
(111) 194.370 (151) 2008.06.10.
(210) M 07 00165 (220) 2007.01.22.
(732) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

(541) ERINDOP
(511) 5 Humán gyógyszerészeti termékek.

(111) 194.470 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 01825 (220) 2007.05.16.
(732) Sanatio Bt., Cegléd (HU)
(740) dr. Budai Miklós ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.
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 (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 194.499 (151) 2008.06.19.
(210) M 06 01819 (220) 2006.05.25.
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális

Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; papíripari cikkek; nyomdabetûk; klisék; albu-
mok; brosúrák, vékony fûzött könyvek; folyóiratok; formanyom-

tatványok, ûrlapok; füzetek; grafikus ábrázolások; hirdetõtáblák
papírból vagy kartonból; hírlevelek; katalógusok; képek; kézi-
könyvek; könyvek; magazinok, revük (idõszaki lapok); nyomtat-
ványok; papíráruk; plakátok, falragaszok papírból vagy karton-
ból; poszterek; prospektusok; újságok; öntapadó címkék (papír-
ipari).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; hirdetések levélben megrendelve; hir-
detési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállí-
tások, vásárok szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállí-
tások szervezése; online hirdetõi tevékenység számítógépes háló-
zaton; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok terjeszté-
se; reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; sajtófigyelés; sza-
badtéri hirdetés; számítógépes nyilvántartások kezelése; televízi-
ós reklámozás; üzleti információk.

(111) 194.924 (151) 2008.08.07.
(210) M 06 01528 (220) 2006.05.03.
(732) EU Pharma Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok.

(111) 195.045 (151) 2008.08.19.
(210) M 08 00707 (220) 2008.03.03.
(732) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) SZERESD A SZÍVED
(511) 5 Diétás ételkészítmények orvosi célokra.

29 Öntetek, pástétomok és húskrémek; margarin, vaj, fõzõ- és
sütõzsír; sajt és sajttermékek; sovány tej, tej és tejtermékek, aludt-
tej, szójából készített tej; tejtermékek, joghurt, tejszín, mûtejszín
és sajt; tojás; lekvárok, zselék, tojáspor, étkezési olajok és zsírok.
30 Kekszek, majonéz.
32 Gyümölcsalapú és tejet, aludtejet vagy joghurtot tartalmazó
alkoholmentes italok vagy joghurtot tartalmazó.
41 Értekezletek és sportesemények szervezése.
43 Táplálkozás és egészség területére vonatkozó tanácsadás.

(111) 195.068 (151) 2008.08.26.
(210) M 07 01760 (220) 2007.05.10.
(732) International Electric Supply Corp. (Delaware állam

törvényei szerint bejegyzett cég), Shelton, Connecticut (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) GEXPRO
(511) 6 Fémbõl készült menetes rögzítõk, nevezetesen csavarok,

csapszegek, anyák, alátétlemezek és csapszegek, acélszorítók.
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7 Elektromos motorok és gépek; gépek hajtómûvei, nevezete-
sen feszültségkapcsolók; ívoltók; vészcsengõk, nevezetesen tûz-
jelzõ vészcsengõ; gépmotorok ventilátora; vákuumszivattyúk;
szelepek, mint a gép részei, nevezetesen szivattyúk; gépalkatré-
szek, nevezetesen perselyek és csapágyak; elektromos generáto-
rok; szervomotorok; hidraulikus turbinavezérlõ rendszer; fordu-
latszabályozó berendezés.

9 Villamos berendezések, vezérlések és mûszerek, nevezete-
sen berendezések és mûszerek az elektromos áram elõállítására,
elosztására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy vezér-
lésére; elektromos kapcsolások; tárolóedények; akkumulátordo-
bozok; acidiméter akkumulátorokhoz; elektromos akkumulátor-
töltõ; elektromágneses tekercselõk; elektromos tekercsek; elekt-
romos tekercstartók; katódok; fényelemek; az elektromos beren-
dezés elektromos komponensei; hõszabályozó berendezés; a boj-
ler vezérlésére szolgáló eszköz; elektromos megszakító; villanó-
fény; vonalkódolvasók; elektromos átkapcsoló; elektromos esz-
közök és berendezések az elektromos készülékek távirányítására;
légkondicionáló és fûtõberendezések, világítóberendezések;
elektromos kapcsolók; elektromos átkapcsoló készülékek; fordu-
latszámmérõk; elektromos dugaszolóaljzatok; elektromos csatla-
kozók; elektromos elosztódobozok; elektromos kábel (egyesítõ)
dobozok; dobozok és elektromos vezérlõtáblák; villamos érintke-
zések; nemesfémbõl készült villamos érintkezések; elektromos
konnektorok; kibocsátószelep-doboz; elektromosaljzat-fedél; ve-
zérlõpanelek (elektromos); nagyfeszültségû vezérlõberendezé-
sek; elektromos számlálókészülék; elektromos elosztók; elektro-
mos átalakítók; elektromos áramkörmegszakítók; elektromos
érintkezõk és kapcsolók; induktorok; armatúrák; elektromos jel-
fogók; szabályozó ellenállások; izzókapcsolók; túlfeszültségvé-
delem-vezérlõk; fényváltó; fojtótekercs; félvezetõk; hõmérsék-
let-szabályozók; áram-egyenirányító; elektromos ceruzák; elekt-
romos elosztószekrény; elektromos elosztóasztal; elektromos el-
osztódobozok; elektromos jelfogók; biztosítékok; villámhárítók;
villámhárító-vezetékek; antennák és elektromos vagy elektroni-
kus védõberendezések; vészjelzõ kürtök (szirénák); csengõgomb
vagy -gombok; elektronikus ajtónyílásjelzõk; elektromos berre-
gõk; fémérzékelõk ipari vagy katonai célokra; füstérzékelõk; víz-
állásjelzõ; mágneses kódolók; mikrofonok; hangszórók; hango-
sanbeszélõk; hangszóródobozok; hangjelzéses figyelmeztetõ be-
rendezés, hangjel a repülõtereken és tûzjelzõ; világítótorony; a vi-
lágítóberendezések ellensúlya; világító- vagy mechanikus jelzõ-
berendezések; világítócsövek reklám céljára; villanókörték; villa-
nólámpák; optikai lámpák; elektronlámpák; sötétkamralámpák
(fényképészet céljára); fluoreszkáló (világító) réteg; zseblámpa;
jelzést kibocsátó zseblámpa; elektromos forrasztópáka; elektro-
mos ívhegesztõ berendezés; galvánelemek; napkollektorok;
elektromos akkumulátorok; tápegység; video-audio CD-leját-
szók; elektronikus kártyaleolvasók és elektronikus, kóddal mûkö-
dõ zárak; mérõeszközök és -berendezések; elektrodinamikus be-
rendezés távvezérelt hangjelzésekhez; elektromos ajtónyitó be-
rendezés; elektromos és elektronikus ajtónyitó berendezés; elekt-
romos és elektronikus kaputelefon; érmével mûködõ kapuk gép-
kocsiparkolókhoz vagy parkolóhelyekhez; elektromos vagy
elektronikus mûszer a házi vagy elektronikus mûszerhang, áram
vagy feszültség elemzésére; elektromos vagy elektronikus mû-
szer az elektromos áramelosztás felügyeletére; berendezés a fog-
laltság, számlálás, gyûjtés, tárolás, elsõbbségfeldolgozás; beme-
net ellenõrzésére, valamint adatok, információk és jelek kibocsá-
tására és átvitelére; telefonos megszakítók; mérõeszközök és -be-
rendezések; voltmérõk; ampermérõk; elektromos bemérõberen-
dezések; frekvenciamérõk; hõmérséklet-kijelzõk; sebességkijel-
zõk; kapcsolóberendezések; elektromos vezetékek; az elektromos
vezetékek anyaga; kábelcsatornák; elektromos kábelek; nagyfe-
szültségû elektromos kábelek; merev elektromos vezetékek;
fénysugárvezetõ vezetékek; rugalmas és extra-rugalmas elektro-
mos kábelek; szigetelt rézhuzalok; koaxális kábelek, savas átme-
netek a motorokhoz; nem gyúlékony elektromos kábelek; tele-
fon-, biztonsági és televíziókábelek; borítás elektromos kábelek-
hez; optikai szálkábelek; elektromos és elektronikus berendezé-
sek elektromos és IT vezetékhez; kábelek és aljzatok számítógé-

pekhez; elektromos és elektronikus mûszerek az IT és elektromos
vezetékek tesztelésére, elektromos és elektronikus kábelvizsgáló;
elektromos átalakító; csatlakozó dugasztest elektromos kábelek-
hez; elektromos kapcsolók; azonosítóvezeték elektromos vezeté-
kekhez; mágneses vezeték; telefonvezeték; elektromos és optikai
csatlakozóvezeték; az elektromos veszteség kijelzõ berendezés,
adatfeldolgozó berendezés nem orvosi alkalmazásra; mûszeres
kapcsolótábla, antennák; zavarszûrõ berendezés; elektromágne-
ses zsilipkapu; felvonóvezérlõ berendezés; elektromos berende-
zés rovarok befogására és elpusztítására; optikai karakterolvasó;
térdvédõ dolgozóknak (kivéve ortopédiai térdvédõket); védõ-
kesztyû; kesztyû balesetek elleni védelemre; szemellenzõk és
védõszemüvegek; gázmaszkok (kivéve a mûanyagbelégzéshez
használt maszkokat); szemellenzõk; védõsisak; balesetek, sugár-
zás és tûz elleni védõcipõk; vonalkódolvasó; kézi elektronikus
berendezések a villamosenergia-ellátás elemzésére; megvételére
és kinyerésére; kézi elektronikus számítógépes berendezés a leltár
kiegészítésére és kezelésére; kézi elektronikus számítógépes
berendezés a számkódleolvasásra; kézi számítógépes berendezés
az árulista összeállítására.
11 Világítóberendezés; biztonsági berendezés világítás céljára;
világítótestek; csillárok; zseblámpák; világítólámpák; karácsony-
fák és akváriumok megvilágítására szolgáló elektromos lámpák;
padlólámpák; laboratóriumi és biztonsági lámpák; izzószálak;
elektromos fûtõszálak; ívlámpák; dugasztestek, gömbök és lám-
paüvegek; lámpafelfüggesztések; sugárvetõ; lámpaernyõ;
mennyezeti világítás; világítócsövek; elektromos aljzatok világí-
tótestekhez; zseblámpa; világító szórótest; elektromos kisüléssel
mûködõ világítócsövek; búvárlámpák; vetítõlámpák; világítóbe-
rendezések és lámpák használatra; közlekedési eszközök világító-
berendezései; világítókörték és csövek, elektromos körték; eszkö-
zök és berendezések szárításhoz; légszárítók; fénycsõelõtét; lám-
pa HID; fluoreszcens és inkandeszcens fûtõeszközök, üvegcsö-
vek (desztillációs, fûtõ- vagy hûtõberendezések részeként), elekt-
romos fûtõtestek; vízmelegítõk; bojlerek; hõvisszanyerõ berende-
zések; hõcserélõk; vízmelegítõ kályhák fürdõszobába; forró le-
mezek; fûtõlemezek; napelemes kollektorok; hõtárolók és hõ-
visszanyerõk, ionizálóberendezések légtisztításra; légtisztító be-
rendezések; levegõszagtalanító berendezés; berendezés a levegõ
hûtésére; légkondicionáló berendezés; szellõztetõ (légkondicio-
náló berendezés), ventilátor; légszûrõ a légkondicionáló berende-
zéshez; légkondicionáló berendezések; frisslevegõ-fûtõberende-
zés; központi fûtéses lakások párásítására szolgáló berendezés;
radiátorok (fûtés); ventilátorborítók; konyhai elszívóberendezés
borítója; tûzhelyek; fagyasztók; jégkészítõ berendezések és gé-
pek; hûtõszekrények; hidegkamrák; mikrohullámú sütõk.
35 Elektromos áram, illetve a kábelek és vezetékek beszerzésé-
re, elosztására, kapcsolására, átalakítására, tárolására, beállításá-
ra, mérésére, figyelésére és vezérlésére szolgáló eszközökre és
berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatá-
sok, beleértve a telekommunikációt és az internethálózatot; vilá-
gításra, fûtésre, légkondicionálásra és léghûtésre alkalmazott be-
rendezésekre és termékekre, valamint háztartási berendezésekre
vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a
telekommunikációt és/vagy internethálózatot; vezeték, vezeték-
burkolat és kábel levágásához és kivágásához, fúrásához, mérésé-
hez, rögzítéséhez, levágásához, lehámozásához és kifeszítéséhez
alkalmazott kézi vagy elektromos eszközökre és berendezésekre
vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a
telekommunikációt és/vagy internethálózatot, a vezetékek he-
gesztéséhez, levágásához, lereszeléséhez és összeállításához, csa-
varokra és csapszegekre, valamint a mechanikai vagy kémiai rög-
zítéshez szükséges termékekre nagy- és kiskereskedelmi szolgál-
tatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy internethálózatot;
a porszívózásra, takarításra, törölgetésre, galvanizálásra, olajo-
zásra, megszakításra, zsírozásra, fényezésre, szárításra és portala-
nításra, valamint helyi hûtésre használatos termékekre vonatkozó
nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommu-
nikációt és/vagy internethálózatot, rugalmas csövekre, szigetelés-
re vagy szigetelõtermékekre és anyagokra vonatkozó nagy- és kis-
kereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt
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és/vagy adatfeldolgozó hálózatot; az emberek, az áruk és a bejutá-
si hely biztonságának felügyelésére használt berendezésekre és
felszerelésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatá-
sok, beleértve a telekommunikációt és/vagy adatfeldolgozó háló-
zatot; az otthonok és ipari épületek modernizálására használt esz-
közökre és berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi
szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy adatfel-
dolgozó hálózatot; hang, kép és adat átvitelére és megjelenítésére
használt berendezésekre, kommunikációs eszközökre és berende-
zésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, bele-
értve a telekommunikációt és/vagy adatfeldolgozó hálózatot; az
internetberendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szol-
gáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy adatfeldolgo-
zó hálózatot, amely tartalmazza az internetanyagokhoz és beren-
dezésekhez szükséges adatfeldolgozó perifériákat, kapcsolókábe-
leket és dugaljakat; az üzleti szervezést és irányítási tanácsadást;
továbbá a kereskedelmi adminisztrációt; a reklámszolgáltatáso-
kat; kereskedelmi stratégiát és kereskedelmi irányítást és fejlesz-
tést; szakmai konzultációt és üzleti információt; marketinget; ki-
állítások; bemutatók, vásárok és szakmai piacok reklámcélú szer-
vezését; termékek kereskedelmi értékelését harmadik személy
számára, elektromos és ipari anyagokkal kapcsolatos kereskedel-
mi konzultációkat, hogy azok a mûszaki leírásban megadottaknak
megfeleljenek; valamint olyan ipari, kereskedelmi és konstrukci-
ós termékek és szolgáltatások nagykereskedelmi terjesztését,
mint a rögzítõk, motorok, elektromos áramforrások, adattovábbí-
tó berendezések, világítóeszközök, földelt és exotermikus he-
gesztés, fûtõ és ventilációs rendszerek és azok alkatrészei, továb-
bá vezérlõberendezések, vegyi ellátás, tisztítás biztosítása, vezér-
lések és átalakítók, kenõanyagok, tömítõanyagok; füst, szén-
monoxid és tûz elleni védelem, beleértve az érzékelõket és
riasztókat; figyelõberendezés, eszközök a bejutás vezérlésére,
riasztórendszer, átalakítók, kézi és elektromos eszközök, idõjel-
adó, programozható vezérlõszoftver, processzor és alkatrészei,
markerjelek és figyelmeztetõszalagok; a projekt irányításával és
megnyerésével kapcsolatos szolgáltatások az elektromos elosztás
és ipari ellátás területén, valamint a felhasznált gépek és
alkatrészek, továbbá a gyártóberendezések, elektromos hangi és
adatok útján történõ kommunikáció, a vevõnek megfelelõ ár,
választék, feltalálói ellenõrzés és ehhez tartozó szolgáltatások
biztosítása, végül a vevõknek versenyképes ár, választék és felta-
lálói ellenõrzés biztosítása az elektromos és elektronikus berende-
zések és ellátása területén.

