkendõk, nagykendõk,
vállszalagok, vízhatlan ruházat, zoknik, zoknitartók.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

197.937
(151) 2009.07.16.
M 08 03605
(220) 2008.11.20.
Ed.Haas Hungaria Kft., Gyõr (HU)
Török Antal, Gyõr

197.938
(151) 2009.07.16.
M 08 03608
(220) 2008.11.20.
Ed.Haas Hungaria Kft., Gyõr (HU)
Török Antal, Gyõr

(111) 197.939
(151) 2009.07.16.
(210) M 08 03621
(220) 2008.11.20.
(732) R-Time Kereskedelmi és Marketing Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 197.940
(151) 2009.07.16.
(210) M 08 03923
(220) 2008.12.20.
(732) Euro Noliker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Kistelek (HU)
(740) Hajdú Ügyvédi Iroda, dr. Hajdú István, Szeged
(546)

(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

(511) 32 Készítmények italok elõállításához, pasztillák vagy por alakú italkoncentrátumok alkoholmentes italokhoz, alkoholmentes
gyümölcsitalok, gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, szörpök italokhoz, termékek ásványvizek, szénsavas vizek elõállításához.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 32 Készítmények italok elõállításához, pasztillák vagy por alakú italkoncentrátumok alkoholmentes italokhoz, alkoholmentes
gyümölcsitalok, gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, szörpök italokhoz, termékek ásványvizek, szénsavas vizek elõállításához.

(111) 197.962
(151) 2009.07.17.
(210) M 08 00974
(220) 2008.03.19.
(732) ÉDEN FOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Siófok (HU)
(740) dr. Szabó Péter, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

M760

Tejkrémmel töltött áruk (tejsnack termékek).

197.963
(151) 2009.07.17.
M 08 03146
(220) 2008.10.07.
GROUPE AUCHAN, Croix (FR)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
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termékek, karbantartási termékek, termékek gépkocsikhoz, sportcikkek, játékok és játékszerek, háztartási és konyhai eszközök és
cikkek, bõráruk, irodaszer és papíráru, elektromos háztartási készülékek, irodai készülékek, számítógépek, elektromos készülékek, hifiberendezések, televíziók, bútor, távközlési készülékek,
textiltermékek, rövidáru cikkek, jármûvek, nyomtatvány, üzemanyagok.

(546)

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

termékek, karbantartási termékek, termékek gépkocsikhoz, sportcikkek, játékok és játékszerek, háztartási és konyhai eszközök és
cikkek, bõráruk, irodaszer és papíráru, elektromos háztartási készülékek, irodai készülékek, számítógépek, elektromos készülékek, hifiberendezések, televíziók, bútor, távközlési készülékek,
textiltermékek, rövidáru cikkek, jármûvek, nyomtatvány, üzemanyagok.
36 Biztosítás; baleset- és tûzbiztosítás aláírása; életbiztosítás;
gondoskodási alap; bank-, financiális és pénzügyek; otthoni bankügyintézés; portfóliókezelés; kintlévõségek behajtása; hitelirodák; financiális lízing; finanszírozási és kölcsönszolgáltatások;
banki szolgáltatások, hitel-, tartozási, fizetési és egyéb kártyák
vagy csekkek, amelyek pénzügyi elõnyöket biztosítanak; leszámítolási kuponok kiadása; váltási mûveletek; utazási csekkek és
hitellevelek kibocsátása; csekkhitelesítés; biztonságos letéti szolgáltatások; tõzsdei brókerezés; tõkealakítás és beruházás; pénzügyi elemzés; fiskális becslés; konzultáció pénz- és biztosítási
ügyekben; jótékonysági gyûjtés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlan, lakások és irodák kezelése, bérlése és értékelése; bérbeszedés; farmok lízingelése; ingatlanlízingelés; ingatlanértékelés; régiségek, mûalkotások, ékszerek és bélyegek értékelése; numizmatikai értékbecslés; pénzügyi szponzorálás.
37 Építkezés; épületek, gyárak, kiállítóstandok és üzletek építése; tájékoztatás építési és tatarozási szolgáltatásokról; épületek
tisztítása; épületek lebontása; épületszigetelés; kártevõk irtása, de
nem mezõgazdasági; patkányirtás, fertõtlenítés; fényképezõgépek javítása; zárak javítása; légkondicionáló berendezések, irodai
készülékek, számítógépek, fûtõberendezések, bojlerek, hûtõkészülékek, elektromos berendezések, elektromos háztartási készülékek, gépek, felszerelések, liftek, telefonok, raktárak felszerelése, karbantartása és javítása; konyhai berendezés felszerelése;
tûz- vagy betörésjelzõ felszerelése és javítása; daruk (az építkezés
helyszínén lévõ berendezés), exkavátorok, buldózerek és tisztítógépek bérbeadása; mûhókészítõ szolgáltatás; mosoda, cipõjavítás, kosztüm- és ruházatjavítás; órák (karbantartás és javítás); festõ-, vakoló-, vízvezeték-szerelõ és tapétázószolgáltatás; kõmûvesmunka; ablaktisztítás; mûasztalos ipari munkák (javítás); cégtáblafestés vagy javítás; késélezés; abroncsfelújítás; abroncsvulkanizálás (javítás); kéményseprés; kõfejtõ szolgáltatás; jármû
szervizállomások; jármûvek karbantartása, javítása és tisztítása;
segítségnyújtás jármû meghibásodás esetén (javítás).
38 Távközlés; távközléssel kapcsolatos tájékoztatás; hír- és információs ügynökségek; hírügynökségek; rádióadás, távirati
kommunikáció; televíziós mûsoradás; televízió- és rádióközvetítés; telefon- és távközlési szolgáltatások; távközlési berendezések
bérbeadása; üzenetközvetítõ berendezések, faxgépek, telefonok,
modernek; mobil rádiótelefonozás; üzenetek közvetítése; faxközvetítés; számítógépek terminálokon keresztül történõ kommunikációja; üvegszál optikás hálózatokon történõ kommunikáció;
számítógép-támogatású üzenet- és képtovábbítás; adatbázisokban vagy számítógépek hálózati szerveren tárolt információ közvetítése; telefon-, elektronikus és számítógépes üzenõ szolgáltatások; kommunikáció, üzenet és adatok online vagy nem a valós
idõben történõ kommunikációja és átvitele, adatfeldolgozó rendszerekrõl vagy számítógépek hálózati rendszereirõl, beleértve az
internetként ismert globális távközlési hálózatot és a világhálóként ismert globális hálózatot; hozzáférés biztosítása távközlési
hálózatokhoz, beleértve az internetként ismert globálhálózatot;
elektronikus kijelzõ szolgáltatások (telekommunikációk); távkonferencia szolgáltatások; hozzáférési idõ lízingelés adatbázis
szerverközponthoz; hozzáférési idõ lízingelés adatkezelõ számítógéphez; hozzáférés biztosítása számítógépes adatbázisokhoz;
otthonról történõ vásárláshoz adaptált távközlési csatornák biztosítása; vitafórumok biztosítása az interneten; biztosított adatátviteli szolgáltatások, különösen hozzáférési kódokkal védett
átviteleknél; címtárlekérdezések; hozzáférések biztosítása mobiltelefon-hálózathoz, beleértve elõfizetést vagy mindent magában
foglaló árat; hozzáférés biztosítása számítógépes vagy telematikus adatbázisokhoz és adatbázis-szerverközpontokhoz; távkonferencia szolgáltatások.
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termékek, karbantartási termékek, termékek gépkocsikhoz, sportcikkek, játékok és játékszerek, háztartási és konyhai eszközök és
cikkek, bõráruk, irodaszer és papíráru, elektromos háztartási készülékek, irodai készülékek, számítógépek, elektromos készülékek, hifiberendezések, televíziók, bútor, távközlési készülékek,
textiltermékek, rövidáru cikkek, jármûvek, nyomtatvány, üzemanyagok.

(546)

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

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

(546)

