
(111) 175.548 (151) 2007.01.09.
(210) M 99 05078 (220) 1999.11.01.
(732) ÖNTVILL-KER Kft., Hajdúszoboszló (HU)
(740) Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda - Pintz György

szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fém tömegcikkek; fémcsövek; acél-
szerkezetek, fémhüvelyek kábelek részére, fém tartószerkezetek
vezetékekhez, fém kábelsaruk és összekötõhüvelyek, fémszerel-
vények távvezeték oszlopokhoz.
9 Villamos mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõberendezések és felszere-
lések; villamos kábelek, elektromos készülékek, huzalszorítók
(elektromos), huzalkapcsolók és hüvelyek kábelekhez, villámhá-
rítók.
11 Világító berendezések és készülékek; lámpák; világítótes-
tek és eszközök kültéri világításhoz.
40 Anyagmegmunkálás; fémöntés; fémek bevonása, felülkeze-
lése, edzése, hegesztés és marás.

(111) 191.493 (151) 2007.10.15.
(210) M 04 04870 (220) 2004.12.06.
(732) Vitabalans Oy, HÄMEENLINNA, Finnország (FI)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MAGNEX
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
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) 195.303 (151) 2008.09.10.
(210) M 06 00670 (220) 2006.02.27.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) PRAKTICOLOR
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-

rek; festõanyagok.
19 Nem fém építõanyagok.

(111) 195.586 (151) 2008.10.01.
(210) M 06 04066 (220) 2006.12.13.
(732) Divényi Márk, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Nyomtatott sajtó.

(111) 195.589 (151) 2008.10.22.
(210) M 08 00541 (220) 2008.02.20.
(732) Magyar Optikus Ipartestület, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 9 Optikai szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok,
szemüvegzsinórok, napszemüvegek, sportszemüvegek, vakítás-
gátló szemüvegek, szemlencsék, okulárok, csíptetõk, cvikkerek,
foglalatok cvikkerekhez (orrcsíptetõkhöz), cvikkertokok, szem-
üveglencsék üvegjei, gyûjtõlencsék, kondenzorlencsék, kontakt-
lencsék, optikai lencsék, optikai korrekciós lencsék, objektívek,
optikai prizmák, nagyítók, lupék, optikai üvegek, fényképészeti
szûrõk, optikai tükrök, optikai cikkek, optikai készülékek és esz-
közök, binokuláris távcsövek, lencsék csillagfényképezéshez,
fényképészeti diafragmák, exponált filmek, diapozitívok, fény-
képezõgépek, fénymérõk, fényképészeti vakuk, fényképészeti
villanólámpák, filmkamerák, állványok fényképezõgépekhez,
háromlábú állványok fényképezõgépekhez, diavetítõk.

35 Kereskedelmi ügyletek és szolgáltatások optikai szemüve-
gekre, szemüvegkeretekre, szemüvegtokokra, szemüvegzsinó-
rokra, napszemüvegekre, sportszemüvegekre, vakításgátló szem-
üvegekre, szemlencsékre, okulárokra, csíptetõkre, cvikkerekre,
cvikkerekhez használható foglalatokra, cvikkertokokra, szem-
üveglencse üvegjeire, gyûjtõlencsékre, kondenzorlencsékre, kon-
taktlencsékre, optikai lencsékre, optika korrekciós lencsékre, ob-
jektívekre, optikai prizmákra, nagyítókra, lupékra, optikai üve-
gekre, fényképészeti szûrõkre, optikai tükrökre, optikai cikkekre,
optikai készülékekre és eszközökre, binokuláris távcsövekre, csil-
lagfényképezéshez alkalmas lencsékre, fényképészeti diafrag-
mákra, exponált filmekre, diapozitívokra, fényképezõgépekre,
fénymérõkre, fényképészeti vakukra, fényképészeti villanólám-
pákra, filmkamerákra, fényképezõgépekhez használatos állvá-
nyokra, fényképezõgépekhez használatos háromlábú állványokra
és diavetítõkre vonatkozóan.

37 Optikai eszközökkel, készülékekkel és berendezésekkel
kapcsolatos javítások, optikai eszközökkel, készülékekkel és be-
rendezésekkel kapcsolatos javítások, szerelések, szemüvegek ké-
szítése, javítása és szerelése.

44 Optikusok szolgáltatásai, egészségügyi szolgáltatások, or-
vosi szolgáltatások.
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(111) 195.590 (151) 2008.10.22.
(210) M 08 00540 (220) 2008.02.20.
(732) Akadémiai Tudás-Média Mûsorszolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Henriette, Dr. Horváth Henriette Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(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.

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) 195.591 (151) 2008.10.22.
(210) M 08 00539 (220) 2008.02.20.
(732) Takácsné Darabos Judit, Gyömrõ (HU)

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

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

(111) 195.592 (151) 2008.10.22.
(210) M 08 00537 (220) 2008.02.20.
(732) Huang Fen Yong, Budapest (HU)
(740) Farkas Krisztián, Budapest

(541) MISS GRACE
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; alsónadrágok, alsóne-

mûk, bõrruházat, cipõk, dzsekik, fejfedõk, felsõruházat, fürdõru-
hák, fürdõnadrágok, harisnyák, ingek, kabátok, kalapok, mellé-
nyek, melltartók, mûbõr ruházat, nadrágok, nõi ruhák, nyaksálak,
papucsok, pizsamák, pólók, pulóverek, ruházat, sapkák, sálak,
sportcipõk, tornaruházat, vízhatlan ruházat, zoknik, övek.