37 Elektromos eszközök és berendezések felszerelése, karban-
tartása és javítása; világító-, fûtõ-, légkondicionáló, hûtõ- és
egyéb háztartási berendezés és termék felszerelése, karbantartása
és javítása; riasztó-, vezérlõ- és figyelõkészülékek és berendezé-
sek felszerelése, karbantartása és javítása az otthonok, ipari léte-
sítmények modernizálására, vezetékek, vezetékborítók és kábe-
lek vágására, szétvágására, fúrására, mérésére, rögzítésére, levá-
gására, lehámozására és kifeszítésére alkalmazott kézi vagy elekt-
romos eszközök bérlése a vezeték hegesztéséhez, levágásához, le-
reszeléséhez és összeállításához, az elektromos áramot irányító,
átalakító, tároló, szabályozó és ellenõrzõ eszközök és berendezé-
sek bérbeadása.

39 Elektromos áram elosztására alkalmazható eszközök és be-
rendezések bérlése.

40 Áramszolgáltatás biztosítása ipari területeken harmadik
személy részére.

42 Elektromos áram elõállításával, elosztásával, átalakításával,
tárolásával, szabályozásával, mérésével, ellenõrzésével vagy el-
helyezésével kapcsolatos anyagokra és berendezésekre vonatko-
zó tanácsadás, konzultáció és mûszaki kutatás; világítással, lég-
kondicionálással, fûtéssel, léghûtéssel kapcsolatos eszközökre,
anyagokra és berendezésekre vonatkozó tanácsadás, konzultáció
és mûszaki kutatás; otthonok, ipari területek és ipari építmények
modernizálására vonatkozó tanácsadás, konzultáció és mûszaki
kutatás; a személyek, áruk és ipari felszerelése vagy szolgáltatá-
sok, valamint magántulajdonú ingatlanok biztonságának és táv-
felügyeletének biztosítására vonatkozó tanácsadás, konzultáció

és kutatás; elektromos anyagokra és berendezésekre, beleértve a
kábeleket, a hûtõ- és fûtõrendszereket, házmodernizálás, épület-
modernizálás, ipari területek modernizálása, biztosítására és fel-
ügyeletére vonatkozó mûszaki projektek tanulmányozása, mû-
szaki tanácsadás és tanulmányok a mûszaki értékbecslésrõl, kom-
patibilitáselemzésrõl és az elektromos anyagok integrációjának
lehetõségérõl egy komplex elektromos berendezés formájában;
az új termékek és szolgáltatások mûszaki tervezése az anyagok és
elektromos berendezések, valamint az eszközök területén; mû-
szaki tanulmányok, elemzések és helyzetmegállapítások az elekt-
romos eszközök és berendezések létrehozására és megvalósításá-
ra, termékminta biztosítása harmadik személy számára, valamint
mûszaki tanácsadás az elektromos és ipari anyagok kiválasztásá-
val, biztosítva, hogy adataik megfeleljenek a mûszaki leírásban
feltüntetett adatoknak; mûszaki információ, részben online vagy
internet, és/vagy telekommunikációs hálózat útján, amely az
elektromos anyagokra, eszközökre és berendezésekre vonatko-
zik, továbbá tartalmazza a világítás, elektromos mûködés, fûtés és
légkondicionálás, utcai jelzõk, megfigyelés, riasztás, házak mo-
dernizálása, bejutási ellenõrzés, épületek és ipari területek moder-
nizálása vonatkozásában alkalmazható anyagokat, eszközöket és
berendezéseket.

(111) 195.069 (151) 2008.08.26.
(210) M 07 01895 (220) 2007.05.21.
(732) Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárvári Tamás, Dr. Sárvári Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Creative Radio Award
(511) 9 Hang és/vagy kép felvételére, továbbítására és lejátszására

szolgáló készülékek; mozgófilmek és videoszalagok; videoleme-
zek valamint hang és/vagy képfelvételt tartalmazó mágnesszala-
gok; hangfelvételek, hanglemezfelvételek; hanglemezek és egyéb
lemezek, mûsoros zenei CD-tartók és kazettatartók, napszemüve-
gek, szemüvegek; számítógépes termékek, így játékkazetták szá-
mítógépes videojátékokhoz és videokijelzõs játékgépekhez.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés, rádiómûsorok sugárzása, rádióadás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység, rádióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás.

42 Mûszaki szolgáltatások, számítógépek programozásával
kapcsolatos szolgáltatások.

(111) 195.070 (151) 2008.08.26.
(210) M 07 01908 (220) 2007.05.21.
(732) Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárvári Tamás, Dr. Sárvári Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Rádiós Kreatív Díj
(511) 9 Hang és/vagy kép felvételére, továbbítására és lejátszására

szolgáló készülékek; mozgófilmek és videoszalagok; videoleme-
zek valamint hang és/vagy képfelvételt tartalmazó mágnesszala-
gok; hangfelvételek, hanglemezfelvételek; hanglemezek és egyéb
lemezek, mûsoros zenei CD-tartók és kazettatartók, napszemüve-
gek, szemüvegek; számítógépes termékek, így játékkazetták szá-
mítógépes videojátékokhoz és videokijelzõs játékgépekhez.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés, rádiómûsorok sugárzása, rádióadás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység, rádióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás.

42 Mûszaki szolgáltatások, számítógépek programozásával
kapcsolatos szolgáltatások.
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(111) 195.071 (151) 2008.08.26.
(210) M 07 02395 (220) 2007.07.02.
(732) S&P Clever Reinforcement Company AG, Brunnen (CH)
(740) dr. Szabó Levente Antal, Szabó Tom Burmeister Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) S&P Glasphalt
(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, 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 hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 195.072 (151) 2008.08.26.
(210) M 07 02396 (220) 2007.07.02.
(732) S&P Clever Reinforcement Company AG, Brunnen (CH)
(740) dr. Szabó Levente Antal, Szabó Tom Burmeister Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) S&P Carbophalt
(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, 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 hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 195.073 (151) 2008.08.26.
(210) M 07 02397 (220) 2007.07.02.
(732) S&P Clever Reinforcement Company AG, Brunnen (CH)

(740) dr. Szabó Levente Antal, Szabó Tom Burmeister Ügyvédi
Iroda, Budapest

(541) S&P Resicem
(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.

17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, 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 hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 195.074 (151) 2008.08.26.
(210) M 07 02398 (220) 2007.07.02.
(732) S&P Clever Reinforcement Company AG, Brunnen (CH)
(740) dr. Szabó Levente Antal, Szabó Tom Burmeister Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.

17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, 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 hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
leszté.

(111) 195.075 (151) 2008.08.26.
(210) M 07 02575 (220) 2007.07.18.
(732) Pannon Lapok Társasága Kft., Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Kiss Endre, Kiss és Sebestyén Ügyvédi Iroda, Veszpérm

(541) Pest Megyei 7 Nap
(511) 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 (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék; nyomtatott publikációk, nyomtatványok.

(111) 195.076 (151) 2008.08.26.
(210) M 07 02576 (220) 2007.07.18.
(732) Pannon Lapok Társasága Kft., Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Kiss Endre, Kiss és Sebestyén Ügyvédi Iroda, Veszprém

(541) Pest Megyei Hét Nap
(511) 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 (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék; nyomtatott publikációk, nyomtatványok.

(111) 195.077 (151) 2008.08.26.
(210) M 07 02579 (220) 2007.07.18.
(732) Gestor Real Estates (CYPRUS) Limited, Nicosia (CY)
(740) dr. Kende Tamás, Kende Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GESTOR
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 195.078 (151) 2008.08.26.
(210) M 07 02589 (220) 2007.07.18.
(732) Bennovum Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) PRO natura
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(111) 195.079 (151) 2008.08.26.
(210) M 07 02591 (220) 2007.07.18.
(732) Gyermely Zrt., Gyermely (HU)
(740) dr. Nyírán Gergely ügyvéd, Budapest

(541) GYERMELYI. KI KÉR MÉG?
(511) 29 Tojások.

30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemé-
nyek.

(111) 195.080 (151) 2008.08.26.
(210) M 07 02593 (220) 2007.07.18.
(732) Pónya Márk, Budapest (HU);

Balogh Zsolt, Budapest (HU)

(541) CROSS TRAINING
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 195.081 (151) 2008.08.26.
(210) M 07 03837 (220) 2007.11.16.
(732) Rácz József, Budapest (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(541) MOMENT & YOU
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 195.082 (151) 2008.08.26.
(210) M 07 04129 (220) 2007.12.13.
(732) United Way of America, Alexandria, Virginia (US)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Egyesületi szolgáltatások, nevezetesen olyan tagszerveze-
tek érdekeinek támogatása, amelyek jótékonysági célú forráste-
remtéssel foglalkoznak, egészségügyi és humán szolgáltatások-
kal foglalkozó ügynökségek számára.
36 Jótékonysági szolgáltatások a humán szolgáltató szerveze-
tek számára adott pénzadományok terén.