(511) 16 Papír; karton (feldolgozatlan, félig feldolgozott vagy irodaszerkénti felhasználásra); kartoncsomagolás; papír vagy mûanyag csomagolótasakok, zacskók és ívek; ívek (papíráruk);
nyomtatvány, nyomdai betû; könyvkötõ anyag, fényképek,
nyomtatóblokkok; írószer- és papíráru; ragasztók papírokhoz
vagy háztartási célokra; mûvészeti anyagok, festõecsetek, festékdobozok (iskolai felhasználású cikkek); írógépek és irodai kellékek (kivéve bútor); oktatási és tanítási anyag (kivéve készülékeket); iskolai kellékek; irodai kapcsok, rajzszegek, ceruzahegyezõk, javító olyadékok, papírkések; ceruzák, ceruzabetét-tartók,
radírgumik; borítékok; dossziék; albumok, könyvek, folyóiratok;
almanach brossúrák, gyakorlófüzetek, katalógusok; naptárak; kõnyomatok, metszetek, festmények; poszterek, földrajzi térképek,
újságok; festékszalagorsók; bélyegzõkészülékek; pecsétek; ragasztószalag-tartók (irodaszer); papír törlõkendõk smink eltávolításához; papír- vagy cellulózcikkek; papír kávészûrõk; átütõ(másoló-) papírok; szemeteszsákok (papír vagy mûanyag); zacskók mikrohullámú sütõhöz; papír vagy karton címtáblák; wc-papír; papír asztalkendõ; papírtörülközõk; papír zsebkendõk; üdvözlõlapok; postai levelezõlapok; varrásminták; rózsafüzérek;
földgömbök; kártyák, jegyek; nem mágneses hûségkártyák; nem
mágneses személyazonosító kártyák.
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35 Hirdetés; reklámszövegek közzététele; hirdetési anyag kölcsönzése; hirdetési anyagok terjesztése (szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták); reklámfelület bérbeadása; kültéri
hirdetés; reklámügynökségek; mindenféle hirdetés közzétételének idõre történõ bérbeadása; hirdetési vagy eladási promóció
modellezése; üzletvezetési segítség ipari vagy kereskedelmi társaságoknak; üzletvezetés, üzleti adminisztráció; üzletvezetési segítség, üzleti szakértés; üzleti konzultáció, tájékoztatás vagy tudakozódás; professzionális üzleti konzultáció; elõadómûvészek üzletvezetése; adóbevallás elõkészítése; irodai szerepkörök, titkári
szolgáltatások; könyvelés; irodagépek és készülékek kölcsönzése
(kivéve távközlési berendezések és számítógépek); árusítóautomaták kölcsönzése; újság-elõfizetési szolgáltatások; elõfizetési
szolgáltatások távközlési szolgáltatásokhoz, globális távközlési
hálózatra (internet) vagy magán-hozzáférésû hálózatra (intranet),
számítógépes távközlési hálózatra vagy adatátviteli hálózatba
hozzáférést biztosító ellátóhoz; üzleti tanácsadói szolgáltatások
távközlési hálózatok mûködtetéséhez és felügyeletéhez; importexport ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek;
önköltségelemzés; piactanulmányok; piackutatás; véleményszondázás; ár-összehasonlító szolgáltatások; statisztikák készítése; PR; aukciós árusítások; kirakatkészítés, árubemutató; kereskedelmi tájékoztatás és tanácsadás fogyasztóknak; megrendelések adminisztratív kezelése; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; szállodák üzletvezetése; számítógépfájlok kezelése; adatgyûjtés és rendszerezés adatbázisban; információkutatás számítógépfájlokban harmadik személyek részére;
dokumentumreprodukció; állásügynökségek; személyzettoborzás; humánerõforrás-konzultáció; kiskereskedelmi szolgáltatás,
élelmiszerek és italok, továbbá nem élelmiszerek postai rendelése
és internetes eladása nagy és közepes outletekbõl, szupermarketekbõl és hipermarketekbõl; árukigyûjtés harmadik személyeknek (kivéve leszállítás) lehetõvé téve, hogy a fogyasztók tetszés
szerint megnézhessék és megvásárolhassák az árukat a következõ
szektorokban: egészségügyi, higiéniai, élelmiszer, ruházkodási,
ékszer, óra, szabadidõ, kertészkedés, barkácsolás, külsõ és belsõ
dekoráció, otthoni berendezések és felszerelések, szépségápolási
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41 Oktatás; tanintézeti szolgáltatások, akadémiák (oktatás); levelezõ kurzusok; betanítás; gyakorlati betanítás (bemutatás); betanítómûhelyek szervezése és vezetése; foglalkozási útmutató
(oktatási és betanítási konzultáció); bentlakásos iskolák; szórakozás; múzeumi lehetõségek biztosítása (bemutatók, kiállítások);
vidámparkok; állatkertek mûködtetése; cirkuszok, állatidomítás;
kaszinói szolgáltatások, játéktermek mûködtetése; sporttevékenységek; egészségmegõrzõ klubok (fizikai edzés); fizikai nevelés; sportpályák biztosítása; teniszpályák bérbeadása; golfpályák
biztosítása; sportversenyek szervezése; sporttábor szolgáltatások;
szünidei tábor szolgáltatások (szórakozás); klubszolgáltatások
(szórakozás vagy oktatás); kulturális tevékenységek; könyv-, magazinkiadás; nem hirdetéscélú szövegek publikálása; könyvkölcsönzés; asztali publikálás; mozgókönyvtár szolgáltatások; online
könyvek és folyóiratok elektronikus közzététele; online (nem letölthetõ) elektronikus publikációk felhasználása; online játékok
biztosítása számítógépes hálózathoz; diszkotéka szolgáltatások;
zenekari szolgáltatások; zeneszerzési szolgáltatások; bálok szervezése; show- és filmkészítés; forgatókönyv szolgáltatás; mûvészmodell-ügynökségek; szórakoztatási szolgáltatások; mozitermek mûködtetése; filmstúdiók; karaokeberendezések biztosítása; fogadások (parti) tervezés (szórakoztatás); mozifilmek, tvvevõk, videoszalagok, hangfelvételek, hangosítóberendezések,
videokamerák, videofelvevõk, rádió- és televíziókészülékek,
filmszínházi vetítõberendezések, színházi és látványosságikészletek kölcsönzése; sportfelszerelések bérbeadása (kivéve jármûveket, búvárberendezéseket); oktatási vagy szórakoztatási versenyek rendezése; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok
szervezése és vezetése; kulturális és oktatási célú kiállítások szervezése; helyfoglalás show-mûsorokra; jegyváltási szolgáltatások
(szórakozás); számsorsjátékok mûködtetése; tájékoztatás mûvelõdési vagy szórakoztatási eseményekrõl; rádió- és televíziós szórakoztatás; rádió- és televíziós mûsorok készítése; digitális képi
szolgáltatások; fényképezés; fényképes tudósítás; hírtudósító
szolgáltatások; videoszalagos felvétel (filmezés); videoszalag-szerkesztés; mikrofilmkészítés; jelbeszéd-interpretálás; fordítói szolgáltatások.
42 Vegyi elemzések; bakteriológiai kutatás; vegyészi szolgáltatások; vegyi kutatás; biológiai kutatás; mûszaki kutatás; fizikai
kutatás; mechanikai kutatás; geológiai kutatás; kozmetikai tudománnyal kapcsolatos kutatás; víz alatti kutatás; minõség-ellenõrzés; anyagvizsgálatok; textilvizsgálat; szakértõi tevékenység; gépészet; mûszaki-tervezési tanulmányok; olajmezõ-kiaknázási
elemzés; olajmezõ-felmérések; olajkúttesztelés; olajkutatás;
földtani felmérések; gépkocsik mûszaki átvizsgálása; számítógép-programozás; számítógéprendszerek tervezése; szoftvertervezés, -fejlesztés, -installálás, -frissítés és -karbantartás; számítógépek és szoftverek bérbeadása; számítógépes és szoftverkonzultáció; mûszaki konzultáció számítógépekkel kapcsolatban; számítógéprendszerek telepítésével kapcsolatos elemzések; adatbázisok rekonstruálása; weboldalak készítése és karbantartása harmadik személy részére; webszerverek bérbeadása, webhelyek befogadása; számítógépprogramok másolása; számítógépes programok és adatok adatkonvertálása (nem fizikai konvertálás); adatok
vagy dokumentumok konvertálása fizikairól elektronikus médiára; építési tervek készítése; építészet, belsõ tervezés; területfelmérések; területfelmérõ szolgáltatások; kalibrálás (mérés); várostervezés; építési tanácsadás; környezetvédelmi konzultáció; energiatakarékossági tanácsadás; idõjárás-elõrejelzési tanácsadások;
harmadik személyek számára készülõ új termékek kutatása és
fejlesztése; csomagolástervezési szolgáltatások; ruhatervezés;
grafikus tervezõi szolgáltatások; ipari tervezés; esztétika (ipari
tervezés); mûalkotások hitelesítése.

termékek, karbantartási termékek, termékek gépkocsikhoz, sportcikkek, játékok és játékszerek, háztartási és konyhai eszközök és
cikkek, bõráruk, irodaszer és papíráru, elektromos háztartási készülékek, irodai készülékek, számítógépek, elektromos készülékek, hifiberendezések, televíziók, bútor, távközlési készülékek,
textiltermékek, rövidáru cikkek, jármûvek, nyomtatvány, üzemanyagok.
36 Biztosítás; baleset- és tûzbiztosítás aláírása; életbiztosítás;
gondoskodási alap; bank-, financiális és pénzügyek; otthoni bankügyintézés; portfóliókezelés; kintlévõségek behajtása; hitelirodák; financiális lízing; finanszírozási és kölcsönszolgáltatások;
banki szolgáltatások, hitel-, tartozási, fizetési és egyéb kártyák
vagy csekkek, amelyek pénzügyi elõnyöket biztosítanak; leszámítolási kuponok kiadása; váltási mûveletek; utazási csekkek és
hitellevelek kibocsátása; csekkhitelesítés; biztonságos letéti szolgáltatások; tõzsdei brókerezés; tõkealakítás és beruházás; pénzügyi elemzés; fiskális becslés; konzultáció pénz- és biztosítási
ügyekben; jótékonysági gyûjtés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlan, lakások és irodák kezelése, bérlése és értékelése; bérbeszedés; farmok lízingelése; ingatlanlízingelés; ingatlanértékelés; régiségek, mûalkotások, ékszerek és bélyegek értékelése; numizmatikai értékbecslés; pénzügyi szponzorálás.
37 Építkezés; épületek, gyárak, kiállítóstandok és üzletek építése; tájékoztatás építési és tatarozási szolgáltatásokról; épületek
tisztítása; épületek lebontása; épületszigetelés; kártevõk irtása, de
nem mezõgazdasági; patkányirtás, fertõtlenítés; fényképezõgépek javítása; zárak javítása; légkondicionáló berendezések, irodai
készülékek, számítógépek, fûtõberendezések, bojlerek, hûtõkészülékek, elektromos berendezések, elektromos háztartási készülékek, gépek, felszerelések, liftek, telefonok, raktárak felszerelése, karbantartása és javítása; konyhai berendezés felszerelése;
tûz- vagy betörésjelzõ felszerelése és javítása; daruk (az építkezés
helyszínén lévõ berendezés), exkavátorok, buldózerek és tisztítógépek bérbeadása; mûhókészítõ szolgáltatás; mosoda, cipõjavítás, kosztüm- és ruházatjavítás; órák (karbantartás és javítás); festõ-, vakoló-, vízvezeték-szerelõ és tapétázószolgáltatás; kõmûvesmunka; ablaktisztítás; mûasztalos ipari munkák (javítás); cégtábla festés vagy javítás; kés élezés; abroncsfelújítás; abroncsvulkanizálás (javítás); kéményseprés; kõfejtõ szolgáltatás; jármû
szervizállomások; jármûvek karbantartása, javítása és tisztítása;
segítségnyújtás jármû-meghibásodás esetén (javítás).
38 Távközlés; távközléssel kapcsolatos tájékoztatás; hír- és információs ügynökségek; hírügynökségek; rádióadás, távirati
kommunikáció; televíziós mûsoradás; televízió- és rádióközvetítés; telefon- és távközlési szolgáltatások; távközlési berendezések
bérbeadása; üzenet-közvetítõ berendezések, faxgépek, telefonok,
modernek; mobil rádiótelefonozás; üzenetek közvetítése; faxközvetítés; számítógépek terminálokon keresztül történõ kommunikáció; üvegszáloptikás hálózatokon történõ kommunikáció; számítógép-támogatású üzenet- és képtovábbítás; adatbázisokban
vagy számítógépes hálózati szerveren tárolt információ közvetítése; telefon, elektronikus és számítógépes üzenõszolgáltatások;
kommunikáció, üzenet és adatok online vagy nem a valós idõben
történõ kommunikációja és átvitele, adatfeldolgozó rendszerekrõl
vagy számítógépes hálózati rendszerekrõl, beleértve az internetként ismert globális távközlési hálózatot és a világhálóként ismert
globális hálózatot; hozzáférés biztosítása távközlési hálózatokhoz, beleértve az internetként ismert globálhálózatot; elektronikus kijelzõ szolgáltatások (telekommunikációk); távkonferencia
szolgáltatások; hozzáférési idõ lízingelése adatbázis-szerverközponthoz; hozzáférési idõ lízingelése adatkezelõ számítógéphez;
hozzáférés biztosítása számítógépes adatbázisokhoz; otthonról
történõ vásárláshoz adaptált távközlési csatornák biztosítása; vitafórumok biztosítása az interneten; biztosított adatátviteli szolgáltatások, különösen hozzáférési kódokkal védett átviteleknél;
címtárlekérdezések; hozzáférések biztosítása mobiltelefon-hálózathoz, beleértve elõfizetést vagy mindent magában foglaló árat;
hozzáférés biztosítása számítógépes vagy telematikus adatbázisokhoz és adatbázis-szerverközpontokhoz; távkonferencia szolgáltatások.
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termékek, karbantartási termékek, termékek gépkocsikhoz, sportcikkek, játékok és játékszerek, háztartási és konyhai eszközök és
cikkek, bõráruk, irodaszer és papíráru, elektromos háztartási készülékek, irodai készülékek, számítógépek, elektromos készülékek, hifiberendezések, televíziók, bútor, távközlési készülékek,
textiltermékek, rövidáru cikkek, jármûvek, nyomtatvány, üzemanyagok.