(111) 195.593 (151) 2008.10.22.
(210) M 08 00534 (220) 2008.02.20.
(732) Hajdú Péter, Budapest (HU)
(740) dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Esti Frizbi

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; eladási propaganda (mások számára),
hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hir-
detési oldalak készítése, import-export ügynökségek, informáci-
ók számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak
számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, kereskedelmi in-
formációs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítá-
sok szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezé-
se, kirakatrendezés, közönségszolgálat, közvélemény-kutatás,
kutatások ügyletekkel kapcsolatban, manöken/modellszolgálta-
tások reklám- vagy kereskedelmi célból, online hirdetõi tevé-
kenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, piackutatás,
rádiós reklámozás, reklámanyagok naprakész állapotba hozása,
reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospek-
tusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok
terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési médiumban, reklámo-
zás, reklámszövegek publikálása, reklámügynökségek, hirdetõi
ügynökségek, sajtófigyelés, segítségnyújtás kereskedelmi vagy
iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez,
statisztikai információnyújtás, szabadtéri hirdetés, szakmai kon-
zultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyek-
ben, számítógépes nyilvántartások kezelése.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása
(gyakorlat), bálok szervezése, cirkuszok, digitális képfelvétele-
zés, diszkók (szolgáltatásai), egészség(védõ) klubok (kondicioná-
lás), elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus köny-
vek és folyóiratok online kiadása, elõadások díszleteinek kölcsön-
zése, elõadómûvészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása, feliratozás (filmeké).

(111) 195.594 (151) 2008.10.22.
(210) M 08 00533 (220) 2008.02.20.
(732) Hajdú Péter, Budapest (HU)
(740) dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák; eladási propaganda (mások számára),
hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hir-
detési oldalak készítése, import-export ügynökségek, informáci-
ók számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak
számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, kereskedelmi in-
formációs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítá-
sok szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezé-
se, kirakatrendezés, közönségszolgálat, közvélemény-kutatás,
kutatások ügyletekkel kapcsolatban, manöken/modellszolgálta-
tások reklám- vagy kereskedelmi célból, online hirdetõi tevé-
kenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, piackutatás,
rádiós reklámozás, reklámanyagok naprakész állapotba hozása,
reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospek-
tusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok
terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési médiumban, reklámo-
zás, reklámszövegek publikálása, reklámügynökségek, hirdetõi
ügynökségek, sajtófigyelés, segítségnyújtás kereskedelmi vagy
iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez,
statisztikai információnyújtás, szabadtéri hirdetés, szakmai kon-
zultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyek-
ben, számítógépes nyilvántartások kezelése.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása
(gyakorlat), bálok szervezése, cirkuszok, digitális képfelvétele-
zés, diszkók (szolgáltatásai), egészség(védõ) klubok (kondicioná-
lás), elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus köny-
vek és folyóiratok online kiadása, elõadások díszleteinek kölcsön-
zése, elõadómûvészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása, feliratozás (filmeké), fényképé-
szet, filmgyártás, filmstúdiók, filmszínházak üzemeltetése, film-
vetítõk és tartozékaik kölcsönzése, fogadások tervezése (szóra-
koztatás), fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemlélte-
tés), hangfelvételek kölcsönzése, hangstúdiók (szolgáltatásai),
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helyfoglalás show-mûsorokra, klubszolgáltatások (szórakoztatás
vagy oktatás), könyvkiadás, modellügynökségek mûvészek szá-
mára, online elérhetõ elektronikus publikációk [nem letölthetõk],
online játékok szolgáltatása (számítógépes hálózatból), rádió- és
televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, riporteri szol-
gáltatások, show-mûsorok, show-mûsorok szervezése (imp-
resszárió szolgáltatásai), versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás), videofilmgyártás, video(szalagra) filmezés, zene
összeállítása, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék, varieték,
élõ elõadások bemutatása, üdülési tárgyú információk, üdülõtá-
borok szolgáltatásai (szórakoztatás).

(111) 195.595 (151) 2008.10.22.
(210) M 08 00531 (220) 2008.02.20.
(732) FOOD 1Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Szigetszentmiklós (HU)
(740) dr. György Péter, György Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(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.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás; étel házhoz szállítás.