(111) 195.083 (151) 2008.08.26.
(210) M 08 00008 (220) 2008.01.03.
(732) dr. Falus Gábor, Tatabánya (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 33 Borok.

(111) 195.084 (151) 2008.08.26.
(210) M 08 00009 (220) 2008.01.03.
(732) Hajdú Csaba, Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
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(111) 195.085 (151) 2008.08.26.
(210) M 08 00012 (220) 2008.01.03.
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(541) Tûzvonalban
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés; rádió- vagy televíziómûsorok sugárzását bizto-
sító szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 195.086 (151) 2008.08.26.
(210) M 08 00014 (220) 2008.01.03.
(732) Mul-T-Lock Ltd., Yavne (IL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Elektromos, elektronikus és elektromechanikus zárak és
zártermékek, beleértve elektronikus zárszerkezetek, elektromos
zárlemezek, ajtómágnesek, elektronikus kulcsok, kulcskártyák,
valamint elektronikus vagy mágneses bejárati ellenõrzõkártya-le-
olvasók és programozható kártyaleolvasók; zárprogramozó egy-
ségek, zárhengerek, kulcsok, kulcskártyák és kulcskártya-leolva-
sók; elektromechanikus és elektrohidraulikus ajtónyitó, ajtózáró
és ajtómûködtetõ berendezések; elektromos és elektromechani-
kus ajtó- és ablakhardverek; elektronikus és mágneses érzékelõk;
jelzõ- és ellenõrzõ készülékek és -berendezések, beleértve a moz-
gásérzékelõket az épület bejáratánál, valamint egyéb ajtajainál
és/vagy a kulcsok használatát ellenõrzõ készülékeket és berende-
zéseket; mágneses és elektronikus azonosítókártyák; mágneses
adathordozók és számítógépszoftverek; amelyek a 9. osztályba
tartoznak.

(111) 195.088 (151) 2008.08.26.
(210) M 08 00138 (220) 2008.01.21.
(732) Fülöp Róbert, Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Hangszererõsítõk, elõerõsítõk; hangdobozok, hangszórók;
végerõsítõk.

(111) 195.093 (151) 2008.08.26.
(210) M 07 01761 (220) 2007.05.10.
(732) International Electric Supply Corp. (Delaware állam

törvényei szerint bejegyzett cég), Shelton, Connecticut (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Fémbõl készült menetes rögzítõk, nevezetesen csavarok,
csapszegek, anyák, alátétlemezek és csapszegek, acélszorítók.
7 Elektromos motorok és gépek; gépek hajtómûvei, nevezete-
sen feszültségkapcsolók; ívoltók; vészcsengõk, nevezetesen tûz-
jelzõ vészcsengõ; gépmotorok ventilátora; vákuumszivattyúk;

szelepek, mint a gép részei, nevezetesen szivattyúk; gépalkatré-
szek, nevezetesen perselyek és csapágyak; elektromos generáto-
rok; szervomotorok; hidraulikus turbinavezérlõ rendszer; fordu-
latszabályozó berendezés.

9 Villamos berendezések, vezérlések és mûszerek, nevezete-
sen berendezések és mûszerek az elektromos áram elõállítására,
elosztására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy vezér-
lésére; elektromos kapcsolások; tárolóedények; akkumulátordo-
bozok; acidiméter akkumulátorokhoz; elektromos akkumulátor-
töltõ; elektromágneses tekercselõk; elektromos tekercsek; elekt-
romos tekercstartók; katódok; fényelemek; az elektromos beren-
dezés elektronikus komponensei; hõszabályozó berendezés; a
bojler vezérlésére szolgáló eszköz; elektromos megszakító; villa-
nófény; vonalkódolvasók; elektromos átkapcsoló; elektromos
eszközök és berendezések az elektromos készülékek távirányítá-
sára; légkondicionáló és fûtõberendezések, világítóberendezések;
elektromos kapcsolók; elektromos átkapcsoló készülékek; fordu-
latszámmérõk; elektromos dugaszolóaljzatok; elektromos csatla-
kozók; elektromos elosztódobozok; elektromos (kábelegyesítõ)
dobozok; dobozok és elektromos vezérlõtáblák; villamos érintke-
zések; nemesfémbõl készült villamos érintkezések; elektromos
konnektorok; kibocsátószelep-doboz; elektromos csatlakozódo-
boz; elektromosaljzat-fedél; vezérlõpanelek (elektromos); nagy-
feszültségû vezérlõberendezések; elektromos számlálókészülék;
elektromos elosztók; elektromos átalakítók; elektromos áramkör-
megszakítók; elektromos érintkezõk és kapcsolók; induktorok;
armatúrák; elektromos jelfogók; szabályozó ellenállások; izzó-
kapcsolók; túlfeszültségvédelem-vezérlõk; fényváltó; fojtóte-
kercs; félvezetõk; hõmérséklet-szabályozók; áram-egyenirányí-
tó; elektromos ceruzák; elektromos elosztószekrény; elektromos
elosztóasztal; elektromos elosztódobozok; elektromos jelfogók;
biztosítékok; villámhárítók; villámhárító-vezetékek; antennák és
elektromos vagy elektronikus védõberendezések; vészjelzõ kür-
tök (szirénák); csengõgomb vagy - gombok; elektronikus ajtónyí-
lásjelzõk; elektromos berregõk; fémérzékelõk ipari vagy katonai
célokra; füstérzékelõk; vízállásjelzõ; mágneses kódolók; mikro-
fonok; hangszórók; hangosanbeszélõk; hangszóródobozok; hang-
jelzéses figyelmeztetõberendezés, hangjel a repülõtereken és tûz-
jelzõ; világítótorony; a világítóberendezések ellensúlya; világító
vagy mechanikus jelzõberendezések; világítócsövek reklám cél-
jára; villanókörték, villanólámpák; optikai lámpák; elektronlám-
pák; sötétkamralámpák (fényképészet céljára); fluoreszkáló (vi-
lágító) réteg; zseblámpa; jelzést kibocsátó zseblámpa; elektromos
forrasztópáka; elektromos ívhegesztõ berendezés; galvánelemek;
napkollektorok; elektromos akkumulátorok; akkumulátorok;
zseblámpa-akkumulátorok; tápegység; video-audio CD-leját-
szók; elektronikus kártyaleolvasók és elektronikus, kóddal mûkö-
dõ zárak; mérõeszközök és -berendezések; elektrodinamikus be-
rendezés távvezérelt hangjelzésekhez; elektromos ajtónyitó be-
rendezés; elektromos és elektronikus kaputelefon; érmével mûkö-
dõ kapuk gépkocsiparkolókhoz vagy parkolóhelyekhez; elektro-
mos vagy elektronikus mûszer a házi vagy ipari áramfogyasztás
felügyeletére; elektromos vagy elektronikus mûszer hang, áram
vagy feszültség elemzésére; elektromos vagy elektronikus mû-
szer az elektromos áramelosztás felügyeletére; berendezés a fog-
laltság, számlálás, gyûjtés, tárolás, elsõbbség, feldolgozás, beme-
net ellenõrzésére, valamint adatok, információk és jelek kibocsá-
tására és átvitelére; telefonos megszakítók; mérõeszközök és -be-
rendezések; voltmérõk; ampermérõk; elektromos bemérõberen-
dezések; frekvenciamérõk; hõmérséklet-kijelzõk; sebességkijel-
zõk; kapcsolóberendezések; elektromos vezetékek; az elektromos
vezetékek anyaga; kábelcsatornák; elektromos kábelek; nagyfe-
szültségû elektromos kábelek; merev elektromos vezetékek;
fénysugárvezetõ vezetékek; rugalmas és extra-rugalmas elektro-
mos kábelek; szigetelt rézhuzalok; koaxiális kábelek, savas átme-
netek a motorokhoz; nem gyúlékony elektromos kábelek; tele-
fon-, biztonsági és televíziókábelek; borítás elektromos kábelek-
hez; optikai szálkábelek; elektromos és elektronikus berendezé-
sek elektromos és IT vezetékhez; kábelek és aljzatok számítógé-
pekhez; elektromos és elektronikus mûszerek az IT és elektromos
vezetékek tesztelésére; elektromos és elektronikus kábelvizsgáló;
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elektromos átalakító; csatlakozó dugasztest elektromos kábelek-
hez; elektromos kapcsolók; azonosítóvezeték elektromos vezeté-
kekhez; mágneses vezeték; telefonvezeték; elektromos és optikai
csatlakozóvezeték; az elektromos veszteség kijelzõ berendezés;
adatfeldolgozó berendezés nem-orvosi alkalmazásra; mûszeres
kapcsolótábla; antennák; zavarszûrõ berendezés; elektromágne-
ses zsilipkapu; felvonóvezérlõ berendezés; elektromos berende-
zés rovarok befogására és elpusztítására; optikai karakterolvasó;
térdvédõ dolgozóknak (kivéve az ortopédiai térdvédõket); védõ-
kesztyû; kesztyû balesetek elleni védelemre; szemellenzõk és
védõszemüvegek; gázmaszkok (kivéve a mûanyag belégzéséhez
használt maszkokat); szemellenzõk; védõsisak; balesetek, sugár-
zás és tûz elleni védõcipõk; vonalkódolvasó; kézi elektronikus
berendezések a villamosenergia-ellátás elemzésére, megvételére
és kinyerésére; kézi elektronikus számítógépes berendezés a leltár
kiegészítésére és kezelésére; kézi elektronikus számítógép-beren-
dezés a számkódleolvasásra; kézi számítógépes berendezés az
árulista összeállítására és tárolására.
11 Világítóberendezés; biztonsági berendezés világítás céljára;
világítótestek; csillárok; zseblámpák; világítólámpák; karácsony-
fák és akváriumok megvilágítására szolgáló elektromos lámpák;
padlólámpák; laboratóriumi és biztonsági lámpák; izzószálak;
elektromos fûtõszálak; ívlámpák; dugasztestek, gömbök és lám-
paüvegek; lámpafelfüggesztések; sugárvetõ; lámpaernyõ;
mennyezeti világítás; világítócsövek; elektromos aljzatok világí-
tótestekhez; zseblámpa; zseblámpa; világító szórótest; elektro-
mos kisüléssel mûködõ világítócsövek; búvárlámpák; vetítõlám-
pák; világítóberendezések és lámpák kozmetikai használatra;
közlekedési eszközök világítóberendezései; világítókörték és
csövek, elektromos körték; eszközök és berendezések szárítás-
hoz; légszárítók; fénycsõelõtét; lámpa HID; fluoreszcens és in-
kandeszcens fûtõeszközök, üvegcsövek (desztillációs, fûtõ- vagy
hûtõberendezések részeként); elektromos fûtõtestek; vízmelegí-
tõk; bojlerek; hõvisszanyerõ berendezések; hõcserélõk; vízmele-
gítõ kályhák fürdõszobába; forró lemezek; fûtõlemezek; napele-
mes kollektorok; hõtárolók és hõvisszanyerõk, ionizálóberende-
zések légtisztításra; légtisztító berendezések; levegõszagtalanító
berendezés; berendezés a levegõ hûtésére; légkondicionáló be-
rendezés; szellõztetõ (légkondicionáló berendezés), ventilátor;
légszûrõ a légkondicionáló berendezéshez; légkondicionáló be-
rendezések; frisslevegõ-fûtõberendezés; központi fûtéses lakások
párásítására szolgáló berendezés; radiátorok (fûtés); ventilátorbo-
rítók; konyhai elszívóberendezés borítója; tûzhelyek; fagyasztók;
jégkészítõ berendezések és gépek; hûtõszekrények, hidegkamrák,
mikrohullámú sütõk.
35 Elektromos áram, illetve a kábelek és vezetékek beszerzésé-
re, elosztására, kapcsolására, átalakítására, tárolására, beállításá-
ra, mérésére, figyelésére és vezérlésére szolgáló eszközökre és
berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatá-
sok, beleértve a telekommunkációt és az internethálózatot; világí-
tásra, fûtésre, légkondicionálásra és léghûtésre alkalmazott beren-
dezésekre és termékekre, valamint háztartási berendezésekre vo-
natkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a tele-
kommunkációt és/vagy internethálózatot; vezeték, vezetékburko-
lat és kábel levágásához és kivágásához, fúrásához, méréséhez,
rögzítéséhez, levágásához, kibontásához, lehámozásához és kife-
szítéséhez alkalmazott kézi vagy elektromos eszközökre és beren-
dezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások,
beleértve a telekommunkációt és/vagy internethálózatot, a veze-
tékek hegesztéséhez, levágásához, lereszeléséhez és összeállítá-
sához; csavarokra és csapszegekre, valamint a mechanikai vagy
kémiai rögzítéshez szükséges termékekre nagy- és kiskereskedel-
mi szolgáltatások, beleértve a telekommunkációt és/vagy inter-
nethálózatot; a porszívózásra, takarításra, törölgetésre, galvanizá-
lásra, olajozásra, megszakításra, zsírozásra, fényezésre, szárításra
és portalanításra, valamint helyi hûtésre használatos termékekre
vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a
telekommunkációt és/vagy internethálózatot; rugalmas csövekre,
szigetelésre vagy szigetelõtermékekre és anyagokra vonatkozó
nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommu-
nikációt és/vagy adatfeldolgozó hálózatot; az emberek, az áruk és