(546)

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

(511) 16 Papír; karton (feldolgozatlan, félig feldolgozott vagy irodaszerkénti felhasználásra); kartoncsomagolás; papír vagy mûanyag csomagoló tasakok, zacskók és ívek; ívek (papíráruk);
nyomtatvány, nyomdai betû; könyvkötõ anyag, fényképek,
nyomtatóblokkok; írószer- és papíráru; ragasztók papírokhoz
vagy háztartási célokra; mûvészeti anyagok, festõecsetek, festékdobozok (iskolai felhasználású cikkek); írógépek és irodai kellékek (kivéve bútor); oktatási és tanítási anyag (kivéve készülékeket); iskolai kellékek; irodai kapcsok, rajzszegek, ceruzahegyezõk, javítófolyadékok, papírkések; ceruzák, ceruzabetét-tartók,
radírgumik; borítékok; dossziék; albumok, könyvek, folyóiratok;
almanach brossúrák, gyakorló füzetek, katalógusok; naptárak;
kõnyomatok, metszetek, festmények; poszterek, földrajzi térképek, újságok; festékszalagorsók; bélyegzõkészülékek; pecsétek;
ragasztószalag-tartók (irodaszer); papír törlõkendõk smink eltávolításához; papír- vagy cellulózcikkek; papír kávészûrõk; átütõ
(másoló) papírok; szemeteszsákok (papír vagy mûanyag); zacskók mikrohullámú sütõhöz; papír vagy karton címtáblák; wc-papír; papír asztalkendõ; papírtörülközõk; papír zsebkendõk; üdvözlõlapok; postai levelezõlapok; varrásminták; rózsafüzérek;
földgömbök; kártyák, jegyek; nem mágneses hûségkártyák; nem
mágneses személyazonosító kártyák.
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35 Hirdetés; reklámszövegek közzététele; hirdetési anyag kölcsönzése; hirdetési anyagok terjesztése (szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták); reklámfelület bérbeadása; kültéri
hirdetés; reklámügynökségek; mindenféle hirdetés közzétételének idõre történõ bérbeadása; hirdetési vagy eladási promóció
modellezése; üzletvezetési segítség ipari vagy kereskedelmi társaságoknak; üzletvezetés, üzleti adminisztráció; üzletvezetési segítség, üzleti szakértés; üzleti konzultáció, tájékoztatás vagy tudakozódás; professzionális üzleti konzultáció; elõadómûvészek üzletvezetése; adóbevallás elõkészítése; irodai szerepkörök, titkári
szolgáltatások; könyvelés; irodagépek és készülékek kölcsönzése
(kivéve távközlési berendezések és számítógépek); árusítóautomaták kölcsönzése; újság-elõfizetési szolgáltatások; elõfizetési
szolgáltatások távközlési szolgáltatásokhoz, globális távközlési
hálózatra (internet) vagy magán-hozzáférésû hálózatra (intranet),
számítógépes távközlési hálózatra vagy adatátviteli hálózatba
hozzáférést biztosító ellátóhoz; üzleti tanácsadói szolgáltatások
távközlési hálózatok mûködtetéséhez és felügyeletéhez; importexport ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek;
önköltségelemzés; piactanulmányok; piackutatás; véleményszondázás; ár-összehasonlító szolgáltatások; statisztikák készítése; PR; aukciós árusítások; kirakatkészítés, árubemutató; kereskedelmi tájékoztatás és tanácsadás fogyasztóknak; megrendelések adminisztratív kezelése; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; szállodák üzletvezetése; számítógépfájlok kezelése; adatgyûjtés és rendszerezés adatbázisban; információkutatás számítógépfájlokban harmadik személyek részére;
dokumentum reprodukció; állásügynökségek; személyzettoborzás; humánerõforrás-konzultáció; kiskereskedelmi szolgáltatás,
élelmiszerek és italok, továbbá nem élelmiszerek postai rendelése
és internetes eladása nagy és közepes outletekbõl, szupermarketekbõl és hipermarketekbõl; árukigyûjtés harmadik személyeknek (kivéve leszállítás) lehetõvé téve, hogy a fogyasztók tetszés
szerint megnézhessék és megvásárolhassák az árukat a következõ
szektorokban: egészségügyi, higiéniai, élelmiszer, ruházkodási,
ékszer, óra, szabadidõ, kertészkedés, barkácsolás, külsõ és belsõ
dekoráció, otthoni berendezések és felszerelések, szépségápolási
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Nemzeti lajstromozott védjegyek I.
41 Oktatás; tanintézeti szolgáltatások, akadémiák (oktatás); levelezõ kurzusok; betanítás; gyakorlati betanítás (bemutatás); betanítómûhelyek szervezése és vezetése; foglalkozási útmutató
(oktatási és betanítási konzultáció); bentlakásos iskolák; szórakozás; múzeumi lehetõségek biztosítása (bemutatók, kiállítások);
vidámparkok; állatkertek mûködtetése; cirkuszok, állatidomítás;
kaszinói szolgáltatások, játéktermek mûködtetése; sporttevékenységek; egészségmegõrzõ klubok (fizikai edzés); fizikai nevelés; sportpályák biztosítása; teniszpályák bérbeadása; golfpályák
biztosítása; sportversenyek szervezése; sporttábor szolgáltatások;
szünidei tábor szolgáltatások (szórakozás); klubszolgáltatások
(szórakozás vagy oktatás); kulturális tevékenységek; könyv-, magazinkiadás; nem hirdetéscélú szövegek publikálása; könyvkölcsönzés; asztali publikálás; mozgókönyvtár szolgáltatások; online
könyvek és folyóiratok elektronikus közzététele; online (nem letölthetõ) elektronikus publikációk felhasználása; online játékok
biztosítása számítógépes hálózathoz; diszkotéka szolgáltatások;
zenekari szolgáltatások; zeneszerzési szolgáltatások; bálok szervezése; show- és filmkészítés; forgatókönyv-szolgáltatás; mûvészmodell-ügynökségek; szórakoztatási szolgáltatások; mozitermek mûködtetése; filmstúdiók; karaokeberendezések biztosítása; fogadások (parti) tervezés (szórakoztatás); mozifilmek,
tv-vevõk, videoszalagok, hangfelvételek, hangosítóberendezések, videokamerák, videofelvevõk, rádió- és televíziókészülékek,
filmszínházi vetítõberendezések, színházi és látványosságikészletek kölcsönzése; sportfelszerelések bérbeadása (kivéve jármûveket, búvárberendezéseket); oktatási vagy szórakoztatási versenyek rendezése; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok
szervezése és vezetése; kulturális és oktatási célú kiállítások szervezése; helyfoglalás show-mûsorokra; jegyváltási szolgáltatások
(szórakozás); számsorsjátékok mûködtetése; tájékoztatás mûvelõdési vagy szórakoztatási eseményekrõl; rádió- és televíziós szórakoztatás; rádió- és televíziós mûsorok készítése; digitális képi
szolgáltatások; fényképezés; fényképes tudósítás; hírtudósító
szolgáltatások; videoszalagos felvétel (filmezés); videoszalag-szerkesztés; mikrofilmkészítés; jelbeszéd-interpretálás; fordítói szolgáltatások.
42 Vegyi elemzések; bakteriológiai kutatás; vegyészi szolgáltatások; vegyi kutatás; biológiai kutatás; mûszaki kutatás; fizikai
kutatás; mechanikai kutatás; geológiai kutatás; kozmetikai tudománnyal kapcsolatos kutatás; víz alatti kutatás; minõség-ellenõrzés; anyagvizsgálatok; textilvizsgálat; szakértõi tevékenység; gépészet; mûszaki-tervezési tanulmányok; olajmezõ-kiaknázási
elemzés; olajmezõ-felmérések; olajkúttesztelés; olajkutatás;
földtani felmérések; gépkocsik mûszaki átvizsgálása; számítógép-programozás; számítógéprendszerek tervezése; szoftvertervezés, -fejlesztés, -installálás, -frissítés és -karbantartás; számítógépek és szoftverek bérbeadása; számítógépes és szoftverkonzultáció; mûszaki konzultáció számítógépekkel kapcsolatban; számítógéprendszerek telepítésével kapcsolatos elemzések; adatbázisok rekonstruálása; weboldalak készítése és karbantartása harmadik személy részére; webszerverek bérbeadása, webhelyek befogadása; számítógépprogramok másolása; számítógépes programok és adatok adatkonvertálása (nem fizikai konvertálás); adatok
vagy dokumentumok konvertálása fizikairól elektronikus médiára; építési tervek készítése; építészet, belsõ tervezés; területfelmérések; területfelmérõ szolgáltatások; kalibrálás (mérés); várostervezés; építési tanácsadás; környezetvédelmi konzultáció; energiatakarékossági tanácsadás; idõjárás-elõrejelzési tanácsadások;
harmadik személyek számára készülõ új termékek kutatása és fejlesztése; csomagolástervezési szolgáltatások; ruhatervezés; grafikus tervezõi szolgáltatások; ipari tervezés; esztétika (ipari tervezés); mûalkotások hitelesítése.