(111) 195.596 (151) 2008.10.22.
(210) M 08 00530 (220) 2008.02.20.
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gombási Izabella, Budapest

(546)

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

(111) 195.597 (151) 2008.10.22.
(210) M 08 00527 (220) 2008.02.20.
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gombási Izabella, Budapest

(541) Szempont
(511) 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) 195.598 (151) 2008.10.22.
(210) M 08 00524 (220) 2008.02.20.
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gombási Izabella, Budapest

(541) Repeta

(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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 195.599 (151) 2008.10.22.
(210) M 08 00523 (220) 2008.02.20.
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gombási Izabella, Budapest

(541) Klikkerek
(511) 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) 195.600 (151) 2008.10.22.
(210) M 08 00521 (220) 2008.02.20.
(732) Budapesti Piac Marketing Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gulya Zsuzsanna ügyvéd, 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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 195.601 (151) 2008.10.22.
(210) M 07 01196 (220) 2007.04.11.
(732) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)

(541) ÉPÍTÕPONT
(511) 35 Építõanyag-kiskereskedelem.

(111) 195.602 (151) 2008.10.22.
(210) M 08 00344 (220) 2008.02.05.
(732) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

(541) FOREST-A papír új formája
(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.
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(111) 195.603 (151) 2008.10.22.
(210) M 08 00349 (220) 2008.02.05.
(732) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

(546)

(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.

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

(111) 195.604 (151) 2008.11.04.
(210) M 08 00346 (220) 2008.02.05.
(732) Székelyné Schád Magdolna, Budapest (HU);

Kemény Sándorné, Budapest (HU)

(541) ENE-RÁM
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek, spirituális tevékenység, egészségvédõ és önfej-
lesztõ tevékenységi módszerek, oktatási vizsgáztatás, önismereti
módszerek oktatása, természetes gyógymódok élõ elõadások
szervezése, bemutatása, szemléltetés és gyakorlati képzés, klub-
szolgáltatások, konferenciák és egészségtáborok szervezése és le-
bonyolítása, digitális kép és mozgóképes felvételezés, rádió-tv
programok, oktatófilmek készítése, elektronikus publikáció,
könyv kiadás-kölcsönzés, tanfolyamok szervezése, levelezõi és
oktatási tárgyú információk DVD-CD videofilmek, készítése és
kölcsönzése.

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 195.626 (151) 2008.11.05.
(210) M 08 00362 (220) 2008.02.05.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ

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

(541) SZUPERNOVA
(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.

38 Távközlés.

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

(111) 195.629 (151) 2008.10.01.
(210) M 07 00471 (220) 2007.02.13.
(732) Divényi Márk, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Nyomtatott sajtótermék, sport magic, sport- és szabadidõ-
magazin.

(111) 195.734 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 01636 (220) 2008.05.13.
(732) TEVA Magyarország zRt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

(541) CARVOLTEVA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, humán gyógyszerek, hu-

mán orális gyógyszerészeti készítmények, alfa és béta adrenerg
receptor blokkolók, orális tabletták.

(111) 195.735 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 01635 (220) 2008.05.13.
(732) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

(541) Letromataz
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmé-

nyek gyógyászati használatra, humán gyógyszerek.

(111) 195.736 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 01952 (220) 2008.06.12.
(732) LAVECO LTD., Budapest (HU)
(740) dr. Bogsch Attila, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(111) 195.800 (151) 2008.10.16.
(210) M 08 00116 (220) 2008.01.16.
(732) Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyom-
daipari termékek, könyvkötészeti anyagok; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció.
45 Jogi szolgáltatások.

(111) 195.801 (151) 2008.10.16.
(210) M 07 00141 (220) 2007.01.18.
(732) Ramiris Holdings Ltd., Nicosia, Ciprus (CY)
(740) dr. Seszták Miklós ügyvéd, Kisvárda

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
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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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
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) 195.803 (151) 2008.10.16.
(210) M 08 00741 (220) 2008.03.05.
(732) BEDLAM Records Lemezkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Léber Zsuzsanna, Budapest

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk; pamutkelmék, pamutanyagok;
zsebkendõk textilanyagokból; ágynemû; ágynemûk; ágytakarók;
ágyterítõk, ágyterítõk papírból; állatbõrutánzat szövetek; rugal-
mas (elasztikus) szövetek; selyemszövet; poháralátétek (asztalne-
mûk); szövetek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; fejfedõk (kalapáruk);
felsõruházat; fürdõnadrágok, úszónadrágok; alsónadrágok, rövid
alsónemûk; bélések készruhákhoz (ruhanemûk részei); bodyk (al-
sóruházat); bõrruházat; cipõk; cipõsarkak; cipõtalpbetétek; csuk-
lyák, kapucnik (ruházat); ingek, ingelõk, ingblúzok, ing-szatlik;
díszzsebkendõk; készruhák; kabátok; pizsamák; pólók; pulóve-
rek; szoknyák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; hangstúdiók (szolgáltatásai); hangfelvételek köl-
csönzése; bálok szervezése; digitális képfelvételezés; diszkók
(szolgáltatásai); elõadómûvészek szolgáltatásai; fényképészet;
fogadások tervezése (szórakoztatás); szórakoztatás; éjszakai klu-
bok; élõ elõadások bemutatása; zene összeállítása; zenekarok
szolgáltatásai; fogadások tervezése (szórakoztatás); online elér-
hetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk); rádiós szórakoz-
tatás; show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai);
szövegek kiadása (nem reklámcélú); televíziós szórakoztatás;
videoszalagok vágása; video(szalagra) filmezés.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás; rendezvényhez termek kölcsönzése; székek, asztalok,
asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar; étkezdék,
éttermek; önkiszolgáló éttermek; bár (szolgáltatások).