a bejutási hely biztonságának felügyelésére használt berendezé-
sekre és felszerelésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szol-
gáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy adatfeldolgo-
zó hálózatot; az otthonok és ipari épületek modernizálására hasz-
nált eszközökre és berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskeres-
kedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy
adatfeldolgozó hálózatot; hang, kép és adat átvitelére és megjele-
nítésére használt berendezésekre, kommunikációs eszközökre és
berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatá-
sok, beleértve a telekommunikációt és/vagy adatfeldolgozó háló-
zatot; az internetberendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereske-
delmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy
adatfeldolgozó hálózatot, amely tartalmazza az internetanyagok-
hoz és berendezésekhez szükséges adatfeldolgozó perifériákat,
kapcsolókábeleket és dugaljakat; az üzleti szervezést és irányítási
tanácsadást; továbbá a kereskedelmi adminisztrációt; a reklám-
szolgáltatásokat; kereskedelmi stratégiát és kereskedelmi irányí-
tást és fejlesztést; szakmai konzultációt és üzleti információt;
marketinget; kiállítások, bemutatók, vásárok és szakmai piacok
reklámcélú szervezését; termékek kereskedelmi értékelését har-
madik személy számára, elektromos és ipari anyagokkal kapcso-
latos kereskedelmi konzultációkat, hogy azok a mûszaki leírásban
megadottaknak megfeleljenek; valamint olyan ipari, kereskedel-
mi és konstrukciós termékek és szolgáltatások nagykereskedelmi
terjesztését, mint a rögzítõk, motorok, elektromos áramforrások,
adattovábbító berendezések, világítóeszközök, földelt és exoter-
mikus hegesztés, fûtõ és ventilációs rendszerek és azok alkatré-
szei, továbbá vezérlõberendezések, vegyi ellátás, tisztítás biztosí-
tása, vezérlések és átalakítók, kenõanyagok, tömítõanyagok; füst,
szén-monoxid és tûz elleni védelem, beleértve az érzékelõket és
riasztókat; figyelõberendezés, eszközök a bejutás vezérlésére, ri-
asztórendszer, átalakítók, kézi és elektromos eszközök, idõjeladó,
programozható vezérlõszoftver, processzor és alkatrészei, mar-
kerjelek és figyelmeztetõszalagok; a projekt irányításával és meg-
nyerésével kapcsolatos szolgáltatások az elektromos elosztás és
ipari ellátás területén, valamint a felhasznált gépek és alkatrészek,
továbbá a gyártóberendezések, elektromos, hangi és adatok útján
történõ kommunikáció, a vevõknek megfelelõ ár, választék, felta-
lálói ellenõrzés és ehhez tartozó szolgáltatások biztosítása, végül
a vevõknek versenyképes ár, választék és feltalálói ellenõrzés
biztosítása az elektromos és elektronikus berendezések és ellátás
területén.

37 Elektromos eszközök és berendezések felszerelése, karban-
tartása és javítása; világító-, fûtõ-, légkondicionáló, hûtõ- és
egyéb háztartási berendezés és termék felszerelése, karbantartása
és javítása; riasztó-, vezérlõ- és figyelõkészülékek és berendezé-
sek felszerelése, karbantartása és javítása az otthonok, ipari terü-
letek és ipari létesítmények modernizálására; vezetékek, vezeték-
borítók és kábelek vágására, szétvágására, fúrására, mérésére,
rögzítésére, levágására, kibontására, lehámozására és kifeszítésé-
re alkalmazott kézi vagy elektromos eszközök bérlése a vezetékek
hegesztéséhez, levágásához, lereszeléséhez és összeállításához;
az elektromos áramot irányító, átalakító, tároló, szabályozó és
ellenõrzõ eszközök és berendezések bérbeadása.

39 Elektromos áram elosztására alkalmazható eszközök és be-
rendezések bérlése.

40 Áramszolgáltatás biztosítása ipari területeken harmadik
személy részére.

42 Elektromos áram elõállításával, elosztásával, átalakításával,
tárolásával, szabályozásával, mérésével, ellenõrzésével vagy el-
helyezésével kapcsolatos anyagokra és berendezésekre vonatko-
zó tanácsadás, konzultáció és mûszaki kutatás; világítással, lég-
kondicionálással, fûtéssel, léghûtéssel kapcsolatos eszközökre,
anyagokra és berendezésekre vonatkozó tanácsadás, konzultáció
és mûszaki kutatás; otthonok, ipari területek és ipari építmények
modernizálására vonatkozó tanácsadás, konzultáció és mûszaki
kutatás; a személyek, áruk és ipari felszerelések vagy szolgáltatá-
sok, valamint magántulajdonú ingatlanok biztonságának és táv-
felügyeletének biztosítására vonatkozó tanácsadás, konzultáció
és kutatás; elektromos anyagokra és berendezésekre, beleértve a
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kábeleket, a hûtõ- és fûtõrendszereket, házmodernizálás, épület-
modernizálás, ipari területek modernizálása, biztosítására és fel-
ügyeletére vonatkozó mûszaki projektek tanulmányozása; mû-
szaki tanácsadás és tanulmányok a mûszaki értékbecslésrõl, kom-
patibilitáselemzésrõl és az elektromos anyagok integrációjának
lehetõségérõl egy komplex elektromos berendezés formájában;
az új termékek és szolgáltatások mûszaki tervezése az anyagok és
elektromos berendezések, valamint az eszközök területén; mû-
szaki tanulmányok, elemzések és helyzetmegállapítások az elekt-
romos eszközök és berendezések létrehozására és megvalósításá-
ra; termékminta biztosítása harmadik személy számára, valamint
mûszaki tanácsadás az elektromos és ipari anyagok kiválasztásá-
val, biztosítva, hogy adataik megfeleljenek a mûszaki leírásban
feltüntetett adatoknak; mûszaki információ, részben online vagy
internet, és/vagy telekommunikációs hálózat útján, amely az
elektromos anyagokra, eszközökre és berendezésekre vonatko-
zik, továbbá tartalmazza a világítás, elektromos mûködés, fûtés és
légkondicionálás, utcai jelzõk, megfigyelés, riasztás, házak
modernizálása, bejutási ellenõrzés, épületek és ipari területek
modernizálása vonatkozásában alkalmazható anyagokat, eszkö-
zöket és berendezéseket.

(111) 195.094 (151) 2008.08.26.
(210) M 07 01993 (220) 2007.05.29.
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co.

KG, Düsseldorf (DE)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Kiskereskedelmi szolgáltatások élelmiszer és általános áru-
cikkek terén; nagykereskedelmi szolgáltatások élelmiszer és álta-
lános árucikkek terén; árucikkek választékának összeállítása má-
sok javára, lehetõvé téve a vevõknek árucikkek kényelmes átte-
kintését és megvételét nagykereskedelmi árusítóhelyen vagy szu-
permarketben vagy hipermarketben vagy minimarketben, vagy
általános árucikkeket tartalmazó katalógusból postai rendelés út-
ján, vagy telekommunikációs eszközökkel vagy általános keres-
kedelmi internetes weboldalról; árucikkek választékának összeál-
lítása mások javára, lehetõvé téve a vevõknek élelmiszer, ital és
más, emberi fogyasztásra szolgáló árucikkek vagy emberi fo-
gyasztásra szolgáló áruk elõállítására szolgáló áruk, egészségügyi
és szépségápolási termékek, javításához és karbantartásához
szükséges termékek, személyes ápoláshoz szükséges termékek,
tisztítószerek, háztartási cikkek, kertészeti termékek, kisállattar-
táshoz szükséges termékek, irodaeszközök, barkácsoláshoz szük-
séges termékek, ruházati termékek, tisztítás vagy védelem céljára
szolgáló termékek, jármûvekhez - beleértve a kerékpárt - szolgáló
termékek, házi áruk, háztartási áruk, konyhai eszközök, irodai
eszközök, szabadidõs és szórakoztató áruk, kép és hang rögzítésé-
re, visszaadására vagy módosítására szolgáló áruk, lehetõvé téve
a vevõknek ezen árucikkek kényelmes áttekintését és megvételét
nagykereskedelmi árusítóhelyen vagy szupermarketben vagy hi-
permarketben vagy minimarketben, vagy általános árucikkeket
tartalmazó katalógusból postai rendelés útján, vagy telekommu-
nikációs eszközökkel vagy általános kereskedelmi internetes
weboldalról; árucikkek választékának összeállítása mások javára,
lehetõvé téve a vevõknek fehérnemûk, háztartási elektromos be-
rendezések, háztartási elektronikai berendezések, elektromos fo-
gyasztási cikkek, elektronikai fogyasztási cikkek, bõráruk, textíli-
ák, ajándékok, ajándék-összeállítások, emléktárgyak, újdonsá-
gok, gyûjthetõ cikkek, újdonságok, iskolai felszerelések kényel-
mes áttekintését és megvételét nagykereskedelmi árusítóhelyen
vagy szupermarketben vagy hipermarketben vagy minimarket-
ben, vagy általános árucikkeket tartalmazó katalógusból postai
rendelés útján, vagy telekommunikációs eszközökkel vagy általá-
nos kereskedelmi internetes weboldalról; árucikkek választéká-
nak összeállítása mások javára, lehetõvé téve a vevõknek olyan
termékek kényelmes áttekintését és megvételét, amelynek otthon-

nal, jármûvel, kerttel, személlyel, kisállatokkal, irodával vagy
szórakoztatással kapcsolatosak nagykereskedelmi árusítóhelyen
vagy szupermarketben vagy hipermarketben vagy minimarket-
ben, vagy általános árucikkeket tartalmazó katalógusból postai
rendelés újtán, vagy telekommunikációs eszközökkel vagy általá-
nos kereskedelmi internetes weboldalról; reklámozás; promóciós
szolgáltatás; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; árubemu-
tató; DM reklámozás; piackutatás; marketing; termékminta ter-
jesztése; promóciós és ösztönzõ tervek szervezése és lebonyolítá-
sa; információtárolás és visszanyerés kis- és nagykereskedelmi
értékesítésben; leltározás és irattározás, leltárellenõrzés, árucso-
magolás-tervezés, termékértékesítés.

(111) 195.095 (151) 2008.08.26.
(210) M 07 02003 (220) 2007.05.29.
(732) Fidelio Média Kft., Budapest (HU)
(740) Harkányi László, Budapest

(546)

(511) 41 Kiadói tevékenység, nyomtatott és internetes folyóirat-ki-
adás, elektronikus publikációk, szövegek kiadása, rádió- és televí-
zióprogramok készítése, zenei produkciók, hangversenyek, szín-
házi produkciók, szórakozási tárgyú információk, zene összeállí-
tása, szabadidõs szolgáltatások, alkotómûhelyek szervezése és
lebonyolítása, fotóriportok készítése, hangfelvételek kiadása.

(111) 195.099 (151) 2008.08.26.
(210) M 07 04134 (220) 2007.12.13.
(732) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek, sajt és sajttermékek.