termékek, karbantartási termékek, termékek gépkocsikhoz, sportcikkek, játékok és játékszerek, háztartási és konyhai eszközök és
cikkek, bõráruk, irodaszer és papíráru, elektromos háztartási készülékek, irodai készülékek, számítógépek, elektromos készülékek, hifiberendezések, televíziók, bútor, távközlési készülékek,
textiltermékek, rövidáru cikkek, jármûvek, nyomtatvány, üzemanyagok.
36 Biztosítás; baleset- és tûzbiztosítás aláírása; életbiztosítás;
gondoskodási alap; bank-, financiális és pénzügyek; otthoni bankügyintézés; portfóliókezelés; kintlévõségek behajtása; hitelirodák; financiális lízing; finanszírozási és kölcsönszolgáltatások;
banki szolgáltatások, hitel-, tartozási, fizetési és egyéb kártyák
vagy csekkek, amelyek pénzügyi elõnyöket biztosítanak; leszámítolási kuponok kiadása; váltási mûveletek; utazási csekkek és
hitellevelek kibocsátása; csekkhitelesítés; biztonságos letéti szolgáltatások; tõzsdei brókerezés; tõkealakítás és beruházás; pénzügyi elemzés; fiskális becslés; konzultáció pénz- és biztosítási
ügyekben; jótékonysági gyûjtés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlan, lakások és irodák kezelése, bérlése és értékelése; bérbeszedés; farmok lízingelése; ingatlanlízingelés; ingatlanértékelés; régiségek, mûalkotások, ékszerek és bélyegek értékelése; numizmatikai értékbecslés; pénzügyi szponzorálás.
37 Építkezés; épületek, gyárak, kiállítóstandok és üzletek építése; tájékoztatás építési és tatarozási szolgáltatásokról; épületek
tisztítása; épületek lebontása; épületszigetelés; kártevõk irtása, de
nem mezõgazdasági; patkányirtás, fertõtlenítés; fényképezõgépek javítása; zárak javítása; légkondicionáló berendezések, irodai
készülékek, számítógépek, fûtõberendezések, bojlerek, hûtõkészülékek, elektromos berendezések, elektromos háztartási készülékek, gépek, felszerelések, liftek, telefonok, raktárak felszerelése, karbantartása és javítása; konyhai berendezés felszerelése;
tûz- vagy betörésjelzõ felszerelése és javítása; daruk (az építkezés
helyszínén lévõ berendezés), exkavátorok, buldózerek és tisztítógépek bérbeadása; mûhókészítõ szolgáltatás; mosoda, cipõjavítás, kosztüm- és ruházatjavítás; órák (karbantartás és, javítás);
festõ-, vakoló-, vízvezeték-szerelõ és tapétázószolgáltatás; kõmûvesmunka; ablaktisztítás; mûasztalos ipari munkák (javítás);
cégtábla festés vagy javítás; kés élezés; abroncsfelújítás; abroncs
vulkanizálás (javítás); kéményseprés; kõfejtõ szolgáltatás; jármû
szervizállomások; jármûvek karbantartása, javítása és tisztítása;
segítségnyújtás jármû-meghibásodás esetén (javítás).
38 Távközlés; távközléssel kapcsolatos tájékoztatás; hír- és információs ügynökségek; hírügynökségek; rádióadás, távirati
kommunikáció; televíziós mûsoradás; televízió- és rádióközvetítés; telefon- és távközlési szolgáltatások; távközlési berendezések
bérbeadása; üzenetközvetítõ berendezések, faxgépek, telefonok,
modernek; mobil rádiótelefonozás; üzenetek közvetítése; faxközvetítés; számítógépek-terminálokon keresztül történõ kommunikáció; üvegszáloptikás hálózatokon történõ kommunikáció; számítógép-támogatású üzenet- és képtovábbítás; adatbázisokban
vagy számítógépes hálózati szerveren tárolt információ közvetítése; telefon, elektronikus és számítógépes üzenõszolgáltatások;
kommunikáció, üzenet és adatok online vagy nem a valós idõben
történõ kommunikációja és átvitele, adatfeldolgozó rendszerekrõl
vagy számítógépes hálózati rendszerekrõl, beleértve az internetként ismert globális távközlési hálózatot és a világhálóként ismert
globális hálózatot; hozzáférés biztosítása távközlési hálózatokhoz, beleértve az internetként ismert globálhálózatot; elektronikus kijelzõ szolgáltatások (telekommunikációk); távkonferencia
szolgáltatások; hozzáférési idõ lízingelése adatbázis-szerverközponthoz; hozzáférési idõ lízingelése adatkezelõ számítógéphez;
hozzáférés biztosítása számítógépes adatbázisokhoz; otthonról
történõ vásárláshoz adaptált távközlési csatornák biztosítása; vitafórumok biztosítása az interneten; biztosított adatátviteli szolgáltatások, különösen hozzáférési kódokkal védett átviteleknél;
címtárlekérdezések; hozzáférések biztosítása mobiltelefon-hálózathoz, beleértve elõfizetést vagy mindent magában foglaló árat;
hozzáférés biztosítása számítógépes vagy telematikus adatbázisokhoz és adatbázis-szerverközpontokhoz; távkonferencia szolgáltatások.
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 9. szám I. kötet, 2009.09.14.
Nemzeti lajstromozott védjegyek I.
termékek, karbantartási termékek, termékek gépkocsikhoz, sportcikkek, játékok és játékszerek, háztartási és konyhai eszközök és
cikkek, bõráruk, irodaszer és papíráru, elektromos háztartási készülékek, irodai készülékek, számítógépek, elektromos készülékek, hifiberendezések, televíziók, bútor, távközlési készülékek,
textiltermékek, rövidáru cikkek, jármûvek, nyomtatvány, üzemanyagok.

(546)