(111) 195.806 (151) 2008.10.16.
(210) M 08 01570 (220) 2008.04.15.
(732) Magyar Zeelandia Kft., Kecskemét (HU)

(546)

(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) 195.807 (151) 2008.10.16.
(210) M 08 00499 (220) 2008.02.19.
(732) Szuperinfó Magyarország Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Kádár Katalin, Kádár Kata Ügyvédi Iroda, 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.

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 szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 195.808 (151) 2008.10.16.
(210) M 08 01181 (220) 2008.04.07.
(732) BRIDGE-HUNGARY Biztosításközvetítõ és Tanácsadó Zrt.,

Szolnok (HU)
(740) dr. Szentmiklósi Szaniszló ügyvéd, Szolnok

(546)

(511) 35 Konzultációk üzletvezetéshez, piackutatások, reklámanya-
gok terjesztése, szakértõivélemény-nyújtás ügyletekben, üzletve-
zetéshez tanácsadó szolgáltatás, vezetésben nyújtott támogatás
kereskedelmi vagy iparvállalatoknál.

36 Bankügyletek, biztosítási ügynökségek, biztosítások, érték-
papírok letétbe helyezése, ingatlanok kezelése, pénzügyi elemzé-
sek, pénzügyletek, tranzakciók (pénzügyi ügyletek), ügynöki
munkák.

41 Tanítás, oktatás.

(111) 195.809 (151) 2008.10.16.
(210) M 08 01415 (220) 2008.04.18.
(732) Székely Tamás, Pákozd (HU)
(740) Marczin Ágota, Budapest
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(546)

(511) 32 Alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok;
alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alko-
holmentes koktélok; almabor, alkoholmentes; eszenciák italok
elõállításához; földimogyorótej (alkoholszegény ital); gyömbér-
sör; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (alkoholmentes); izotóni-
ás italok; készítmények italok elõállításához; készítmények likõ-
rök elõállításához; limonádék; lítiumos vizek; malátacefre; malá-
tasör; mandulatej (ital); pasztillák szénsavas italokhoz; porok
szénsavas italokhoz; sörbetek (italokhoz); sörcefre; sörök;
szasszaparilla (alkoholszegény ital); szénsavas italok; szódavíz;
szódavizek; szõlõmust; szörpök italokhoz; szörpök limonádék-
hoz; tejsavó alapú italok; termékek ásványvizek elõállításához;
termékek szénsavas vizek elõállításához; vizek (italok); zöldség-
levek (italok); árpakivonatok sör elõállításához; ásványvizek;
ásványvizek (italok).

(111) 195.810 (151) 2008.10.16.
(210) M 08 01555 (220) 2008.04.28.
(732) Gésa Szépségszalon Kft., Budapest (HU)

(541) Gésa Szépségszalon
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-

giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 195.875 (151) 2008.11.03.
(210) M 06 00993 (220) 2006.03.23.
(732) Blissful Centany International Limited, Port Louis (MU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) OOPS
(511) 30 Sós kekszek; kétszersültek; vékony száraz sütemények; os-

tyák; malátás kekszek; sütemények; tészták.

(111) 195.879 (151) 2008.11.04.
(210) M 08 00862 (220) 2008.03.11.
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

(111) 195.880 (151) 2008.11.04.
(210) M 08 01439 (220) 2008.04.21.
(732) Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)

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

(111) 195.881 (151) 2008.11.04.
(210) M 08 00166 (220) 2005.01.28.
(732) Roger Aoun, London (GB)
(740) dr. Kemenes László, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BEAUTYLAB
(511) 3 Kozmetikai szerek, piperecikkek és kozmetikai bõrápoló

szerek, gyógyszappannak nem minõsülõ készítmények, illatszer-
készítmények, aromaterápia, eszenciaolajok és eszenciaolaj-ke-
verékek, kozmetikumok, izzadásgátlók és dezodorok, talkumpor,
hajápolási készítmények – nemcsak samponok, kondicionálók,
waxok-viaszok, hajformázó zselék, festékek, színezõk, köröm-
ápoló szerek, kozmetikumok, piperecikkek és bõrápoló kiegészí-
tõk és cikkek – nemcsak szemceruzák, kozmetikai párnák,
arcpirosítók, potpourri; fürdõsók; pezsgõfürdõ és egyéb fürdõszo-
ba-készítmények; fogtisztító szerek.

5 Diéták, táplálék, gyógynövénykészítmények, táplálkozási
és egészségügyi kiegészítõk – nemcsak vitaminok, ásványok és
gyógyitalok; gyógyszerészeti készítmények.

42 Design és belsõépítészeti szolgáltatások kiskereskedelmi
áruházak, drogériák, szépség-, haj- és szoláriumszalonok, gyógy-
fürdõk és egészségügyi fürdõhelyek részére.

44 Szépség-tanácsadási szolgáltatás kozmetikumok, pipere-
cikkek, illatszerkészítmények és szépészeti gyógykezelések hasz-
nálatához; tanácsadói szolgáltatás szépészeti illatszer, smink, bõr-
és hajápolási szolgáltatásokkal kapcsolatban; egészségügyi és
szépségszalonok.