(111) 195.101 (151) 2008.08.26.
(210) M 07 04135 (220) 2007.12.13.
(732) Magma d.d., Zagreb (HR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 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 (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
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24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

(111) 195.102 (151) 2008.08.26.
(210) M 08 00132 (220) 2008.01.21.
(732) Magyar Látszerész Szövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Gyülvészi Zsuzsanna, Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

(111) 195.103 (151) 2008.08.26.
(210) M 08 00365 (220) 2008.02.06.
(732) Hajdú Park Kft., Hajdúszoboszló (HU)
(740) dr. Kozma Béla, Kozma Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 195.104 (151) 2008.08.26.
(210) M 08 01022 (220) 2008.03.25.
(732) POINT MARKETING Kereskedelmi, Piackutató és

Fuvarozó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Pilisszentiván (HU)

(740) dr. Péter Csaba, Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok; albumin étkezésre, algakivonatok étkezésre, alginátok
táplálkozási célra, alkoholban tartósított gyümölcsök, almapüré,
amerikaimogyoró-vaj, amerikaimogyoró, feldolgozott, angolsza-
lonna, aszalt kókuszdió, bab, tartósított, baromfi (nem élõ), borsó,
tartósított, bundás burgonyaszeletek, bundás virsli, burgonyaszi-
rom, csemegeuborka, csigatojások (táplálkozási célra), csontolaj,
étkezési, datolya, dió (feldolgozott), disznóhús, dzsemek, faggyú,
étkezési, fagyasztott gyümölcsök, fehérje emberi fogyasztásra,
fésûkagyló (nem élõ), garnélarákok (nem élõ), gomba, tartósított,
gyömbérdzsem, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya (zselé), gyü-
mölcskonzervek, gyümölcsök, fõtt, gyümölcsök, tartósított, gyü-
mölcspép, gyümölcssaláták, gyümölcsszeletkék (apró), hagyma,
tartósított, hal (nem élõ), hal, tartósított, halból készített ételek,
halenyv, zselatin táplálkozáshoz, halfilé, halhús emberi fogyasz-
tásra, halkonzervek, hentesáruk, heringek, homár (nem élõ), hum-
musz [csicseriborsókrém], hús, hús, tartósított, húskivonatok,
húskocsonya, húskonzervek, húsleves, erõleves, húsleves-kon-
centrátumok, húsleveshez (táptalajhoz) készítmények, joghurt,
kagylók, ehetõ (nem élõ), kagylók (nem élõ), kakaóvaj, kandíro-
zott (cukrozott) gyümölcsök, kaviár, kazein táplálkozási haszná-
latra, kefir, kókuszolaj, kókuszvaj, kókuszzsír, kolbász, kony-
ha(kerti) növények, konzervált, krokett, kukoricaolaj, kumisz (te-
jes ital), languszták (nem élõ), lazac, lekvár, lencse, tartósított, le-
veskészítmények, levesek, madárfészkek, ehetõ, mandula, darált,
margarin, mazsola, máj, májpástétom, napraforgóolaj, étkezési,
olajbogyó, tartósított, olajok, étkezési, olívaolaj, étkezési, osztri-
ga (nem élõ), pacal, paradicsomlé fõzéshez, paradicsompüré, pál-
mamagolaj (élelmezésre), pálmaolaj (táplálkozásra), pektin táp-
lálkozásra, pikkalilli rákfélék, keménytestû (nem élõ), rákok, fo-
lyami (nem élõ), repceolaj, étkezési, sajtok, savanyú káposzta, sa-
vanyúságok, selyemhernyógubó, emberi fogyasztásra, sonka, só-
zott hal, sózott hús, sült burgonya, chips, szalonna, szardella, ajó-
ka, szardínia, szarvasgomba, tartósított, szárított zöldségek, sze-
zámolaj, szójabab, tartósított, táplálkozási használatra, tahini
[szezámmagkrém], tej, tejes italok (fõként tejet tartalmazó), tejol-
tó, tejsavó, tejszín (tejtermék), tejszínhab, tejtermékek, tengeri rá-
kok, apró (nem élõ), tengeri uborkák (nem élõ), tofu, tojásfehérje,
tojások, tojáspor, tojássárgája, tonhal, tõzegáfonyaszósz [befõtt],
vadhús, vaj, vajkrém, véreshurka (hentesáru), virágporkészítmé-
nyek (élelmiszer), zöldségek, fõtt, zöldségek, tartósított, zöldség-
konzervek, zöldséglevek fõzéshez, zöldségleves-készítmények,
zöldségsaláták, zselatin étkezésre, zselék, étkezési, zsírok, étke-
zési, zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok elõállításához, zsírtar-
talmú keverékek, kenyérre, állati velõ táplálkozási célra.

(111) 195.145 (151) 2008.08.29.
(210) M 08 00016 (220) 2008.01.04.
(732) Pécsváradi Aranycipó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Bakonyiné dr. Fest Edit, Dr. Bakonyiné dr. Fest Edit

Ügyvédi Iroda, Gödöllõ

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemé-
nyek, cukrászsütemények, élesztõ, sütõporok termékekre.
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(111) 195.147 (151) 2008.09.01.
(210) M 07 04256 (220) 2007.12.21.
(732) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(541) A KIVÁLASZTOTT
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
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; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarítóeszközök; acélgyapot; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 195.148 (151) 2008.09.01.
(210) M 07 03053 (220) 2007.09.10.
(732) Martin Zimmer, Budapest (HU)
(740) dr. Biczi Tamás, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 195.149 (151) 2008.09.01.
(210) M 07 02045 (220) 2007.05.30.
(732) S.O.I. Ingatlan Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kõvári Judit, Kõvári, Tercsák, Salans Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SCANDINAVIAN GARDENS
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek; különösen ideértve: épületek ingatlankezelõinek szolgálta-
tásai vagy finanszírozási szolgáltatások.

(111) 195.150 (151) 2008.09.01.
(210) M 07 02018 (220) 2007.05.30.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

(541) Kerti pad
(511) 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 (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 195.151 (151) 2008.09.01.
(210) M 08 00064 (220) 2008.01.11.
(732) Just 4 Limited, Giro’s Passage (GI)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) JUST 4 SPORT
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
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; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más áruosztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 195.152 (151) 2008.09.01.
(210) M 08 00066 (220) 2008.01.11.
(732) SZAKSZIG Kivitelezõ és Szolgáltató Kft.,

Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 195.153 (151) 2008.09.01.
(210) M 08 00075 (220) 2008.01.11.
(732) BIOFARMA, Neuilly-Sur-Seine (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
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(541) PREXANOR
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények (kivéve

vírusellenes készítmények és hatóanyagok); egészségügyi készít-
mények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati
használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ
anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kárté-
kony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gomba-
ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 195.154 (151) 2008.09.01.
(210) M 08 00426 (220) 2008.02.13.
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(541) Kárpát Expressz
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 195.155 (151) 2008.09.01.
(210) M 08 00418 (220) 2008.02.13.
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(541) A sokszínû vallás
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 195.156 (151) 2008.09.01.
(210) M 08 00072 (220) 2008.01.11.
(732) Rossi Caffé Kft., Sóskút (HU)

(541) ROSSI CAFFÉ
(511) 43 Vendéglátás [kávézó].

(111) 195.157 (151) 2008.09.01.
(210) M 08 00419 (220) 2008.02.13.
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(541) Hajnali gondolatok
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 195.158 (151) 2008.09.01.
(210) M 08 00074 (220) 2008.01.11.
(732) Berlin-Chemie AG., Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, diétás anyagok gyógyászati
használatra.

(111) 195.159 (151) 2008.09.01.
(210) M 08 00073 (220) 2008.01.11.
(732) P&B Consulting Bt., Debrecen (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) SALIN
(511) 11 Mikrokristályokat kibocsátó elektromos szerkezet.

(111) 195.194 (151) 2008.09.02.
(210) M 07 04191 (220) 2007.12.17.
(732) Kärntnermilch reg. Gen. m.b.H., Spittal an der Drau (AT)

(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) FRIFRU
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(111) 195.212 (151) 2008.09.02.
(210) M 08 00391 (220) 2008.02.08.
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 30 Zab hántolt/tisztított, zabalapú ételek, zabdara, zabliszt,
zabpehely, zabkásaleves, kétszersültek, kekszek, mézeskalácsok,
piskóták, aprósütemények, teasütemények, linzerek, ostyafélék,
cukrászsütemények, gabonakészítmények, malomipari termé-
kek, gabonafélébõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kek-
szek, csokoládé, kakaós termékek, müzliszeletek, sütemények,
cukorkaáruk, lisztek, liszttartalmú ételek, fagylalt, jégkrém.

(111) 195.223 (151) 2008.09.09.
(210) M 07 04113 (220) 2007.12.12.
(732) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaji eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 195.224 (151) 2008.09.03.
(210) M 08 00128 (220) 2008.01.18.
(732) Ilzer Italgyártó Zrt., Monor (HU)

(541) VITAL TONICUM
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(111) 195.225 (151) 2008.09.03.
(210) M 08 00130 (220) 2008.01.18.
(732) SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és

Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Szeged (HU)

M1087

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 10. szám II. kötet, 2008.10.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek II.



(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek.

(111) 195.226 (151) 2008.09.03.
(210) M 08 00343 (220) 2008.02.05.
(732) HÉTFÁK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budaörs (HU)
(740) dr. Tóth T. Tibor, Dr. Tóth T. Tibor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Újság, napilap, hetilap, idõszaki lap, revü, havilap, magazin,
folyóirat, egyéb sajtótermékek, egyéb újságkiadványok, egyéb
laptermék, a fent felsoroltak mellékletei, kiadványok.

(111) 195.227 (151) 2008.09.03.
(210) M 08 00353 (220) 2008.02.05.
(732) Zóka-Dani József, Pécs (HU)

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 195.228 (151) 2008.09.03.
(210) M 08 00357 (220) 2008.02.05.
(732) Sanoma Digital Media Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; különösen rádió-
és televízióprogramok készítése; riporteri szolgáltatások; show-
mûsorok, szórakoztatási tárgyú információk, televíziós szórakoz-
tatás; zenés kabarék, varieték; élõ elõadások bemutatása, felvett
(rögzített) mûsorok sugárzása.

(111) 195.229 (151) 2008.09.03.
(210) M 08 00360 (220) 2008.02.05.
(732) Sanoma Digital Media Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 195.230 (151) 2008.09.03.
(210) M 08 00361 (220) 2008.02.05.
(732) Sanoma Digital Media Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 195.231 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 04282 (220) 2007.12.28.
(732) Hungaro Style Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 195.232 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 04067 (220) 2007.12.10.
(732) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 33 Körtepálinka.

(111) 195.233 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 04072 (220) 2007.12.10.
(732) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Borok.
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(111) 195.234 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 04074 (220) 2007.12.10.
(732) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Borok.

(111) 195.235 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 04073 (220) 2007.12.10.
(732) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Borok.

(111) 195.236 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 04071 (220) 2007.12.10.
(732) Hungarovin Borászati Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Pálinka.

(111) 195.237 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 03887 (220) 2007.11.22.
(732) V-Projekt Kft., Budapest (HU)

(591)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 195.238 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 03884 (220) 2007.11.22.
(732) Capricorn Investment Corporation, Ajeltake Island,

Majuro, Marshall Islands (AU)
(740) dr. Szõke András, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 195.239 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 03891 (220) 2007.11.22.
(732) IN-VITRO Kutató, Fejlesztõ Kft., Dunakeszi (HU)
(740) dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

(541) KOVITOX(krém)
(511) 3 Krémek bõrökhöz, bõrkonzerváló szerek (kenõcsök).

5 Balzsamok gyógyszerészeti használatra, bedörzsölõszerek,
bõrápoló gyógyszerkészítmények.

(111) 195.240 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 03897 (220) 2007.11.22.
(732) In-Vitro Kutató, Fejlesztõ Kft., Dunakeszi (HU)
(740) dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

(541) FERROCOMP
(511) 5 Biológiai készítmények humángyógyászati célra, gyógy-

szerészeti készítmények, vitaminkészítmények.

(111) 195.241 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 04075 (220) 2007.12.10.
(732) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Borok.

(111) 195.242 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 03888 (220) 2007.11.22.
(732) V-Projekt Kft., Budapest (HU)
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(591)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 195.243 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 03890 (220) 2007.11.22.
(732) IN-VITRO Kutató, Fejlesztõ Kft., Dunakeszi (HU)
(740) dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

(541) KOBRALGIN
(511) 3 Krémek bõrökhöz, bõrkonzerváló szerek (kenõcsök).

5 Balzsamok gyógyszerészeti használatra, bedörzsölõszerek,
bõrápoló gyógyszerkészítmények.

(111) 195.244 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 03892 (220) 2007.11.22.
(732) IN-VITRO Kutató, Fejlesztõ Kft., Dunakeszi (HU)
(740) dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

(541) FORTE HIRUDO
(511) 3 Krémek bõrökhöz, bõrkonzerváló szerek (kenõcsök).

5 Balzsamok gyógyszerészeti használatra, bedörzsölõszerek,
bõrápoló gyógyszerkészítmények.

(111) 195.245 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 03881 (220) 2007.11.22.
(732) Hungrana Keményítõ- és Isocukorgyártó és Forgalmazó

Kft., Szabadegyháza (HU)
(740) dr. Takács László, 11. sz. Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 195.246 (151) 2008.09.03.
(210) M 08 00498 (220) 2008.02.19.
(732) Ringier Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;
üzenetek törlése.