(511) 16 Papír; karton (feldolgozatlan, félig feldolgozott vagy irodaszerkénti felhasználásra); kartoncsomagolás; papír vagy mûanyag csomagolótasakok, zacskók és ívek; ívek (papíráruk);
nyomtatvány, nyomdai betû; könyvkötõ anyag, fényképek,
nyomtatóblokkok; írószer- és papíráru; ragasztók papírokhoz
vagy háztartási célokra; mûvészeti anyagok, festõecsetek, festékdobozok (iskolai felhasználású cikkek); írógépek és irodai kellékek (kivéve bútor); oktatási és tanítási anyag (kivéve készülékeket); iskolai kellékek; irodai kapcsok, rajzszegek, ceruzahegyezõk, javítófolyadékok, papírkések; ceruzák, ceruzabetét-tartók,
radírgumik; borítékok; dossziék; albumok, könyvek, folyóiratok;
almanach brossúrák, gyakorlófüzetek, katalógusok; naptárak; kõnyomatok, metszetek, festmények; poszterek, földrajzi térképek,
újságok; festékszalagorsók; bélyegzõkészülékek; pecsétek; ragasztószalag-tartók (irodaszer); papír törlõkendõk smink eltávolításához; papír- vagy cellulózcikkek; papír kávészûrõk; átütõ (másoló) papírok; szemeteszsákok (papír vagy mûanyag); zacskók
mikrohullámú sütõhöz; papír vagy karton címtáblák; wc-papír;
papír asztalkendõ; papírtörülközõk; papír zsebkendõk; üdvözlõlapok; postai levelezõlapok; varrásminták; rózsafüzérek; földgömbök; kártyák, jegyek; nem mágneses hûségkártyák; nem
mágneses személyazonosító kártyák.
35 Hirdetés; reklámszövegek közzététele; hirdetési anyag kölcsönzése; hirdetési anyagok terjesztése (szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták); reklámfelület bérbeadása; kültéri
hirdetés; reklámügynökségek; mindenféle hirdetés közzétételének idõre történõ bérbeadása; hirdetési vagy eladási promóció
modellezése; üzletvezetési segítség ipari vagy kereskedelmi társaságoknak; üzletvezetés, üzleti adminisztráció; üzletvezetési segítség, üzleti szakértés; üzleti konzultáció, tájékoztatás vagy tudakozódás; professzionális üzleti konzultáció; elõadómûvészek üzletvezetése; adóbevallás elõkészítése; irodai szerepkörök, titkári
szolgáltatások; könyvelés; irodagépek és készülékek kölcsönzése
(kivéve távközlési berendezések és számítógépek); árusítóautomaták kölcsönzése; újság-elõfizetési szolgáltatások; elõfizetési
szolgáltatások távközlési szolgáltatásokhoz, globális távközlési
hálózatra (internet) vagy magán-hozzáférésû hálózatra (intranet),
számítógépes távközlési hálózatra vagy adatátviteli hálózatba
hozzáférést biztosító ellátóhoz; üzleti tanácsadói szolgáltatások
távközlési hálózatok mûködtetéséhez és felügyeletéhez; importexport ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek;
önköltségelemzés; piactanulmányok; piackutatás; véleményszondázás; ár-összehasonlító szolgáltatások; statisztikák készítése; PR; aukciós árusítások; kirakatkészítés, árubemutató; kereskedelmi tájékoztatás és tanácsadás fogyasztóknak; megrendelések adminisztratív kezelése; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; szállodák üzletvezetése; számítógépfájlok kezelése; adatgyûjtés és rendszerezés adatbázisban; információkutatás számítógépfájlokban harmadik személyek részére;
dokumentumreprodukció; állásügynökségek; személyzettoborzás; humánerõforrás-konzultáció; kiskereskedelmi szolgáltatás,
élelmiszerek és italok, továbbá nem élelmiszerek postai rendelése
és internetes eladása nagy és közepes outletekbõl, szupermarketekbõl és hipermarketekbõl; árukigyûjtés harmadik személyeknek (kivéve leszállítás) lehetõvé téve, hogy a fogyasztók tetszés
szerint megnézhessék és megvásárolhassák az árukat a következõ
szektorokban: egészségügyi, higiéniai, élelmiszer, ruházkodási,
ékszer, óra, szabadidõ, kertészkedés, barkácsolás, külsõ- és belsõ
dekoráció, otthoni berendezések és felszerelések, szépségápolási
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36 Biztosítás; baleset- és tûzbiztosítás aláírása; életbiztosítás;
gondoskodási alap; bank-, financiális és pénzügyek; otthoni bankügyintézés; portfóliókezelés; kintlévõségek behajtása; hitelirodák; financiális lízing; finanszírozási és kölcsönszolgáltatások;
banki szolgáltatások, hitel-, tartozási, fizetési és egyéb kártyák
vagy csekkek, amelyek pénzügyi elõnyöket biztosítanak; leszámítolási kuponok kiadása; váltási mûveletek; utazási csekkek és
hitellevelek kibocsátása; csekkhitelesítés; biztonságos letéti szolgáltatások; tõzsdei brókerezés; tõkealakítás és beruházás; pénzügyi elemzés; fiskális becslés; konzultáció pénz- és biztosítási
ügyekben; jótékonysági gyûjtés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökségek; ingatlan, lakások és irodák kezelése, bérlése és értékelése; bérbeszedés; farmok lízingelése; ingatlanlízingelés; ingatlanértékelés; régiségek, mûalkotások, ékszerek és bélyegek értékelése; numizmatikai értékbecslés; pénzügyi szponzorálás.
37 Építkezés; épületek, gyárak, kiállítóstandok és üzletek építése; tájékoztatás építési és tatarozási szolgáltatásokról; épületek
tisztítása; épületek lebontása; épületszigetelés; kártevõk irtása, de
nem mezõgazdasági; patkányirtás, fertõtlenítés; fényképezõgépek javítása; zárak javítása; légkondicionáló berendezések, irodai
készülékek, számítógépek, fûtõberendezések, bojlerek, hûtõkészülékek, elektromos berendezések, elektromos háztartási készülékek, gépek, felszerelések, liftek, telefonok, raktárak felszerelése, karbantartása és javítása; konyhai berendezés felszerelése;
tûz- vagy betörésjelzõ felszerelése és javítása; daruk (az építkezés
helyszínén lévõ berendezés), exkavátorok, buldózerek és tisztítógépek bérbeadása; mûhókészítõ szolgáltatás; mosoda, cipõjavítás, kosztüm- és ruházatjavítás; órák (karbantartás és, javítás);
festõ-, vakoló-, vízvezeték-szerelõ és tapétázószolgáltatás; kõmûvesmunka; ablaktisztítás; mûasztalos ipari munkák (javítás);
cégtáblafestés vagy javítás; késélezés; abroncsfelújítás; abroncs
vulkanizálás (javítás); kéményseprés; kõfejtõ szolgáltatás; jármû
szervizállomások; jármûvek karbantartása, javítása és tisztítása;
segítségnyújtás jármû-meghibásodás esetén (javítás).
38 Távközlés; távközléssel kapcsolatos tájékoztatás; hír- és információs ügynökségek; hírügynökségek; rádióadás, távirati
kommunikáció; televíziós mûsoradás; televízió- és rádióközvetítés; telefon- és távközlési szolgáltatások; távközlési berendezések
bérbeadása; üzenet-közvetítõ berendezések, faxgépek, telefonok,
modernek; mobil rádiótelefonozás; üzenetek közvetítése; faxközvetítés; számítógépek terminálokon keresztül történõ kommunikáció; üvegszáloptikás hálózatokon történõ kommunikáció; számítógép-támogatású üzenet- és képtovábbítás; adatbázisokban
vagy számítógépes hálózati szerveren tárolt információ közvetítése; telefon, elektronikus és számítógépes üzenõszolgáltatások;
kommunikáció, üzenet és adatok online vagy nem a valós idõben
történõ kommunikációja és átvitele, adatfeldolgozó rendszerekrõl
vagy számítógépes hálózati rendszerekrõl, beleértve az internetként ismert globális távközlési hálózatot és a világhálóként ismert
globális hálózatot; hozzáférés biztosítása távközlési hálózatokhoz, beleértve az internetként ismert globálhálózatot; elektronikus kijelzõ szolgáltatások (telekommunikációk); távkonferencia
szolgáltatások; hozzáférési idõ lízingelése adatbázis-szerverközponthoz; hozzáférési idõ lízingelése adatkezelõ számítógéphez;
hozzáférés biztosítása számítógépes adatbázisokhoz; otthonról
történõ vásárláshoz adaptált távközlési csatornák biztosítása; vitafórumok biztosítása az interneten; biztosított adatátviteli szolgáltatások, különösen hozzáférési kódokkal védett átviteleknél;
címtár lekérdezések; hozzáférések biztosítása mobiltelefon hálózathoz, beleértve elõfizetést vagy mindent magában foglaló árat;
hozzáférés biztosítása számítógépes vagy telematikus adatbázisokhoz és adatbázis-szerverközpontokhoz; távkonferencia szolgáltatások.
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41 Oktatás; tanintézeti szolgáltatások, akadémiák (oktatás); levelezõ kurzusok; betanítás; gyakorlati betanítás (bemutatás); betanítómûhelyek szervezése és vezetése; foglalkozási útmutató
(oktatási és betanítási konzultáció); bentlakásos iskolák; szórakozás; múzeumi lehetõségek biztosítása (bemutatók, kiállítások);
vidámparkok; állatkertek mûködtetése; cirkuszok, állatidomítás;
kaszinói szolgáltatások, játéktermek mûködtetése; sporttevékenységek; egészségmegõrzõ klubok (fizikai edzés); fizikai nevelés; sportpályák biztosítása; teniszpályák bérbeadása; golfpályák
biztosítása; sportversenyek szervezése; sporttábor szolgáltatások;
szünidei tábor szolgáltatások (szórakozás); klubszolgáltatások
(szórakozás vagy oktatás); kulturális tevékenységek; könyv-, magazinkiadás; nem hirdetéscélú szövegek publikálása; könyvkölcsönzés; asztali publikálás; mozgókönyvtár szolgáltatások; online
könyvek és folyóiratok elektronikus közzététele; online (nem letölthetõ) elektronikus publikációk felhasználása; online játékok
biztosítása számítógépes hálózathoz; diszkotéka szolgáltatások;
zenekari szolgáltatások; zeneszerzési szolgáltatások; bálok szervezése; show- és filmkészítés; forgatókönyv-szolgáltatás; mûvészmodell-ügynökségek; szórakoztatási szolgáltatások; mozitermek mûködtetése; filmstúdiók; karaokeberendezések biztosítása; fogadások (parti) tervezés (szórakoztatás); mozifilmek, tvvevõk, videoszalagok, hangfelvételek, hangosítóberendezések,
videokamerák, videofelvevõk, rádió- és televíziókészülékek,
filmszínházi vetítõberendezések, színházi és látványossági készletek kölcsönzése; sportfelszerelések bérbeadása (kivéve jármûveket, búvárberendezéseket); oktatási vagy szórakoztatási versenyek rendezése; kollokviumok, konferenciák, kongresszusok
szervezése és vezetése; kulturális és oktatási célú kiállítások szervezése; helyfoglalás show-mûsorokra; jegyváltási szolgáltatások
(szórakozás); számsorsjátékok mûködtetése; tájékoztatás mûvelõdési vagy szórakoztatási eseményekrõl; rádió- és televíziós szórakoztatás; rádió- és televíziós mûsorok készítése; digitális képi
szolgáltatások; fényképezés; fényképes tudósítás; hírtudósító
szolgáltatások; videoszalagos felvétel (filmezés); videoszalag-szerkesztés; mikrofilmkészítés; jelbeszéd-interpretálás; fordítói szolgáltatások.
42 Vegyi elemzések; bakteriológiai kutatás; vegyészi szolgáltatások; vegyi kutatás; biológiai kutatás; mûszaki kutatás; fizikai
kutatás; mechanikai kutatás; geológiai kutatás; kozmetikai tudománnyal kapcsolatos kutatás; víz alatti kutatás; minõség-ellenõrzés; anyagvizsgálatok; textilvizsgálat; szakértõi tevékenység; gépészet; mûszaki-tervezési tanulmányok; olajmezõ-kiaknázási
elemzés; olajmezõ-felmérések; olajkúttesztelés; olajkutatás;
földtani felmérések; gépkocsik mûszaki átvizsgálása; számítógép-programozás; számítógéprendszerek tervezése; szoftvertervezés, -fejlesztés, -installálás, -frissítés és -karbantartás; számítógépek és szoftverek bérbeadása; számítógépes és szoftverkonzultáció; mûszaki konzultáció számítógépekkel kapcsolatban; számítógéprendszerek telepítésével kapcsolatos elemzések; adatbázisok rekonstruálása; weboldalak készítése és karbantartása harmadik személy részére; webszerverek bérbeadása, webhelyek befogadása; számítógépprogramok másolása; számítógépes programok és adatok adatkonvertálása (nem fizikai konvertálás); adatok
vagy dokumentumok konvertálása fizikairól elektronikus médiára; építési tervek készítése; építészet, belsõ tervezés; területfelmérések; területfelmérõ szolgáltatások; kalibrálás (mérés); várostervezés; építési tanácsadás; környezetvédelmi konzultáció; energiatakarékossági tanácsadás; idõjárás-elõrejelzési tanácsadások;
harmadik személyek számára készülõ új termékek kutatása és
fejlesztése; csomagolástervezési szolgáltatások; ruhatervezés;
grafikus tervezõi szolgáltatások; ipari tervezés; esztétika (ipari
tervezés); mûalkotások hitelesítése.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

197.971
(151) 2009.07.17.
M 08 01542
(220) 2008.04.30.
Verlag Dashöfer Kft., Budapest (HU)

KISTIGRIS MAGAZIN
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-

kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok; nyomdabetûk; klisék; magazinok, revük (idõszaki lapok).
(111) 197.972
(151) 2009.07.17.
(210) M 08 01867
(220) 2008.06.04.
(732) Darvasi Attila, Békéscsaba (HU);
Puyné Pócs Ágnes, Gyula (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
(546)

(511) 30

Palacsinták.

(111) 197.973
(151) 2009.07.17.
(210) M 08 02033
(220) 2008.06.19.
(732) Sanoma Budapest Kiadói zártkörûen mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) ÜZLET & SIKER „MINÕSÍTETT

VÁLLALKOZÁS”
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, különösen hirdetési oldalak készítése,
információk számítógépes adatbázisba való rendezése, szerkesztése, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, közvélemény-kutatás: piaci tanulmányok, piackutatás: segítségnyújtás üzletvezetéshez, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, üzleti
felvilágosítás, tájékoztatás, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen újságkiadás, -terjesztés: elektronikus
könyvek és folyóiratok online kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és
lebonyolítása; versenyek szervezése.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

197.975
(151) 2009.07.20.
M 09 00458
(220) 2009.02.17.
Budaörs Város Önkormányzata, Budaörs (HU)

Az innovatív város - Innovacity
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 197.976
(151) 2009.07.20.
(210) M 09 00312
(220) 2009.02.04.
(732) Funkció Kft., Darnózseli (HU)
(546)

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

197.977
(151) 2009.07.20.
M 09 00311
(220) 2009.02.04.
MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budaörs (HU)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(111) 197.982
(151) 2009.07.20.
(210) M 09 00306
(220) 2009.02.04.
(732) Westend Ingatlanhasznosító Üzemeltetõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Madar Attila, Madar Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, papír- és kartoncikkek, különösen: telefonkönyvek és szakmai névsorok.
35 Reklámtevékenység, hirdetés, szervezés.
38 Adattovábbítás, adatközlés.
41 Kiadói tevékenység.
42 Számítógépes adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

197.978
(151) 2009.07.20.
M 09 00310
(220) 2009.02.04.
MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budaörs (HU)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, papír- és kartoncikkek, különösen: telefonkönyvek és szakmai névsorok.
35 Reklámtevékenység, hirdetés, szervezés.
38 Adattovábbítás, adatközlés.
41 Kiadói tevékenység.
42 Számítógépes adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 197.983
(151) 2009.07.20.
(210) M 99 03745
(220) 1999.08.05.
(732) Stila Cosmetics, Inc. (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Los Angeles, Kalifornia (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) STILA
(511) 3
Fehérítõ készítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok, hajápoló oldatok; fogkrémek,
piperecikkek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

197.979
(151) 2009.07.20.
M 09 00309
(220) 2009.02.04.
MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budaörs (HU)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, papír- és kartoncikkek, különösen: telefonkönyvek és szakmai névsorok.
35 Reklámtevékenység, hirdetés, szervezés.
38 Adattovábbítás, adatközlés.
41 Kiadói tevékenység.
42 Számítógépes adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

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

197.980
(151) 2009.07.20.
M 09 00308
(220) 2009.02.04.
PET-HUNGÁRIA Kft., Budaörs (HU)

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

BERCI
31 Ehetõ rágcsálnivaló állatoknak; táplálék kedvtelésbõl tartott
állatoknak; táplálék állatoknak.
197.981
(151) 2009.07.20.
M 09 00307
(220) 2009.02.04.
PET-HUNGÁRIA Kft., Budaörs (HU)

MIRCI
31 Ehetõ rágcsálnivaló állatoknak; táplálék kedvtelésbõl tartott
állatoknak; táplálék állatoknak.
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197.984
M 08 03663
László Béla, Budapest (HU)

(151) 2009.07.20.
(220) 2008.11.28.