(111) 195.882 (151) 2008.11.04.
(210) M 08 00390 (220) 2008.02.08.
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Szöllõsi Adél, Gyõri Keksz Kft., Gyõr

(541) Kolevit
(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,
cukoráruk, lisztek, liszttartalmú ételek, fagylalt, jégkrém.

(111) 195.883 (151) 2008.11.04.
(210) M 08 00860 (220) 2008.03.11.
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

(111) 195.884 (151) 2008.11.04.
(210) M 08 00865 (220) 2008.03.11.
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

(111) 195.885 (151) 2008.11.04.
(210) M 08 00851 (220) 2008.03.11.
(732) ANTA (China) Co., Ltd., Jinjiang City,

Fujian Province (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 18 Állatbõr, nyers és félig kikészített bõr; mûbõr; tárcák; isko-
latáskák; hátizsákok; zsebtárcák; aktatáskák; kézitáskák; utazó-
táskák; bõrtárcák (levél- és zsebtárcák) csomagoláshoz; levéltár-
cák; bõrbõl készült utazószettek; piperetáskák; bõröndök; utazó-
táskák; sporttáskák; gyermek szállítására szolgáló ún. „kengu-
ruk”; bõrrel bevont dobozok; vászonból készült dobozok; bõrbõl
vagy mûbõrbõl készült csekktartó füzetek; bõrbõl vagy mûbõrbõl
készült útlevéltartók; bõrbõl készült bútordíszítések; bõrszíjak;
bõröndfogantyúk; bõrbõl vagy bõrlemezbõl készült dobozok;
vulkanizált szálból készült dobozok; kulcstartók (bõrbõl); bevá-
sárlótáskák; nyersbõr; szõrme; esernyõk vagy napernyõk; séta-
pálcák; lószerszámok; kolbász készítésére szolgáló belek.

25 Ruházati cikkek; sporttrikók; papírruházat; pólók; horgász-
mellények; fehérnemûk; mellények; trikók; harisnyanadrágok;
pizsamák; alsónadrágok; alsószoknyák; ruhabélések; válltömé-
sek; gallérvédõk; ingmellek (plasztronok); elõre gyártott bélések
(a ruha részeként); ing-szatlik; mandzsetták (kézelõk); ruhazse-
bek; alsónemû (az izzadság felszívására); strandruhák; babake-
lengyék; biciklisruházat; fürdõsapkák; úszónadrágok; úszó-
dresszek; tornaruhák; dzsudóruházat; birkózódresszek; esõkabá-
tok; esõköpenyek; táncruhák; futballcipõk; tornacipõk; futballci-
põn lévõ fényvisszaverõ foltok; sícipõk; ugrócipõk; szöges futóci-
põk; hegymászócipõk; lábbelik; csizmák; sportcipõk; sportcsiz-
mák; lábbelisarokvasak; cipõtalpbélések; cipõ- és csizma fémrát-
étek; lábbelifelsõk; lábbelifelsõrészek; kamásnik; cipõ- és csiz-
masarokrészek; varrótalpkeretek cipõkhöz és csizmákhoz; lábbe-
litalpak; talpbélések; fejfedõk; sapkaellenzõk; fülvédõk; fejpán-
tok; papírból készült kalapok; gyermeksisakok; kötöttáruk; láb-
szárvédõk; (nem elektromosan fûtött) lábmelegítõk; harisnyanad-
rágok; kesztyûk; kézmelegítõk; nyakkendõk; sálak; övek; pénz-
tartó övek; gumiövek; övek; selyemövek; esküvõi talárok.

28 Asztalifutball-asztal; játékok; játékszerek; repülõ korong
(játék); lombfûrésszel készült puzzle összerakós játék; asztali já-
tékok; játéklabda-belsõk; játék labdák; bélhúr teniszütõkhöz;
golfütõk; húrok teniszütõkhöz; krikettzsákok; kerekes vagy kerék
nélküli golfzsákok; sporthálók; teniszütõk; asztalitenisz-asztalok;
zsákok a teniszütõk és labdák tárolására és szállítására, testépí-
tõ-felszerelések és eszközök; kézi markolóeszközök; gimnaszti-
kai labdák; íj felszerelések; fizikai sportgyakorlatokhoz alkalmas
felszerelések és eszközök; szörfdeszkák; vívófegyverek; mászó-
kötél; gördeszkák; elsõsorban sílécek és szörfdeszkák tárolására
és szállítására szolgáló zsákok; homokzsákok; sportkötelek (ug-
rókötelek, húzó-nyomó kötelek); sport dart (célbadobó játék);
sport frisbee (korongdobó játék); sport homokzsákok; sípok;

úszómedencék (játék medencék), mûanyag pályák; baseballkesz-
tyûk (a játékhoz szükséges felszerelés); lábszárvédõk (sportcik-
kek); kesztyûk a játékhoz; könyökvédõk (sportcikkek); térdvédõk
(sportfelszerelés); védõtömés (a sportruházat része); golfkesz-
tyûk; válltömések; tenyérvédõk; lábszárvédõk; karvédõk; has- és
mellkasvédõk; sportövek; csuklószorítók; hódeszkák; karácsonyi
díszek (kivéve a világítást és az édességeket); horgászbot; fejpánt
teniszhez (a játék közben lecsorgó izzadság felszívására).