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

(111) 195.247 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 03738 (220) 2007.11.07.
(732) Neo Interactive Marketing Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Könczöl Lászlóné dr. Papp Marian, Szeged

(546)

(511) 35 Számítógépes adathordozó sokszorosítása (eredeti példány
alapján), adatfeldolgozás, piac- és közvélemény-kutatás, kutatás,
eredmények szociológiai, statisztikai elemzése, gazdasági model-
lezése, üzletviteli tanácsadás, útmutatás üzletviteli és közszolgál-
tatási tevékenységhez (PR, kommunikáció), hirdetési kampány
tervezése, megvalósítása, szabadtéri hirdetés tervezése, megvaló-
sítása, elhelyezése (hirdetõtábla, plakát), kirakatrendezés, bemu-
tatótermek berendezése, kiállítás tervezése, médiafajták hirdetési
idejének és helyének értékesítése, reklámanyagok szétosztása,
munkaerõ-közvetítés, munkaerõ keresése, toborzása, kiválasztá-
sa, irányítása, elhelyezése, ajánlások, referenciák vizsgálata, fej-
vadászat, munkaerõ kiközvetítése (átmeneti jelleggel is), gépírás,
gyorsírás, levelezés, postázás, másolás, fénymásolás, korrektúrá-
zás, vásárok, kiállítások, kongresszusok tervezése, szervezése,
lebonyolítása, személyek ügynöki közvetítése, menedzselés
(film, színház, szórakoztató produkciók, sportesemények), üzlet-
kötõi, ügynöki, beszerzõi tevékenység, díjbeszedés, számlagyûj-
tés, fogyasztásmérõ órák leolvasása.

42 Szoftver szaktanácsadás, hardver szaktanácsadás, kereske-
delmi márkajelzés grafikai tervezése, belsõépítészeti tervezés, di-
vattervezés; ruha, cipõ, ékszer, bútor tervezése, webes keresõpor-
tálok mûködtetése.

(111) 195.248 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 03727 (220) 2007.11.07.
(732) EQ Lean Solutions Folyamatfejlesztõ és Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Felnõttképzés, oktatás, tréning; készségfejlesztõ tréningek,
vezetõképzés, üzletfejlesztési menedzsment, tanácsadó worksho-
pok, coaching tevékenységek; csapatépítõ tréningek, személyes
hatékonyság fejlesztése, önismeret és emberismeret fejlesztése,
szervezeti kultúra, tanácsadás; termelési, üzleti folyamatok haté-
konyságnövelõ módszereinek oktatása, alkalmazáshoz szükséges
gyakorlati tanácsadás, problémamegoldó tréning, lean szimuláci-
ók kidolgozása.

(111) 195.249 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 03736 (220) 2007.11.07.
(732) Sepkõ-Naturál 2007 Kft., Keszthely (HU)
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(546)

(511) 9 Biztonsági illetve mentõmellények, fényvisszaverõ öltöze-
tek, jelzõmellények, védõruházat, balesetvédelmi eszközök.

(111) 195.250 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 04286 (220) 2007.12.29.
(732) Kószó József, Szeged (HU)

(541) 4D
(511) 36 Ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése,

ingatlanügynökségek, irodák [ingatlanok] bérlete, pénzügyi ta-
nácsadás.
37 Építés, építési tárgyú információk, építkezések felügyelete
(irányítása), építmények lebontása.
42 Belsõépítészet, földmérés, geológiai felderítés, geológiai
kutatás, geológiai szakvélemények készítése, környezetvédelmi
tanácsadás, mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység, mû-
szaki tervtanulmányok készítése, szakvélemények adása (mérnö-
ki munkákkal kapcsolatban), várostervezés, építési tervkészítés,
építészet, építészeti konzultáció.

(111) 195.251 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 03737 (220) 2007.11.07.
(732) Neo Interactive Marketing Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Könczöl Lászlóné dr. Papp Marian, Szeged

(541) Neo Interactive
(511) 35 Számítógépes adathordozó sokszorosítása (eredeti példány

alapján), adatfeldolgozás, piac- és közvélemény-kutatás, kutatás,
eredmények szociológiai, statisztikai elemzése, gazdasági model-
lezése, üzletviteli tanácsadás, útmutatás üzletviteli és közszolgál-
tatási tevékenységhez (PR, kommunikáció), hirdetési kampány
tervezése, megvalósítása, szabadtéri hirdetés tervezése, megvaló-
sítása, elhelyezése (hirdetõtábla, plakát), kirakatrendezés, bemu-
tatótermek berendezése, kiállítás tervezése, médiafajták hirdetési
idejének és helyének értékesítése, reklámanyagok szétosztása,
munkaerõ-közvetítés, munkaerõ keresése, toborzása, kiválasztá-
sa, irányítása, elhelyezése, ajánlások, referenciák vizsgálata, fej-
vadászat, munkaerõ kiközvetítése (átmeneti jelleggel is), gépírás,
gyorsírás, levelezés, postázás, másolás, fénymásolás, korrektúrá-
zás, vásárok, kiállítások, kongresszusok tervezése, szervezése,
lebonyolítása, személyek ügynöki közvetítése, menedzselés
(film, színház, szórakoztató produkciók, sportesemények), üzlet-
kötõi, ügynöki, beszerzõi tevékenység, díjbeszedés, számlagyûj-
tés, fogyasztásmérõ órák leolvasása.
42 Szoftver szaktanácsadás, hardver szaktanácsadás, kereske-
delmi márkajelzés grafikai tervezése, belsõépítészeti tervezés, di-
vattervezés; ruha, cipõ, ékszer, bútor tervezése, webes keresõpor-
tálok mûködtetése.

(111) 195.252 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 03728 (220) 2007.11.07.
(732) EQ Lean Solutions Folyamatfejlesztõ és Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Felnõttképzés, oktatás, tréning; készségfejlesztõ tréningek,
vezetõképzés, üzletfejlesztési menedzsment, tanácsadó worksho-
pok, coaching tevékenységek; csapatépítõ tréningek, személyes

hatékonyság fejlesztése, önismeret és emberismeret fejlesztése,
szervezeti kultúra, tanácsadás; termelési, üzleti folyamatok haté-
konyságnövelõ módszereinek oktatása, alkalmazáshoz szükséges
gyakorlati tanácsadás, problémamegoldó tréning, lean szimuláci-
ók kidolgozása.

(111) 195.253 (151) 2008.09.03.
(210) M 08 00337 (220) 2008.02.04.
(732) Qlinkmotor International Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(111) 195.254 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 01626 (220) 2007.04.27.
(732) Cousseau, Jacques Bernard Paul Marie, Cholet (FR)
(740) dr. Gálbory Gábor, Pongrácz & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(111) 195.255 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 03726 (220) 2007.11.07.
(732) EQ Lean Solutions Folyamatfejlesztõ és Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Felnõttképzés, oktatás, tréning; készségfejlesztõ tréningek,
vezetõképzés, üzletfejlesztési menedzsment, tanácsadó worksho-
pok, coaching tevékenységek; csapatépítõ tréningek, személyes
hatékonyság fejlesztése, önismeret és emberismeret fejlesztése,
szervezeti kultúra, tanácsadás; termelési, üzleti folyamatok haté-
konyságnövelõ módszereinek oktatása, alkalmazáshoz szükséges
gyakorlati tanácsadás, problémamegoldó tréning, lean szimuláci-
ók kidolgozása.

(111) 195.256 (151) 2008.09.03.
(210) M 08 00114 (220) 2008.01.14.
(732) MUVAPI Szakértõi, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,

Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
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(111) 195.257 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 03739 (220) 2007.11.07.
(732) Neo Interactive Marketing Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Könczöl Lászlóné dr. Papp Marian, Szeged

(546)

(511) 35 Számítógépes adathordozó sokszorosítása (eredeti példány
alapján), adatfeldolgozás, piac- és közvélemény-kutatás, kutatás,
eredmények szociológiai, statisztikai elemzése, gazdasági model-
lezése, üzletviteli tanácsadás, útmutatás üzletviteli és közszolgál-
tatási tevékenységhez (PR, kommunikáció), hirdetési kampány
tervezése, megvalósítása, szabadtéri hirdetés tervezése, megvaló-
sítása, elhelyezése (hirdetõtábla, plakát), kirakatrendezés, bemu-
tatótermek berendezése, kiállítás tervezése, médiafajták hirdetési
idejének és helyének értékesítése, reklámanyagok szétosztása,
munkaerõ-közvetítés, munkaerõ keresése, toborzása, kiválasztá-
sa, irányítása, elhelyezése, ajánlások, referenciák vizsgálata, fej-
vadászat, munkaerõ kiközvetítése (átmeneti jelleggel is), gépírás,
gyorsírás, levelezés, postázás, másolás, fénymásolás, korrektúrá-
zás, vásárok, kiállítások, kongresszusok tervezése, szervezése,
lebonyolítása, személyek ügynöki közvetítése, menedzselés
(film, színház, szórakoztató produkciók, sportesemények), üzlet-
kötõi, ügynöki, beszerzõi tevékenység, díjbeszedés, számlagyûj-
tés, fogyasztásmérõ órák leolvasása.
42 Szoftver szaktanácsadás, hardver szaktanácsadás, kereske-
delmi márkajelzés grafikai tervezése, belsõépítészeti tervezés, di-
vattervezés; ruha, cipõ, ékszer, bútor tervezése, webes keresõpor-
tálok mûködtetése.

(111) 195.258 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 03748 (220) 2007.11.07.
(732) Regio Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) REGIO
(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
36 Ingatlanügyletek.

(111) 195.259 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 04089 (220) 2007.12.11.
(732) dr. Szalay Viktor, Tiszafüred (HU);

dr. Szalayné Ács Ágnes, Tiszafüred (HU)

(546)

(511) 32 Ivóvíz.

(111) 195.260 (151) 2008.09.03.
(210) M 05 01901 (220) 2005.06.01.
(732) HUN SZÕLÕBIRTOK Kft., Pécs (HU)
(740) Turay Attila, Pécs

(541) TURAY
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (bor).

(111) 195.261 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 03909 (220) 2007.11.23.
(732) VOLT Produkció Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Muszka Sándor, Dr. Muszka Sándor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BALATON SOUND
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 195.262 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 04094 (220) 2008.01.04.
(732) Szabó Tamás, Perbál (HU)

(546)

(511) 19 Ajtó, ablak.

(111) 195.263 (151) 2008.09.03.
(210) M 08 00516 (220) 2008.02.19.
(732) Virgintrade Kft., Derecske (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) VESTA
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(111) 195.264 (151) 2008.09.03.
(210) M 05 02710 (220) 2005.08.18.
(732) Vitaplus Élelmiszer, Gyógyszergyártó és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Engel Tamás, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

(111) 195.265 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 04101 (220) 2007.12.11.
(732) Chemtura Corporation (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Middlebury, Connecticut (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) HARDFLEX
(511) 1 Mezõgazdasági és kertészeti vegyi anyagok.

5 Gyomirtó szerek.

(111) 195.266 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 04097 (220) 2007.12.11.
(732) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
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(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) ALA600
(511) 5 Vitamin és ásványi anyagok, kiegészítõk tabletta, por vagy

kapszula formájában; élelemiszerpótlók diétás élelmiszerekhez;
orvosi célra alkalmazott italok, ételek és táplálkozási anyagok; di-
etetikus anyagok, az étrendbe történõ integrálásra és étrend-ki-
egészítésre; adalékanyagok élelmiszerekhez étrendbe történõ in-
tegrálásra és táplálékkiegészítõk étrendbe történõ integrálásra.
30 Más osztályba nem tartozó (nem orvosi célra alkalmazott)
táplálkozási és energiapótló élelmiszerek.
32 Más osztályba nem tartozó (nem orvosi célra alkalmazott)
gyümölcsitalok, gyümölcslevek, szörpök és egyéb készítmények
ital készítéséhez, valamint táplálkozási és energiapótló italok.

(111) 195.267 (151) 2008.09.03.
(210) M 08 00329 (220) 2008.02.04.
(732) Andrássy Gazdasági Majorságok Vagyonkezelõ Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Gáspár Andrea, Dr. Csiha Judit és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ANDRÁSSY
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(111) 195.268 (151) 2008.09.03.
(210) M 05 03374 (220) 2005.10.18.
(732) ERSTE BANK Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) Rein és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer Iroda, Budapest

(591)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(111) 195.269 (151) 2008.09.03.
(210) M 05 03372 (220) 2005.10.18.
(732) ERSTE BANK Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) Rein és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(111) 195.270 (151) 2008.09.03.
(210) M 08 00748 (220) 2008.03.05.
(732) BINGO S.A., 153 44 Gerakas Attica, Athén (GR)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TOTTIS SERENATA
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-

rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(111) 195.271 (151) 2008.09.03.
(210) M 08 00124 (220) 2008.01.17.
(732) Molnár Gabriella, Szentendre (HU)

(546)

(511) 40 Fogtechnikai szolgáltatások (anyagmegmunkálás).
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások, egész-

ségügyi szolgáltatások, fogászat, orvosi klinikák, orvosi szolgál-
tatások, fogorvosi, szájsebészeti és implantológiai szolgáltatások,
fogszabályozás.