Kedvenckártya
16 Fényképek, folyóiratok, plasztikkártyák, adathordozó kártyák, könyvek és prospektusok, naptárak, nyomtatványok és
nyomdaipari termékek, papíráruk, plakátok, falragaszok papírból
vagy kartonból, poszterek, molinók és zászlók, öntapadó címkék,
pecsétbélyegek, katalógusok, kézikönyvek és magazinok, írószerek, tollak, címkék, dossziék, értesítések, térképek, grafikai (szitázott és hímzett) nyomatok, albumok, oktatási eszközök (készülékek kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
eladási propaganda (mások számára), rádiós reklámozás, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása, számlakivonatok összeállítása, televíziós reklámozás, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk.
197.985
(151) 2009.07.20.
M 09 00298
(220) 2009.02.04.
ALOHA Informatika Kft., Budapest (HU)
dr. Tarr Imre, Tarr Ügyvédi Iroda, Budapest

ISOLUTION
9
Számítógépprogramok (letölthetõ); számítógép-perifériák;
számítógépprogramok, rögzített; szoftverek, rögzített.
42 Hálózati kiszolgálók (webszerverek) bérlete; hostingszolgáltatások weboldalakhoz; weboldalak alkotása és fenntartása
mások számára; számítógépprogramok adatainak és adatoknak az
átalakítása; számítógépprogramok installációja; számítógépprogramok sokszorosítása; számítógép-szoftvertanácsadás; számítógép-vírusvédelmi szolgáltatások; számítógép kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógépszoftver fenntartása;
weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.
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(111) 197.986
(151) 2009.07.21.
(210) M 09 00321
(220) 2009.02.05.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5

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

(111)
(210)
(732)
(740)
(554)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó és ilyen alapanyagú italok és instant termékek, cukor, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, méz jégkrémek, puddingok, tej
alapú pépek és desszertek, fagylaltok.
(111) 197.992
(210) M 09 00075
(732) IWINEX Kft., Sükösd (HU)
(546)

Gyógyszerkészítmények.

197.987
(151) 2009.07.21.
M 09 00318
(220) 2009.01.30.
K+K Hotel Kft., Budapest (HU)

HOTEL OPERA
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; idõleges szállásadás.

197.988
(151) 2009.07.21.
M 08 03624
(220) 2008.11.21.
Ceres Zrt., Gyõr (HU)
INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

197.989
(151) 2009.07.21.
M 08 03927
(220) 2008.12.22.
CFA Hungária Kft., Törökbálint (HU)

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

(111) 197.990
(151) 2009.07.21.
(210) M 08 03928
(220) 2008.12.22.
(732) „Öcsi Hús” Húsipari, Termelõ és Kereskedelmi Zrt.,
Mátészalka (HU)
(740) dr. Borsy János, Almási és Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 29

(151) 2009.07.21.
(220) 2009.01.13.

(511) 29 Tej és tejtermékek, túró, sajt, vaj, vajkrém, joghurt, kefir és
ezek ízesített változatai.
30 Kávé, tea, kakaó és ilyen alapanyagú italok és instant termékek, cukor, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, jégkrémek, puddingok, tejalapú pépek és desszertek, fagylaltok.
(111) 197.994
(151) 2009.07.21.
(210) M 08 03103
(220) 2008.10.06.
(732) Budapestinside Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Kapolyi József, Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)
(511) 43

Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 198.020
(151) 2009.07.24.
(210) M 04 01649
(220) 2004.04.09.
(732) Budapest Airport Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér
Üzemeltetõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Péter, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

Hal- és hústermék.

(111) 197.991
(210) M 09 00074
(732) Iwinex Kft., Sükösd (HU)
(541) Öcsi

(511) 29 Túró, túrókészítmények, túrós tej és tejtermékek, túródesszertek és töltött túródesszertek, valamint ezek ízesített változatai.
(111) 197.993
(210) M 09 00076
(732) IWINEX Kft., Sükösd (HU)
(546)

(511) 30 Szendvicskenyér.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

(151) 2009.07.21.
(220) 2009.01.13.

(151) 2009.07.21.
(220) 2009.01.13.

A rovat 105 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 194.572, 197.276,
197.786–197.825, 197.886–197.898, 197.904, 197.923, 197.925–
197.940, 197.962–197.965, 197.967–197.973, 197.975–197.994,
198.020
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Védjegyoltalom megszûnése I.

Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt
(111) 119.822
(210) M 77 01962
(180) 2008.12.04
(111) 120.783
(210) M 78 01633
(180) 2008.12.19
(111) 120.843
(210) M 78 01700
(180) 2008.12.19
(111) 120.906
(210) M 78 01744
(180) 2008.12.29

(111) 128.112
(210) M 88 02535
(180) 2008.12.05
(111) 128.114
(210) M 88 02538
(180) 2008.12.05
(111) 128.117
(210) M 88 02541
(180) 2008.12.05
(111) 128.118
(210) M 88 02542
(180) 2008.12.05
(111) 128.128
(210) M 88 02576
(180) 2008.12.09

(111) 121.090
(210) M 79 00037
(180) 2008.12.27

(111) 128.132
(210) M 88 02623
(180) 2008.12.13

(111) 127.887
(210) M 88 02724
(180) 2008.12.27

(111) 128.133
(210) M 88 02624
(180) 2008.12.13

(111) 128.036
(210) M 88 02582
(180) 2008.12.12

(111) 128.139
(210) M 88 02644
(180) 2008.12.15

(111) 128.042
(210) M 88 02636
(180) 2008.12.14

(111) 156.417
(210) M 98 05116
(180) 2008.12.11

(111) 128.050
(210) M 88 02697
(180) 2008.12.22

(111) 156.544
(210) M 98 05227
(180) 2008.12.17

(111) 128.052
(210) M 88 02700
(180) 2008.12.20

(111) 156.885
(210) M 98 05282
(180) 2008.12.18

(111) 128.057
(210) M 88 02731
(180) 2008.12.29

(111) 157.629
(210) M 98 05459
(180) 2008.12.30

(111) 128.062
(210) M 88 02738
(180) 2008.12.30

(111) 157.905
(210) M 98 05071
(180) 2008.12.08

(111) 128.111
(210) M 88 02534
(180) 2008.12.05

(111) 158.443
(210) M 98 04075
(180) 2008.10.09
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 9. szám I. kötet, 2009.09.14.
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése I.
(111) 158.754
(210) M 98 05091
(180) 2008.12.10

(111) 159.565
(210) M 98 05224
(180) 2008.12.16

(111) 159.207
(210) M 98 04942
(180) 2008.12.01

(111) 159.566
(210) M 98 05197
(180) 2008.12.16

(111) 159.521
(210) M 98 05218
(180) 2008.12.16

(111) 159.567
(210) M 98 05202
(180) 2008.12.16

(111) 159.522
(210) M 98 05188
(180) 2008.12.16

(111) 159.568
(210) M 98 05205
(180) 2008.12.16

(111) 159.526
(210) M 98 05283
(180) 2008.12.18

(111) 159.581
(210) M 98 05201
(180) 2008.12.16

(111) 159.528
(210) M 98 05288
(180) 2008.12.19

(111) 159.582
(210) M 98 05203
(180) 2008.12.16

(111) 159.531
(210) M 98 05184
(180) 2008.12.15

(111) 159.583
(210) M 98 05212
(180) 2008.12.16

(111) 159.532
(210) M 98 05186
(180) 2008.12.15

(111) 159.584
(210) M 98 05195
(180) 2008.12.16

(111) 159.533
(210) M 98 05222
(180) 2008.12.16

(111) 159.603
(210) M 98 05423
(180) 2008.12.29

(111) 159.534
(210) M 98 05178
(180) 2008.12.15

(111) 159.605
(210) M 98 05260
(180) 2008.12.18

(111) 159.537
(210) M 98 05307
(180) 2008.12.21

(111) 159.606
(210) M 98 05257
(180) 2008.12.18

(111) 159.538
(210) M 98 05306
(180) 2008.12.21

(111) 159.607
(210) M 98 05417
(180) 2008.12.29

(111) 159.541
(210) M 98 05274
(180) 2008.12.18

(111) 159.609
(210) M 98 05409
(180) 2008.12.28

(111) 159.554
(210) M 98 05230
(180) 2008.12.17

(111) 159.716
(210) M 98 05271
(180) 2008.12.18

(111) 159.560
(210) M 98 04944
(180) 2008.12.01

(111) 159.718
(210) M 98 05264
(180) 2008.12.18
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Nemzeti védjegyoltalom megszûnése I.
(111) 159.727
(210) M 98 05252
(180) 2008.12.18

(111) 159.778
(210) M 98 05400
(180) 2008.12.23

(111) 159.730
(210) M 98 05263
(180) 2008.12.18

(111) 159.779
(210) M 98 05345
(180) 2008.12.22

(111) 159.732
(210) M 98 05262
(180) 2008.12.18

(111) 159.780
(210) M 98 05346
(180) 2008.12.22

(111) 159.735
(210) M 98 05243
(180) 2008.12.18

(111) 159.781
(210) M 98 05304
(180) 2008.12.21

(111) 159.737
(210) M 98 05233
(180) 2008.12.17

(111) 159.783
(210) M 98 05354
(180) 2008.12.22

(111) 159.739
(210) M 98 05236
(180) 2008.12.17

(111) 159.785
(210) M 98 05369
(180) 2008.12.23

(111) 159.741
(210) M 98 05234
(180) 2008.12.17

(111) 159.788
(210) M 98 04953
(180) 2008.12.01

(111) 159.745
(210) M 98 05270
(180) 2008.12.18

(111) 159.845
(210) M 98 05278
(180) 2008.12.18

(111) 159.748
(210) M 98 05269
(180) 2008.12.18

(111) 159.848
(210) M 98 05187
(180) 2008.12.15

(111) 159.750
(210) M 98 05249
(180) 2008.12.18

(111) 160.043
(210) M 98 05185
(180) 2008.12.15

(111) 159.766
(210) M 98 05294
(180) 2008.12.19

(111) 160.044
(210) M 98 05277
(180) 2008.12.18

(111) 159.767
(210) M 98 05340
(180) 2008.12.22

(111) 160.178
(210) M 98 05081
(180) 2008.12.09

(111) 159.773
(210) M 98 05366
(180) 2008.12.22

(111) 160.561
(210) M 98 05211
(180) 2008.12.16

(111) 159.774
(210) M 98 05363
(180) 2008.12.22

(111) 160.562
(210) M 98 05176
(180) 2008.12.15

(111) 159.777
(210) M 98 05418
(180) 2008.12.29

(111) 160.565
(210) M 98 05175
(180) 2008.12.15
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Nemzeti védjegyoltalom megszûnése I.
(111) 160.619
(210) M 98 05076
(180) 2008.12.09