(111) 195.886 (151) 2008.11.04.
(210) M 07 04186 (220) 2007.12.17.
(732) CSÍRA Élelmiszeripari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Szentes (HU)

(546)

(511) 30 Gabonakészítmények.
31 Magok, amelyek nem tartoznak más osztályba.
40 Lisztõrlés, malomipar.

(111) 195.887 (151) 2008.11.04.
(210) M 08 00861 (220) 2008.03.11.
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

(111) 195.888 (151) 2008.11.04.
(210) M 08 00852 (220) 2008.03.11.
(732) ANTA (China) Co., Ltd., Jinjiang City,

Fujian Province (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 18 Állatbõr, nyers és félig kikészített bõr; mûbõr; tárcák; isko-
latáskák; hátizsákok; zsebtárcák; aktatáskák; kézitáskák; utazó-
táskák; bõrtárcák (levél- és zsebtárcák) csomagoláshoz; levéltár-
cák; bõrbõl készült utazószettek; piperetáskák; bõröndök; utazó-
táskák; sporttáskák; gyermek szállítására szolgáló ún. „kengu-
ruk”; bõrrel bevont dobozok; vászonból készült dobozok; bõrbõl
vagy mûbõrbõl készült csekktartó füzetek; bõrbõl vagy mûbõrbõl
készült útlevéltartók; bõrbõl készült bútordíszítések; bõrszíjak;
bõröndfogantyúk; bõrbõl vagy bõrlemezbõl készült dobozok;
vulkanizált szálból készült dobozok; kulcstartók (bõrbõl); bevá-
sárlótáskák; nyersbõr; szõrme; esernyõk vagy napernyõk; séta-
pálcák; lószerszámok; kolbász készítésére szolgáló belek.
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25 Ruházati cikkek; sporttrikók; papírruházat; pólók; horgász-
mellények; fehérnemûk; mellények; trikók; harisnyanadrágok;
pizsamák; alsónadrágok; alsószoknyák; ruhabélések; válltömé-
sek; gallérvédõk; ingmellek (plasztronok); elõre gyártott bélések
(a ruha részeként); ing-szatlik; mandzsetták (kézelõk); ruhazse-
bek; alsónemû (az izzadság felszívására); strandruhák; babake-
lengyék; biciklisruházat; fürdõsapkák; úszónadrágok; úszó-
dresszek; tornaruhák; judoruházat; birkózódresszek; esõkabátok;
esõköpenyek; táncruhák; futballcipõk; tornacipõk; futballcipõn
lévõ fényvisszaverõ foltok; sícipõk; ugrócipõk; szöges futócipõk;
hegymászócipõk; lábbelik; csizmák; sportcipõk; sportcsizmák;
lábbelisarokvasak; cipõtalpbélések; cipõ- és csizma fémrátétek;
lábbelifelsõk; lábbelifelsõrészek; kamásnik; cipõ- és csizmasa-
rokrészek; varrótalpkeretek cipõkhöz és csizmákhoz; lábbelital-
pak; talpbélések; fejfedõk; sapkaellenzõk; fülvédõk; fejpántok;
papírból készült kalapok; gyermeksisakok; kötöttáruk; lábszárvé-
dõk; (nem elektromosan fûtött) lábmelegítõk; harisnyanadrágok;
kesztyûk; kézmelegítõk; nyakkendõk; sálak; övek; pénztartó
övek; gumiövek; övek; selyemövek; esküvõi talárok.

28 Asztalifutball-asztal; játékok; játékszerek; repülõ korong
(játék); lombfûrésszel készült puzzle összerakós játék; asztali já-
tékok; játéklabda-belsõk; játék labdák; bélhúr teniszütõkhöz;
golfütõk; húrok teniszütõkhöz; krikettzsákok; kerekes vagy kerék
nélküli golfzsákok; sporthálók; teniszütõk; asztalitenisz-asztalok;
zsákok a teniszütõk és labdák tárolására és szállítására, testépí-
tõ-felszerelések és eszközök; kézi markolóeszközök; gimnaszti-
kai labdák; íj felszerelések; fizikai sportgyakorlatokhoz alkalmas
felszerelések és eszközök; szörfdeszkák; vívófegyverek; mászó-
kötél; gördeszkák; elsõsorban sílécek és szörfdeszkák tárolására
és szállítására szolgáló zsákok; homokzsákok; sportkötelek (ug-
rókötelek, húzó-nyomó kötelek); sport dart (célbadobó játék);
sport frisbee (korongdobó játék); sport homokzsákok; sípok;
úszómedencék (játék medencék), mûanyag pályák; baseballkesz-
tyûk (a játékhoz szükséges felszerelés); lábszárvédõk (sportcik-
kek); kesztyûk a játékhoz; könyökvédõk (sportcikkek); térdvédõk
(sportfelszerelés); védõtömés (a sportruházat része); golfkesz-
tyûk; válltömések; tenyérvédõk; lábszárvédõk; karvédõk; has- és
mellkasvédõk; sportövek; csuklószorítók; hódeszkák; karácsonyi
díszek (kivéve a világítást és az édességeket); horgászbot; fejpánt
teniszhez (a játék közben lecsorgó izzadság felszívására).