(111) 195.272 (151) 2008.09.03.
(210) M 08 00125 (220) 2008.01.17.
(732) Molnár Gabriella, Szentendre (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások, egész-
ségügyi szolgáltatások, fogászat, orvosi klinikák, orvosi szolgál-
tatások, szájsebészet, implantológia, fogszabályozás, kórházi
szolgáltatások.

(111) 195.273 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 04100 (220) 2007.12.11.
(732) Chemtura Corporation (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Middlebury, Connecticut (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) SUNFLEX
(511) 1 Mezõgazdasági és kertészeti vegyi anyagok.

5 Gyomirtó szerek.

(111) 195.274 (151) 2008.09.03.
(210) M 08 00519 (220) 2008.02.19.
(732) Dr. Megyesi Pharma Kft., Páty (HU)
(740) Szilágyi Judit Madeline, Budapest

(546)

(511) 5 Állatgyógyászati készítmények.
44 Állatgyógyászati szolgáltatások.

(111) 195.275 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 03918 (220) 2007.11.23.
(732) Syngenta Participations AG, Basel (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 1 Mezõgazdaságban, kertmûvelésben és erdõmûvelésben
használt vegyi anyagok; trágya.
5 Férgek elpusztítására használt készítmények; gombaölõ
szerek (fungicides); gyomirtó szerek (herbicides).
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(111) 195.276 (151) 2008.09.03.
(210) M 08 00126 (220) 2008.01.17.
(732) Molnár Gabriella, Szentendre (HU)

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások, egész-
ségügyi szolgáltatások, fogászat, orvosi klinikák, orvosi szolgál-
tatások, fogorvosi szolgáltatások, szájsebészet, implantológia,
fogszabályozás.

(111) 195.277 (151) 2008.09.03.
(210) M 05 03370 (220) 2005.10.18.
(732) Pecze Jánosné Szolgáltató Kft., Pécs (HU)

(541) KONTÍR 2000 ÜZLETI TERVEK
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, tanítási
és oktatási anyagok (a készülékek kivételével).

(111) 195.278 (151) 2008.09.03.
(210) M 04 03861 (220) 2004.09.16.
(732) Telefor Médiaszolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Katona János, Katona János Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

(111) 195.279 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 03917 (220) 2007.11.23.
(732) Syngenta Limited, Guildford, Surrey (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 1 Mezõgazdaságban, kertmûvelésben és erdõmûvelésben
használt vegyi anyagok; trágya.

5 Férgek elpusztítására használt készítmények; gombaölõ
szerek (fungicides); gyomirtó szerek (herbicides).

(111) 195.280 (151) 2008.09.03.
(210) M 08 00517 (220) 2008.02.18.
(732) X-Meditor Lapkiadó, Oktatás- és Rendezvényszervezõ Kft.,

Gyõr (HU)

(546)

(511) 35 Kereskedelmi vagy reklámcélú szolgáltatás (faipari szakki-
állítás szervezése).

(111) 195.281 (151) 2008.09.03.
(210) M 08 00736 (220) 2008.03.05.
(732) Vasi Savaria Invest Kft., Szombathely (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) KARÁT SZÉPSÉGKLINIKA
(511) 44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére;

manikûrszolgáltatások, masszázs, szépségszalonok, fodrászsza-
lonok.

(111) 195.282 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 01088 (220) 2007.03.30.
(732) TOP Testeinkäufe, Organisation und Personalservice

GmbH, Karlsruhe (DE)
(740) dr. Bognár Éva, Bognár Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások.

(111) 195.283 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 03724 (220) 2007.11.05.
(732) Kálmán Renáta, Zsombó (HU)

(541) Lét-tudatos táplálkozás
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 195.284 (151) 2008.09.03.
(210) M 08 00123 (220) 2008.01.17.
(732) Hárskúti Megújuló Energia Központ Termelõ Kft.,

Hárskút (HU)
(740) dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 28 Társasjátékok.

(111) 195.285 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 03539 (220) 2007.10.18.
(732) Yabe Kft., Budapest (HU)
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(546)

(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, beszerzõi szolgálta-
tások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése mások számára), in-
formációk számítógépes adatbázisokba való rendezése, informá-
cióknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, kereske-
delmi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése, kutatások
ügyletekkel kapcsolatban, online hirdetõi tevékenység számító-
gépes hálózaton, piackutatás, szakmai konzultációk üzleti ügyek-
ben, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, vevõi
árajánlatkérés közvetítése kereskedõkhöz, eladókhoz, eladók, ke-
reskedõk által kapott árajánlatok kezelése, feldolgozása; vevõk és
kereskedõk részére online nyújtott üzletszervezési, kereskedelmi
tanácsadási szolgáltatás.
42 Dinamikus árképzésû, tenderen alapuló internetes webpor-
tálfejlesztés, -karbantartás.

(111) 195.286 (151) 2008.09.03.
(210) M 08 01015 (220) 2008.03.19.
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 2 Bevonóanyagok (festékek); fabevonók (festékek); festékek,
fémvédõ szerek; hígítóanyagok festékekhez; hígítóanyagok lak-
kokhoz; korróziógátló készítmények; lakkok; rozsda elleni ola-
jok; rozsda elleni védõszerek; rozsda elleni zsírok; színezõanya-
gok; védõbevonatok jármûalvázakhoz; színezékek; fémek elho-
mályosodása elleni készítmények; alumíniumfestékek; aszfalt-
festék; baktériumölõ festékek; fakonzerváló olajok; fakonzerváló
termékek; fapác; maróanyagok; tapéták eltávolítására szolgáló
készítmények; tûzálló festékek; vaslakk.

(111) 195.287 (151) 2008.09.03.
(210) M 08 01012 (220) 2008.03.19.
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 1 Csavarmenet vágásához kompozíciók; desztillált víz; deter-
gens adalékok benzinhez; fagyasztóanyagok, hûtõközegek; fagy-
álló anyagok; fékfolyadékok; folyadékok hidraulikus hálózatok-
hoz; gumiabroncsok javítására szolgáló készítmények; hûtõanya-
gok jármûmotorokhoz; ipari ragasztószerek; ipari vegyi termé-
kek; kazánkõoldó szerek; készítmények motorhûtõ anyagok fel-
forrásának meggátlására; kopogásgátló anyagok robbanómoto-
rokhoz; motorok korommentesítésére vegyi termékek; ragasztá-
sok szétválasztására szolgáló termékek; ragasztóanyag gumiab-
roncsokhoz; sablonleválasztás megkönnyítésére szolgáló termé-
kek; segédfolyadékok csiszolószerekkel való használatra; szárító
készítmények (szikkatívok) ipari használatra; vegyi adalékanya-
gok motorüzemanyagokhoz; égést elõsegítõ készítmények (vegyi
adalékanyagok motorüzemanyagokhoz); üzemanyag-megtakarí-
tó készítmények; hígítók, oldószerek lakkokhoz; páramentesítõ
termékek; tapadásgátlók; vegyi anyagok karburátorokhoz; vegyi
anyagok berágódás, tapadás ellen.
2 Korróziógátló készítmények; rozsda elleni olajok; rozsda
elleni védõszerek; rozsda elleni zsírok; védõbevonatok jármûal-
vázakhoz; maróanyagok.
3 Antisztatikus termékek háztartási használatra; csiszolóter-
mékek; csiszolószerek; felújítókészítmények, kazánkõ-eltávolító

szerek háztartási használatra; lefolyócsõ-tisztító készítmények;
rozsdaeltávolító termékek; zsírtalanító szerek, nem gyártás során
való használatra; lakklemosó termékek; olajok tisztításra; polír-
papír; tisztítószerek légkondicionálókhoz, karburátorokhoz, in-
jektorokhoz; tisztítószerek rozsdás csavarokhoz, csavarkötések-
hez; csavarlazító készítmények háztartási célra.

4 Csúszásgátló készítmények szíjakhoz; denaturált szesz; ipa-
ri olaj; ipari viasz, ipari zsír, kenõanyagok, kenõolaj, kenõzsír;
motorolaj, olajok bõr konzerválására; pormentesítõ készítmé-
nyek; portalanító termékek; vágóolaj (folyadék); viasz szíjakhoz;
zsír bõrökhöz; zsír fegyverekhez, zsír szíjakhoz; csavarlazító
készítmények.

17 Szigetelõ festékek; szigetelõ lakkok; tömítõanyagok; tömí-
tõkitt; vegyszerek rések javítására.

(111) 195.288 (151) 2008.09.03.

(210) M 08 01013 (220) 2008.03.19.
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 1 Ablaküveg elhomályosodása elleni termékek; antisztatikus
készítmények nem háztartási használatra; bõr felújítására, vegyi
termékek; bõrimpregnáló vegyi termékek; desztillált víz; gumi-
tartósító szerek; ipari vegyi termékek; kazánkõoldó szerek; moto-
rok korommentesítésére vegyi termékek; sablonleválasztás meg-
könnyítésére szolgáló termékek; segédfolyadékok csiszolósze-
rekkel való használatra; szárító készítmények (szikkatívok) ipari
használatra; szilikon (szilícium); szilikonok; színélénkítõ vegyi
termékek ipari használatra; textilanyagok élénkítésére vegyi ter-
mékek; textilimpregnáló szerek; textilvízhatlanító impregnáló-
szerek; üveg elhomályosodása elleni termék; hígítók, oldószerek
lakkokhoz; páramentesítõ termékek; tapadásgátlók.

2 Védõbevonatok jármûalvázakhoz.

3 Antisztatikus termékek háztartási használatra; csiszolóter-
mékek; csiszolószerek; felújítókészítmények; festékeltávolító
termékek; fényesítõszerek; fényesítõszerek bútorokhoz és padló-
hoz; folttisztító szerek; illatszerkészítmények; illatszerek; kazán-
kõ-eltávolító szerek háztartási használatra; kenceeltávolító ter-
mékek; krémek bõrökhöz; lefolyócsõ-tisztító készítmények; mo-
sószerek, fehérítõszerek, mosószerek, nem gyártáshoz és nem
gyógyászati használatra; polírozókészítmények; polírozóviasz;
potpurrik (illatszerek); rozsdaeltávolító termékek; samponok;
színélénkítõ termékek háztartási használatra (fehérítés); tapéta-
tisztító szerek; tisztítószerek; vegytisztító készítmények; zsírtala-
nítószerek, nem gyártás során való használatra; üvegtisztító folya-
dékok; kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendõk; lakkle-
mosó termékek; olajok tisztításra; polírpapír; tisztítószerek lég-
kondicionálókhoz, karburátorokhoz, injektorokhoz; üvegtisztítók
(sár-, rovar-, jég-, páraeltávolítók); felújítókészítmények mû-
anyagokhoz és gumihoz; fényesítõszerek mûanyagokhoz, gumi-
hoz, festett felületekhez; gumitartósító szerek háztartási célra;
ápolószerek (szilikontartalmú és szilikonmentes) gumihoz, mû-
anyagokhoz (háztartási célra és gépkocsikhoz); illatosítók gépko-
csikhoz.

4 Bõrkonzerváló szerek (olajok és zsírok); olajok bõr konzer-
válására; pormentesítõ készítmények; portalanító termékek.

21 Mosószerrel átitatott rongyok tisztításhoz; szarvasbõr tisztí-
táshoz; szivacsok háztartási használatra; tisztító (fényesítõ) anya-
gok (a papír és a kõ kivételével); tisztítóeszközök, kézi mûködte-
tésû; tisztítórongyok; törlõrongyok; dörzsölõeszközök (kefék);
kefeáruk.
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(111) 195.289 (151) 2008.09.03.
(210) M 08 01014 (220) 2008.03.19.
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 1 Desztillált víz; fagyasztóanyagok, hûtõközegek; fagyálló
anyagok; hûtõanyagok jármûmotorokhoz; készítmények motor-
hûtõ anyagok felforrásának meggátlására; vegyi adalékanyagok,
motorüzemanyagokhoz; égést elõsegítõ készítmények (vegyi
adalékanyagok motorüzemanyagokhoz); üveg elhomályosodása
elleni termék; üzemanyag-megtakarító készítmények, páramen-
tesítõ termékek, tapadásgátlók; vegyi anyagok motorok indításá-
hoz; jégoldók zárakhoz és üvegekhez; vegyi anyagok üvegek
párásodásának és jegesedésének megelõzésére; vegyi anyagok
karburátorokhoz.