(111) 160.652
(210) M 98 05117
(180) 2008.12.11

(111) 160.620
(210) M 98 05077
(180) 2008.12.09

(111) 160.654
(210) M 98 05118
(180) 2008.12.11

(111) 160.621
(210) M 98 05097
(180) 2008.12.10

(111) 160.698
(210) M 98 05280
(180) 2008.12.18

(111) 160.625
(210) M 98 05094
(180) 2008.12.10

(111) 160.849
(210) M 98 05155
(180) 2008.12.15

(111) 160.626
(210) M 98 05082
(180) 2008.12.09

(111) 160.850
(210) M 98 05162
(180) 2008.12.15

(111) 160.627
(210) M 98 05083
(180) 2008.12.09

(111) 160.851
(210) M 98 05168
(180) 2008.12.15

(111) 160.630
(210) M 98 05089
(180) 2008.12.10

(111) 160.852
(210) M 98 05167
(180) 2008.12.15

(111) 160.631
(210) M 98 05090
(180) 2008.12.10

(111) 160.853
(210) M 98 05166
(180) 2008.12.15

(111) 160.633
(210) M 98 05108
(180) 2008.12.11

(111) 160.854
(210) M 98 05169
(180) 2008.12.15

(111) 160.634
(210) M 98 05103
(180) 2008.12.11

(111) 160.855
(210) M 98 05174
(180) 2008.12.15

(111) 160.635
(210) M 98 05104
(180) 2008.12.11

(111) 160.856
(210) M 98 05173
(180) 2008.12.15

(111) 160.637
(210) M 98 05100
(180) 2008.12.11

(111) 160.857
(210) M 98 05172
(180) 2008.12.15

(111) 160.649
(210) M 98 05110
(180) 2008.12.11

(111) 160.858
(210) M 98 05171
(180) 2008.12.15

(111) 160.650
(210) M 98 05109
(180) 2008.12.11

(111) 160.859
(210) M 98 05142
(180) 2008.12.14

(111) 160.651
(210) M 98 05112
(180) 2008.12.11

(111) 160.860
(210) M 98 04990
(180) 2008.12.02
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Nemzeti védjegyoltalom megszûnése I.
(111) 160.861
(210) M 98 04989
(180) 2008.12.02

(111) 160.880
(210) M 98 05136
(180) 2008.12.14

(111) 160.862
(210) M 98 04991
(180) 2008.12.02

(111) 160.881
(210) M 98 05164
(180) 2008.12.15

(111) 160.863
(210) M 98 05146
(180) 2008.12.14

(111) 160.882
(210) M 98 05141
(180) 2008.12.14

(111) 160.865
(210) M 98 05147
(180) 2008.12.14

(111) 160.883
(210) M 98 05139
(180) 2008.12.14

(111) 160.866
(210) M 98 05153
(180) 2008.12.14

(111) 160.884
(210) M 98 05140
(180) 2008.12.14

(111) 160.868
(210) M 98 05170
(180) 2008.12.15

(111) 160.885
(210) M 98 05138
(180) 2008.12.14

(111) 160.869
(210) M 98 04997
(180) 2008.12.02

(111) 160.886
(210) M 98 05137
(180) 2008.12.14

(111) 160.870
(210) M 98 04998
(180) 2008.12.02

(111) 160.890
(210) M 98 04974
(180) 2008.12.02

(111) 160.871
(210) M 98 04999
(180) 2008.12.02

(111) 160.891
(210) M 98 04970
(180) 2008.12.02

(111) 160.872
(210) M 98 05000
(180) 2008.12.02

(111) 160.894
(210) M 98 04982
(180) 2008.12.02

(111) 160.873
(210) M 98 05123
(180) 2008.12.11

(111) 160.895
(210) M 98 04984
(180) 2008.12.02

(111) 160.876
(210) M 98 05132
(180) 2008.12.14

(111) 160.896
(210) M 98 05163
(180) 2008.12.15

(111) 160.877
(210) M 98 05131
(180) 2008.12.14

(111) 160.897
(210) M 98 05154
(180) 2008.12.11

(111) 160.878
(210) M 98 05130
(180) 2008.12.14

(111) 160.898
(210) M 98 04994
(180) 2008.12.02

(111) 160.879
(210) M 98 05134
(180) 2008.12.14

(111) 160.899
(210) M 98 04992
(180) 2008.12.02
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Nemzeti védjegyoltalom megszûnése I.
(111) 160.900
(210) M 98 04993
(180) 2008.12.02

(111) 161.210
(210) M 98 05426
(180) 2008.12.29

(111) 160.928
(210) M 98 05457
(180) 2008.12.30

(111) 161.212
(210) M 98 05425
(180) 2008.12.29

(111) 160.952
(210) M 98 04972
(180) 2008.12.02

(111) 161.213
(210) M 98 05424
(180) 2008.12.29

(111) 160.953
(210) M 98 05189
(180) 2008.12.16

(111) 161.214
(210) M 98 05422
(180) 2008.12.29

(111) 160.955
(210) M 98 05106
(180) 2008.12.11

(111) 161.215
(210) M 98 05421
(180) 2008.12.29

(111) 160.956
(210) M 98 05105
(180) 2008.12.11

(111) 161.216
(210) M 98 05420
(180) 2008.12.29

(111) 160.957
(210) M 98 05019
(180) 2008.12.04

(111) 161.217
(210) M 98 05415
(180) 2008.12.29

(111) 160.958
(210) M 98 04979
(180) 2008.12.02

(111) 161.219
(210) M 98 05403
(180) 2008.12.23

(111) 161.089
(210) M 98 05399
(180) 2008.12.23

(111) 161.220
(210) M 98 05402
(180) 2008.12.23

(111) 161.092
(210) M 98 05215
(180) 2008.12.16

(111) 161.221
(210) M 98 05401
(180) 2008.12.23

(111) 161.093
(210) M 98 05289
(180) 2008.12.19

(111) 161.224
(210) M 98 05352
(180) 2008.12.22

(111) 161.100
(210) M 98 05344
(180) 2008.12.22

(111) 161.248
(210) M 98 05231
(180) 2008.12.17

(111) 161.146
(210) M 98 05407
(180) 2008.12.28

(111) 161.258
(210) M 98 05461
(180) 2008.12.31

(111) 161.191
(210) M 98 05460
(180) 2008.12.31

(111) 161.262
(210) M 98 05229
(180) 2008.12.17

(111) 161.196
(210) M 98 04985
(180) 2008.12.02

(111) 161.342
(210) M 98 05370
(180) 2008.12.23
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 9. szám I. kötet, 2009.09.14.
Nemzeti védjegyoltalom megszûnése I.
(111) 161.478
(210) M 98 05441
(180) 2008.12.29

(111) 161.526
(210) M 98 05023
(180) 2008.12.04

(111) 161.485
(210) M 98 05342
(180) 2008.12.22

(111) 161.527
(210) M 98 05024
(180) 2008.12.04

(111) 161.489
(210) M 98 05455
(180) 2008.12.30

(111) 161.529
(210) M 98 05029
(180) 2008.12.04

(111) 161.490
(210) M 98 05456
(180) 2008.12.30

(111) 161.531
(210) M 98 04978
(180) 2008.12.02

(111) 161.512
(210) M 98 05305
(180) 2008.12.21

(111) 161.532
(210) M 98 05034
(180) 2008.12.04

(111) 161.514
(210) M 98 05248
(180) 2008.12.18

(111) 161.533
(210) M 98 05035
(180) 2008.12.04

(111) 161.516
(210) M 98 05002
(180) 2008.12.03

(111) 161.536
(210) M 98 05045
(180) 2008.12.07

(111) 161.517
(210) M 98 05006
(180) 2008.12.03

(111) 161.537
(210) M 98 05047
(180) 2008.12.07

(111) 161.518
(210) M 98 05007
(180) 2008.12.03

(111) 161.538
(210) M 98 05050
(180) 2008.12.07

(111) 161.520
(210) M 98 05010
(180) 2008.12.03

(111) 161.539
(210) M 98 05055
(180) 2008.12.07

(111) 161.521
(210) M 98 05014
(180) 2008.12.03

(111) 161.542
(210) M 98 05065
(180) 2008.12.08

(111) 161.522
(210) M 98 05017
(180) 2008.12.03

(111) 161.543
(210) M 98 05005
(180) 2008.12.03

(111) 161.523
(210) M 98 05018
(180) 2008.12.04

(111) 161.544
(210) M 98 05066
(180) 2008.12.08

(111) 161.524
(210) M 98 05021
(180) 2008.12.04

(111) 161.545
(210) M 98 05068
(180) 2008.12.08

(111) 161.525
(210) M 98 05022
(180) 2008.12.04

(111) 161.548
(210) M 98 05052
(180) 2008.12.07
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Nemzeti védjegyoltalom megszûnése I.
(111) 161.866
(210) M 98 04966
(180) 2008.12.02

(111) 162.516
(210) M 98 05310
(180) 2008.12.21

(111) 161.867
(210) M 98 04961
(180) 2008.12.01

(111) 162.518
(210) M 98 05311
(180) 2008.12.21

(111) 161.869
(210) M 98 04960
(180) 2008.12.01

(111) 162.773
(210) M 98 05356
(180) 2008.12.22

(111) 161.870
(210) M 98 04958
(180) 2008.12.01

(111) 162.774
(210) M 98 05444
(180) 2008.12.29

(111) 161.872
(210) M 98 04957
(180) 2008.12.01

(111) 162.794
(210) M 98 05341
(180) 2008.12.22

(111) 161.879
(210) M 98 04969
(180) 2008.12.02

(111) 162.905
(210) M 98 05440
(180) 2008.12.29

(111) 161.882
(210) M 98 04967
(180) 2008.12.02

(111) 162.916
(210) M 98 04959
(180) 2008.12.01

(111) 161.885
(210) M 98 05410
(180) 2008.12.28

(111) 162.918
(210) M 98 05454
(180) 2008.12.30

(111) 161.886
(210) M 98 05126
(180) 2008.12.11

(111) 162.919
(210) M 98 05351
(180) 2008.12.22

(111) 161.887
(210) M 98 05048
(180) 2008.12.07

(111) 162.923
(210) M 98 05069
(180) 2008.12.08

(111) 161.888
(210) M 98 05049
(180) 2008.12.07

(111) 162.924
(210) M 98 05067
(180) 2008.12.08

(111) 162.213
(210) M 98 05001
(180) 2008.12.03

(111) 162.926
(210) M 98 05044
(180) 2008.12.04

(111) 162.247
(210) M 98 05098
(180) 2008.12.10

(111) 163.489
(210) M 98 05080
(180) 2008.12.09

(111) 162.513
(210) M 98 05308
(180) 2008.12.21

(111) 164.057
(210) M 98 05088
(180) 2008.12.10

(111) 162.514
(210) M 98 05144
(180) 2008.12.14

(111) 164.383
(210) M 98 05314
(180) 2008.12.21
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Nemzeti védjegyoltalom megszûnése I.
(111) 164.388
(210) M 98 05041
(180) 2008.12.04
(111) 164.474
(210) M 98 05158
(180) 2008.12.15
(111) 164.476
(210) M 98 05115
(180) 2008.12.11
(111) 164.478
(210) M 98 05237
(180) 2008.12.17

(111) 166.601
(210) M 98 05338
(180) 2008.12.21
(111) 170.844
(210) M 98 05061
(180) 2008.12.07
(111) 171.600
(210) M 98 05398
(180) 2008.12.23
(111) 180.127
(210) M 98 05133
(180) 2008.12.14
A rovat 245 db közlést tartalmaz.
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Nemzeti védjegyoltalom megújítása I.