(111) 195.889 (151) 2008.11.04.
(210) M 08 01077 (220) 2008.03.27.
(732) Forelle Catering Kft., Budapest (HU)

(541) PÖTYI MAMA KONYHÁJA
(511) 43 Vendéglátás, étel-házhozszállítás.

(111) 195.890 (151) 2008.11.04.
(210) M 08 00864 (220) 2008.03.11.
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

(111) 195.892 (151) 2008.11.04.
(210) M 08 00840 (220) 2008.03.11.
(732) Walter Group Kft., Szigethalom (HU)

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok, motorolaj, hidraulikaolaj, komp-
resszorolaj, hajtómûolaj, szintetikus kenõzsír.

(111) 195.893 (151) 2008.11.04.
(210) M 08 00583 (220) 2008.02.25.
(732) MI Fundation Limited, George Town (KY)
(740) dr. Bacsek György, Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BORS, szórakoztató napilap
(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.

(111) 195.894 (151) 2008.11.04.
(210) M 08 01476 (220) 2008.04.25.
(732) Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 195.895 (151) 2008.11.04.
(210) M 08 01264 (220) 2008.04.11.
(732) Sapiro-Transz Faipari Kft., Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 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.

(111) 195.896 (151) 2008.11.04.
(210) M 08 01440 (220) 2008.04.21.
(732) FORTUNATE Kereskedelmi Kft., Lajosmizse (HU)
(740) dr. Császár Mátyás, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,

Szeged
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(546)

(511) 30 Gabonakészítmény, kukorica (darált), kukorica (sült), ku-
koricaliszt, kukoricapehely, lisztek, étkezési, liszttartalmú ételek,
rizs, szójaliszt, szójaszósz, zabalapú ételek, zabdara, zabliszt,
zabpehely, árpa (hántolt), árpa (porrátört), búzadara, búzaliszt.

(111) 195.897 (151) 2008.11.04.
(210) M 08 01081 (220) 2008.03.27.
(732) Tuba Péter, Lovászpatona (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 44 Mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; fais-
kolai szolgáltatások; növénytermesztési szolgáltatások; kertészet,
kertmûvelés, kerttervezés; virágmûvészettel kapcsolatos szolgál-
tatások.

(111) 195.898 (151) 2008.11.04.
(210) M 08 00863 (220) 2008.03.11.
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

(111) 195.899 (151) 2008.11.04.
(210) M 08 00859 (220) 2008.03.11.
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

(111) 196.006 (151) 2008.11.19.
(210) M 06 04064 (220) 2006.12.13.
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Magyarországról származó hús, hústermékek, szalámik,
kolbászok, sonkák, szalonnák.

(111) 196.009 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 01521 (220) 2008.04.29.
(732) Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok;
mosószerek és tisztítószerek; szappanok; keményítõk mosáshoz;
kékítõk; mosásra szolgáló készítmények; mosodai szerek és ké-
szítmények; száraztisztításhoz használható szerek és készítmé-
nyek; szõnyegtisztító szerek és készítmények; samponok; készít-
mények és szerek mész- és vízkõ eltávolítására háztartási haszná-
latra; kelmelágyítók, mosószer adalékok; folttisztító készítmé-
nyek és szerek.

(111) 196.010 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 01515 (220) 2008.04.29.
(732) Teva Magyarországi Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

(541) GLAMZOLID
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmé-

nyek gyógyászati használatra, humán gyógyszerek.

(111) 196.011 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 01150 (220) 2008.04.03.
(732) dr. Palkó Zsolt, Pécs (HU)
(740) dr. Sulán Brigitta, Dr. Sulán Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Sport- és szórakoztató események, versenyek rendezése.
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(111) 196.015 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 01694 (220) 2008.05.19.
(732) Pro Reformer Egészségmegõrzõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Abonyi Rita, Dr. Abonyi Rita Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 196.017 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 01693 (220) 2008.05.19.
(732) Competitor Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 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.

(111) 196.022 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 00704 (220) 2008.03.03.
(732) LESIEUR, Asnieres Sur Seine (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(554)

(511) 29 Étolajok.