3 Mosószerek, fehérítõszerek; mosószerek, nem gyártáshoz
és nem gyógyászati használatra; tisztítószerek; üvegtisztító folya-
dékok; tisztítószerek légkondicionáláshoz, karburátorokhoz, in-
jektorokhoz; üvegtisztítók (sár-, rovar-, jég-, páraeltávolítók);
jégoldók üvegfelületekhez (háztartási célra és gépkocsikhoz); je-
gesedést megelõzõ termékek (háztartási célra és gépkocsikhoz);
páramentesítõ és páramegelõzõ termékek (háztartási célra és
gépkocsikhoz); hidegindítók háztartásban használt belsõégésû
motorokhoz.

4 Denaturált szesz.

21 Tisztítóeszközök, kézi mûködtetésû; dörzsölõeszközök (ke-
fék); kefeáruk; tisztítórongyok.

(111) 195.290 (151) 2008.09.03.
(210) M 07 03916 (220) 2007.11.23.
(732) D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt., Budapest (HU)

(541) JOGSZERVIZ
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 195.291 (151) 2008.09.03.
(210) M 08 01217 (220) 2008.04.09.
(732) Öko-Kord Országos Nonprofit Kft., Budapest (HU)
(740) IPR Consulting Kft., Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; hulladékok szál-
lítása és tárolása; információnyújtás szállítással és tárolással kap-
csolatban; áruk csomagolása; áruk raktározása; ügynökség szál-
lítmányozással kapcsolatban.

40 Hulladék és szemét újra feldolgozása/hasznosítása, hulla-
dék- és szemétmegsemmisítés, hulladékkezelés és átalakítás; hul-
ladékok és újrahasznosítható anyagok osztályozása; információ
anyagkezelésrõl.

42 Környezetvédelmi tanácsadás.

(111) 195.304 (151) 2008.09.11.
(210) M 08 01086 (220) 2008.03.28.
(732) GIGAMAD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) Fejes Timea, Budapest

(541) GIGAMAD
(511) 35 Adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára); hirde-

tési hely kölcsönzése; hirdetési hely készítése; információk szá-
mítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számí-
tógépes adatbázisokba való szerkesztése; online hirdetõi tevé-
kenység számítógépes hálózaton.

38 Elektronikus levelezés; e-mail; hozzáférés biztosítása szá-
mítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési
ügyekben; számítógép-terminálok közötti összeköttetések; ká-
beltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok útján;
távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; tuda-
kozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlé-
si eszköz útján); üzenetek és képek továbbítása számítógépek se-
gítségével.

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; hosting szolgáltatások weboldalakhoz;
számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása; szá-
mítógépprogramok installációja; számítógépprogramok sokszo-
rosítása; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rend-
szerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógép-
hardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidol-
gozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számítógépprog-
ramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógépszoft-
ver fenntartása; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(111) 195.305 (151) 2008.09.11.
(210) M 08 01088 (220) 2008.03.28.
(732) LubaLove Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) Fejes Timea, Budapest

(541) LubaLove
(511) 35 Adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára); hirde-

tési hely kölcsönzése; hirdetési hely készítése; információk szá-
mítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számí-
tógépes adatbázisokba való szerkesztése; online hirdetõi tevé-
kenység számítógépes hálózaton.

38 Elektronikus levelezés; e-mail; hozzáférés biztosítása szá-
mítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési
ügyekben; számítógép-terminálok közötti összeköttetések; ká-
beltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok útján;
távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; tuda-
kozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlé-
si eszköz útján); üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével.

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; hosting szolgáltatások weboldalakhoz;
számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása; szá-
mítógépprogramok installációja; számítógépprogramok sokszo-
rosítása; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rend-
szerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógép-
hardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidol-
gozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számítógépprog-
ramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógépszoft-
ver fenntartása; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(111) 195.306 (151) 2008.09.11.
(210) M 08 01087 (220) 2008.03.28.
(732) KirzeN Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) Fejes Timea, Budapest

(541) KirzeN
(511) 35 Adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára); hirde-

tési hely kölcsönzése; hirdetési hely készítése; információk szá-
mítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számí-
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tógépes adatbázisokba való szerkesztése; online hirdetõi tevé-
kenység számítógépes hálózaton.
38 Elektronikus levelezés; e-mail; hozzáférés biztosítása szá-
mítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési
ügyekben; számítógép-terminálok közötti összeköttetések; ká-
beltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok útján;
távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; tuda-
kozó , információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési
eszköz útján); üzenetek és képek továbbítása számítógépek segít-
ségével.
42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; hosting szolgáltatások weboldalakhoz;
számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása; szá-
mítógépprogramok installációja; számítógépprogramok sokszo-
rosítása; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rend-
szerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógép-
hardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidol-
gozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számítógépprog-
ramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógépszoft-
ver fenntartása; weboldalak alkotása és fe ntartása mások számá-
rae.

(111) 195.307 (151) 2008.09.15.
(210) M 07 02241 (220) 2007.06.18.
(732) Aevum Consulting Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Mezei Róbert, Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 MOM Park Bevásárlóközpontot népszerûsítõ nyomtatott
márkamagazin.
35 MOM Park Bevásárlóközpontot népszerûsítõ, reklámozási
célú márkamagazin terjesztése.

(111) 195.308 (151) 2008.09.15.
(210) M 08 00672 (220) 2008.02.29.
(732) Gyõri Likõrgyár Zrt., Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(554)

(511) 33 Rumok.

(111) 195.309 (151) 2008.09.15.
(210) M 08 00295 (220) 2008.01.30.
(732) Laboratory Ideas Kommunikációs Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(541) TÁNYÉROSTÉVÉ
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 195.310 (151) 2008.09.15.
(210) M 08 00674 (220) 2008.02.29.
(732) Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)

(541) CSÁRDA
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (bor).

(111) 195.311 (151) 2008.09.15.
(210) M 08 00466 (220) 2008.02.14.
(732) Baranyi Ágnes, Pomáz (HU)
(740) dr. Varga F. Judit, Varga F. Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 44 Babamasszázs.

(111) 195.312 (151) 2008.09.15.
(210) M 08 00457 (220) 2008.02.14.
(732) IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zrt.,

Bábolna (HU)
(740) dr. Drucskó Zoltán, Gyõr

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(111) 195.313 (151) 2008.09.15.
(210) M 08 00673 (220) 2008.02.29.
(732) PR-Telecom Zrt., Miskolc (HU)
(740) dr. Nagy Nóra ügyvéd, Miskolc

(541) Közelebb a világhoz, közelebb egymáshoz...
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 195.314 (151) 2008.09.15.
(210) M 07 03494 (220) 2007.10.15.
(732) ÉDEN Catering Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft.,

Sülysáp (HU)
(740) dr. Török Zoltán, Németh-Szalay-Török Társas Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ÉDEN CATERING Jó,.. mint otthon
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 195.315 (151) 2008.09.15.
(210) M 08 00079 (220) 2008.01.14.
(732) ÁNTSZ Laboratórium Kft., Budapest (HU)

(541) KÖJÁL
(511) 44 Egészségügyi szolgáltatás, humán mikrobiológiai laborató-

riumi vizsgálatok.
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(111) 195.316 (151) 2008.09.15.
(210) M 08 00304 (220) 2008.01.30.
(732) Capital-M Ingatlanforgalmazó és Vagyonkezelõ Kft.,

Gyõr (HU)
(740) dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) POCAKMANÓ
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-

lásadás.

(111) 195.317 (151) 2008.09.15.
(210) M 08 00299 (220) 2008.01.30.
(732) Dermax Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Kecskemét (HU)
(740) dr. Magyar János, Dr. Magyar János Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(546)

(511) 44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

(111) 195.318 (151) 2008.09.15.
(210) M 08 00296 (220) 2008.01.30.
(732) Laboratory Ideas Kommunikációs Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(541) JÓÁRASÍT
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 195.319 (151) 2008.09.15.
(210) M 07 04263 (220) 2007.12.22.
(732) Kaposvári Egyetem, Kaposvár (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; különösen: akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek
szervezése és lebonyolítása (gyakorlat); bálok szervezése; digitá-
lis képfelvételezés; elektronikus könyvek és folyóiratok online ki-
adása; elõadómûvészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmgyártás; fo-
gadások tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készítése; gya-
korlati képzés (szemléltetés); hangstúdiók (szolgáltatásai); klub-
szolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); kollégiumok, inter-
nátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszu-
sok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsön-
zés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelezõ
tanfolyamok; mikrofilmezés; oktatás; oktatási tárgyú informáci-
ók; oktatási vizsgáztatás; online elérhetõ elektronikus publikáci-
ók [nem letölthetõk]; óvodák (nevelés); pályaválasztási tanács-
adás; rádió- és televízióprogramok készítése; riporteri szolgálta-
tások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezé-
se; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése
és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
produkciók; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;
szövegek kiadása (nem reklámcélú); tornatanítás; versenyek szer-
vezése (oktatás vagy szórakoztatás); videofilmgyártás; élõ elõ-
adások bemutatása.

(111) 195.320 (151) 2008.09.15.
(210) M 07 03862 (220) 2007.11.20.
(732) Jan Zolcer, Grünwald (DE)

(546)

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

(111) 195.321 (151) 2008.09.15.
(210) M 07 00732 (220) 2007.04.13.
(732) dr. Berniczei-Roykó Ádám, Budapest (HU)
(740) dr. Neumann Tibor ügyvéd, Budapest

(541) 2005 BUDAPEST CLASSIC GRAND PRIX
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakozás; sport- és kulturális te-

vékenységek.

(111) 195.322 (151) 2008.09.15.
(210) M 08 00303 (220) 2008.01.30.
(732) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai lemosószerekkel impregnált ruhaanyagok, vat-
ta kozmetikai használatra, vattás pálcikák kozmetikai használat-
ra.
5 Nõi egészségügyi termékek, egészségügyi kendõk, gyógy-
szerészeti lemosószerekkel impregnált ruhaanyagok.
16 Papírból készült termékek, melyek a 16. áruosztályba tar-
toznak, toalettpapír, papírkendõk, papírszalvéták, arctisztító ken-
dõk, papírtörülközõk, asztalterítõk papírból, kozmetikai tisztító-
kendõk papírból, konyhai papírtörlõk, folpack, szemeteszsákok,
átlátszó hártyák, fóliák.
21 Tisztítórongyok, szivacskendõk, háztartási törlõkendõk,
felmosórongyok, bútortörlõ rongyok.

(111) 195.323 (151) 2008.09.15.
(210) M 06 00204 (220) 2003.02.12.
(732) SOLO ITALIA S.r.l., Ossona (Milano) (IT)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) SURFY
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(111) 195.327 (151) 2008.09.16.
(210) M 08 00552 (220) 2008.02.21.
(732) Csege Gyula, Budapest (HU)
(740) dr. Hegyvári Sándor, Dornbach és Hegyvári Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 36 Ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése,
ingatlanügynökségek, irodák (ingatlanok) bérlete.
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(111) 195.426 (151) 2008.09.19.
(210) M 08 01085 (220) 2008.03.27.
(732) G-Star Raw Denim Kft., Budapest (HU)
(300) 2008701769 2008.01.25. RU
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) G-RAW
(511) 35 Kiskereskedelmi és franchise szolgáltatások, üzleti me-

nedzsment; reklám- és reklámszolgáltató szolgáltatások; a fent
említett szolgáltatások interneten keresztüli elérhetõsége.

(111) 195.431 (151) 2008.09.19.
(210) M 08 00834 (220) 2008.03.11.
(732) Ostoros-Novaj Bor Zrt., Ostoros (HU)

(546)

(511) 33 Bor.

(111) 195.456 (151) 2008.09.22.

(210) M 08 01084 (220) 2008.03.27.
(732) G-Star Raw Denim Kft., Budapest (HU)
(300) 2008701775 2008.01.25. RU
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, beleértve táskák és
pénztárcák; utazótáskák; esernyõk.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, bõrövek (ruházat).

35 Kiskereskedelmi és franchise szolgáltatások, üzleti me-
nedzsment; reklám- és reklámszolgáltató szolgáltatások; a fent
említett szolgáltatások interneten keresztüli elérhetõsége.

A rovat 142 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 194.370, 194.470,
194.499, 194.924, 195.045, 195.068–195.086, 195.088, 195.093–
195.095, 195.099, 195.101–195.104, 195.145, 195.147–195.159,
195.194, 195.212, 195.223–195.291, 195.304–195.323, 195.327,
195.426, 195.431, 195.456
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