Védjegyoltalom megújítása I.

(111) 121.526
(732) Primus AB, Örnsköldsvik (SE)

(111) 160.023
(732) Szent Anna Borház bt., Szõlõsgyörök (HU)

(111) 121.746
(732) Amann & Söhne GmbH & Co. KG, Bönnigheim (DE)

(111) 160.342
(732) Dr. Bata Magyar-Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztõ
Zrt., Ócsa (HU)

(111) 121.809
(732) Amann & Söhne GmbH & Co. KG, Bönnigheim (DE)

(111) 160.345
(732) Dr. BATA Magyar-Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztõ
Zártkörû Részvénytársaság, Kecskemét (HU)

(111) 122.093
(732) AgrEvo UK Limited, Hauxton, Cambridge (GB)
(111) 128.716
(732) NTN-Bower Corporation U.S., Bingham Farms, Michigan (US)
(111) 128.860
(732) Candy Plus, a.s., CZ-120 00 Praha 2, - Vinohrady (CZ)
(111) 128.951
(732) ELKEM AS, Oslo (NO)
(111) 129.070
(732) SCA Hygiene Products Aktiebolag, Göteborg (SE)
(111) 129.263
(732) Bonbonetti Holding Limited, Nicosia (CY)
(111) 129.340
(732) KÄRNTNERMILCH, registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung, Spittal an der Drau (AT)
(111) 129.417
(732) Microsoft Corporation (Washington államban bejegyzett cég),
Redmond, Washington (US)
(111) 156.596
(732) HARIBO Hungária Édességgyártó és Forgalmazó Kft.,
Nemesvámos (HU)

(111) 160.594
(732) DEVILS Motorsport Egyesület, Újszilvás (HU)
(111) 161.116
(732) Szent Korona Pincészet Kft., Budapest (HU)
(111) 161.772
(732) KOCHs Torma Hungária Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
(111) 161.893
(732) LIMCO, INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ
vállalat), Wilmington, Delaware (US)
(111) 161.965
(732) Motorola, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
Schaumburg, Illinois (US)
(111) 162.342
(732) Weetabix Limited, Kettering, Northamptonshire (GB)
(111) 162.343
(732) Weetabix Limited, Kettering, Northamptonshire (GB)
(111) 162.379
(732) WV IP Holdings, LLC (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 157.961
(732) Török Nagykereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 163.212
(732) Baxter Healthcare S. A., Wallisellen (CH)

(111) 158.875
(732) PACIFIC Óceán Tartósítóipari Kft., Vác (HU)

(111) 163.352
(732) BRAVOGROUP HOLDING Vagyonkezelõ Kft.,
Budapest (HU)

(111) 159.242
(732) Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája, Tatabánya V. (HU)

(111) 163.531
(732) Balogh Árpád, Budapest (HU)

(111) 159.871
(732) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 163.858
(732) Hermann Miller, Inc., Zeeland, Michigan (US)

(111) 159.947
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)

(111) 163.885
(732) Zotos International, Inc. (New York állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Darien (US)
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(111) 164.246
(732) Sutter Home Winery, Inc., St. Helena, Kalifornia (US)

(111) 168.116
(732) Z + Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 164.251
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)

(111) 168.117
(732) Z + Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 164.642
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára
Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)

(111) 168.119
(732) Z + Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 164.696
(732) WALMARK a.s., Trinec (CZ)

(111) 168.924
(732) Bae Systems PLC, Farnborough, Hampshire (GB)

(111) 165.720
(732) Weetabix Limited, Kettering, Northamptonshire (GB)

(111) 169.342
(732) Tikkurila Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 165.758
(732) Weetabix Limited, Kettering, Northamptonshire (GB)

(111) 170.427
(732) OPTIMA FORMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)

(111) 166.159
(732) Liszkai Istvánné, Dunaújváros (HU)

(111) 170.428
(732) OPTIMA FORMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)

(111) 166.456
(732) Panasonic Corporation, Osaka (JP)

(111) 175.315
(732) BRAMAC Kft., Veszprém (HU)

(111) 168.115
(732) Z + Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(111) 175.349
(732) BRAMAC Kft., Veszprém (HU)
A rovat 51 db közlést tartalmaz.
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Vegyes védjegyközlemények I.

Jogutódlás

(111) 138.810
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

(111) 117.084
(732) Kufner Textil GmbH, München (DE)

(111) 138.898
(732) Littlewoods Limited, Liverpool (GB)

(111) 117.468
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

(111) 139.305
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

(111) 118.273
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

(111) 139.462
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

(111) 118.280
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

(111) 139.771
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

(111) 120.749
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

(111) 143.915
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

(111) 120.822
(732) POLFA sp. z o.o., Warszawa (PL)

(111) 145.027
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

(111) 120.824
(732) POLFA sp. z o.o., Warszawa (PL)

(111) 145.476
(732) Mitsui Chemicals Agro, Inc., Tokyo (JP)

(111) 123.794
(732) Müller Drogéria Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaság,
Budapest (HU)

(111) 145.833
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

(111) 124.817
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)
(111) 126.101
(732) Mitsui Chemicals Agro, Inc., Tokyo (JP)
(111) 128.183
(732) H-D Michigan, LLC, Ann Arbor (US)

(111) 146.450
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)
(111) 158.322
(732) Speed Channel, Inc., Los Angeles (US)
(111) 159.853
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

(111) 128.498
(732) Amadeus IT Group, S.A., Madrid (ES)

(111) 160.345
(732) DR. BATA Magyar-Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztõ
Zártkörû Részvénytársaság, Kecskemét (HU)

(111) 131.603
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

(111) 161.067
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

(111) 131.604
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

(111) 162.174
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

(111) 131.616
(732) Mars Petcare UK Limited, Slough, Berkshire (GB)

(111) 164.922
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

(111) 135.163
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

(111) 164.923
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

(111) 135.438
(732) Brach’s Confections, Inc., Dallas, Texas (US)

(111) 165.457
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)
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(111) 167.604
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

(111) 190.561
(732) Pokka Corporation, Nagoya (JP)

(111) 169.382
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

(111) 194.959
(732) Bandi Károly 1/2%, Nagyvárad, jud. Bihor (RO);
Illés Bálint 1/4%, Budapest (HU);
Illés Levente 1/4%, Budapest (HU)

(111) 169.576
(732) TERC IRODAHÁZ Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)

A rovat 57 db közlést tartalmaz.

(111) 177.087
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)
(111) 177.093
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)
(111) 177.377
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)
(111) 178.991
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)
(111) 179.145
(732) Terézanyu Betéti Társaság, Szõdliget (HU)
(111) 179.277
(732) Abbott Respiratory LLC, Abbott Park, Illinois (US)
(111) 180.343
(732) Terézanyu Betéti Társaság, Szõdliget (HU)
(111) 181.099
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)
(111) 181.668
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)
(111) 186.470
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)
(111) 187.596
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)
(111) 187.730
(732) Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)
(111) 187.798
(732) Gao Wen Bin, Budapest (HU)
(111) 187.946
(732) Chrysler Group LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

Képviseleti megbízás
(111) 129.070
(732) SCA Hygiene Products Aktiebolag, Göteborg (SE)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 129.340
(732) KÄRNTNERMILCH, registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung, Spittal an der Drau (AT)
(740) dr. Szécsényi László, Szécsényi Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 160.342
(732) Dr. Bata Magyar-Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztõ
Zrt., Ócsa (HU)
(740) dr. Valkó Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 162.350
(732) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 163.858
(732) Hermann Miller, Inc., Zeeland, Michigan (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(111) 164.503
(732) Sensormatic Electronics Corporation (A Nevada Corporation),
Boca Raton (US)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest
(111) 166.771
(732) BODROGI BAU Kivitelezõ, Tervezõ, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft., Hódmezõvásárhely (HU)
(740) dr. Horváth László ügyvéd, Hódmezõvásárhely
(111) 188.990
(732) THEO GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
A rovat 8 db közlést tartalmaz.

(111) 190.489
(732) Zheng Mingxue, Budapest (HU)
(111) 190.552
(732) Pokka Corporation, Nagoya (JP)
(111) 190.559
(732) Pokka Corporation, Nagoya (JP)

Képviselet megszûnése
(111) 129.070
(732) SCA Hygiene Products Aktiebolag, Göteborg (SE)
(111) 129.340
(732) KÄRNTNERMILCH, registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung, Spittal an der Drau (AT)
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(111) 162.350
(732) Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 161.116
(732) Szent Korona Pincészet Kft., Budapest (HU)

(111) 163.683
(732) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 161.909
(732) M 2003 Kft., Budapest (HU)

(111) 163.858
(732) Hermann Miller, Inc., Zeeland, Michigan (US)
(111) 164.503
(732) Sensormatic Electronics Corporation (A Nevada Corporation),
Boca Raton (US)
(111) 168.634
(732) Harlequin Magyarország Kft., Budapest (HU)
(111) 168.659
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(111) 168.660
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
A rovat 9 db közlést tartalmaz.

(111) 166.159
(732) Liszkai Istvánné, Dunaújváros (HU)
(111) 169.342
(732) Tikkurila Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(111) 179.145
(732) Terézanyu Betéti Társaság, Szõdliget (HU)
(111) 180.343
(732) Terézanyu Betéti Társaság, Szõdliget (HU)
(111) 189.227
(732) ALFA WASSERMANN HUNGARY Kft., Budapest (HU)
(111) 193.835
(732) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
A rovat 14 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás
(111) 121.746
(732) Amann & Söhne GmbH & Co. KG, Bönnigheim (DE)
(111) 121.809
(732) Amann & Söhne GmbH & Co. KG, Bönnigheim (DE)
(111) 128.860
(732) Candy Plus, a.s., CZ-120 00 Praha 2, - Vinohrady (CZ)
(111) 128.951
(732) ELKEM AS, Oslo (NO)
(111) 157.961
(732) Török Nagykereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(111) 159.871
(732) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

Használati szerzõdés
(111) 161.352
(732) WARIMPEX Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft,
Bécs (AT)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
(111) 172.808
(732) SASOL Limited, Johannesburg, Gauteng (ZA)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest
(111) 179.291
(732) SASOL Limited, Johannesburg, Gauteng (ZA)
(740) dr. Sóvári Miklós szabadalmi ügyvivõ, DANUBIA Szabadalmi
és Védjegy Iroda Kft., Budapest
A rovat 3 db közlést tartalmaz.
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