(111) 196.023 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 00960 (220) 2008.03.18.
(732) SZETMÁR Ingatlanfejlesztõ Kft., Sopron (HU)
(740) dr. Simon Zoltán, Dr. Simon Ügyvédi Iroda, Sopron

(546)

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

(111) 196.024 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 00961 (220) 2008.03.18.
(732) Hansborg Electronics Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató

Zrt., Budapest (HU)

(541) HANSBORG
(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-

torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

(111) 196.025 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 00962 (220) 2008.03.18.
(732) Hansborg Electronics Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató

Zrt., Budapest (HU)

(541) TILBORG
(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-

torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
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.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(111) 196.026 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 00963 (220) 2008.03.18.
(732) Hansborg Electronics Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató

Zrt., Budapest (HU)

(541) HANSMARK
(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-

torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

(111) 196.027 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 00964 (220) 2008.03.18.
(732) Hansborg Electronics Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató

Zrt., Budapest (HU)

(541) ENERGOMAT
(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-

torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

(111) 196.038 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 01614 (220) 2008.05.09.
(732) RAVAK Hungary Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 11 Biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz-
vagy gázvezetékekhez, csapok, fertõtlenítõkészülékek, fertõtlení-
tõadagolók toalettekhez, fürdõkád-felszerelések, fürdõkád-garni-
túrák, fürdõkádak, fürdõkályhák, fürdõvíz-melegítõk, fürdõszo-
bai szerelvények, fûtõelemek, fûtõtestek, fûtõtestek, gõzfejlesztõ
berendezések, illemhelyek, WC-k (szaniteráruk), lámpaüvegek,
lámpák, lámpák, elektromos, levegõszagtalanító készülékek, me-
leg vizes fûtõberendezések, mennyezetvilágítások, mosdókagy-
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lók, kézszárító készülékek mosdókhoz, pezsgõfürdõ-készülékek,
lámpaüvegek, lámpák, lámpák, elektromos, levegõszagtalanító
készülékek, melegítõlapok, meleg vizes fûtõberendezések,
mennyezetvilágítások, mosdókagylók, mosogatók, lefolyók,
pezsgõfürdõ-készülékek, radiátorfedelek, radiátortetõk, radiáto-
rok, elektromos, radiátorok (fûtés), radiátorok központi fûtéshez,
szabályozó és biztonsági tartozékok vízszolgáltató berendezések-
hez, szabályozószerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz-
vagy gázvezetékekhez, szauna fürdõberendezések, szûrõ (háztar-
tási vagy ipari berendezések részei), toalettek (WC-k), tömítõ-
gyûrûk vízcsapokhoz, úszómedence-klórozó berendezések, vécé-
kagylók, vécéülõkék, védõberendezések világításhoz, világítóbe-
rendezések és készülékek, vízellátási berendezések (automata),
vízellátó berendezések, vízelosztó berendezések, vízmelegítõk
(készülékek), vízsterilizáló berendezések, vízszûrõ berendezé-
sek, WC-vízöblítõ tartályok, zuhanyfülkék, zuhanyok, örvényfür-
dõk.

(111) 196.039 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 00581 (220) 2008.02.25.
(732) Takács Károly, Gyõr (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Gesztenyerúd.

(111) 196.042 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 01619 (220) 2008.05.09.
(732) Napi Gazdaság Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bagi János Zoltán, Kálóczy és Bagi Ügyvédi Iroda,

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

(111) 196.046 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 01616 (220) 2008.05.09.
(732) RAVAK Hungary Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 11 Biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz-
vagy gázvezetékekhez, csapok, fertõtlenítõkészülékek, fertõtlení-
tõadagolók toalettekhez, fürdõkád-felszerelések, fürdõkád-garni-
túrák, fürdõkádak, fürdõkályhák, fürdõvíz-melegítõk, fürdõszo-
bai szerelvények, fûtõelemek, fûtõtestek, fûtõtestek, gõzfejlesztõ
berendezések, illemhelyek, WC-k (szaniteráruk), lámpaüvegek,
lámpák, lámpák, elektromos, levegõszagtalanító készülékek, me-
leg vizes fûtõberendezések, mennyezetvilágítások, mosdókagy-
lók, kézszárító készülékek mosdókhoz, pezsgõfürdõ-készülékek,
lámpaüvegek, lámpák, lámpák, elektromos, levegõszagtalanító
készülékek, melegítõlapok, meleg vizes fûtõberendezések,
mennyezetvilágítások, mosdókagylók, mosogatók, lefolyók,
pezsgõfürdõ-készülékek, radiátorfedelek, radiátortetõk, radiáto-
rok, elektromos, radiátorok (fûtés), radiátorok központi fûtéshez,
szabályozó és biztonsági tartozékok vízszolgáltató berendezések-
hez, szabályozószerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz-
vagy gázvezetékekhez, szauna fürdõberendezések, szûrõ (háztar-
tási vagy ipari berendezések részei), toalettek (WC-k), tömítõ-
gyûrûk vízcsapokhoz, úszómedence-klórozó berendezések, vécé-
kagylók, vécéülõkék, védõberendezések világításhoz, világítóbe-
rendezések és készülékek, vízellátási berendezések (automata),
vízellátó berendezések, vízelosztó berendezések, vízmelegítõk
(készülékek), vízsterilizáló berendezések, vízszûrõ berendezé-
sek, WC-vízöblítõ tartályok, zuhanyfülkék, zuhanyok, örvényfür-
dõk.

A rovat 70 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 175.548, 191.493,
195.303, 195.586, 195.589–195.604, 195.626, 195.629, 195.734–
195.736, 195.800, 195.801, 195.803, 195.806–195.810, 195.875,
195.879–195.890, 195.892–195.899, 196.006, 196.009–196.011,
196.015, 196.017, 196.022–196.027, 196.038, 196.039, 196.042,
196.046
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