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

(541) MÁRIÓ
(511) 25 Cipõk, lábbelik valamennyi fajtája, cipõtalpbetétek.

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

(546)

(511) 25 Cipõk, lábbelik valamennyi fajtája, cipõtalpbetétek.

(210) M 08 03677 (220) 2008.12.01.
(731) Akksiker Kft., Érd (HU)
(740) Kunvári Antal, Budapest

(546)

(511) 35 Áruk bemutatása /kommunikációs/ médiában kiskereske-
delmi célokból, online hirdetõi tevékenység számítógépes háló-
zaton, rádiós reklámozás, reklámozás /akkumulátorok, autóalkat-
részek/, szabadtéri hirdetés, /saját/ reklámanyagok terjesztése.

(210) M 08 03536 (220) 2008.11.13.
(731) ALTERNANCE LTD., Victoria, Mahe (SC)
(740) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 08 03713 (220) 2008.12.02.
(731) Aminach Bedding & Furniture Manufacturing Ltd., Ramle (IL)
(300) 212113 2008.06.03. IL
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 20 Bútorok; kanapék; karosszékek (fotelek); masszázsfotelek;
tv-fotelek; asztalok; kávéasztalok; nappaliszoba-asztalok; matra-
cok.

(210) M 08 03591 (220) 2008.11.18.
(731) Antenna Digitális Televízió Mûsorterjesztõ Kft.,

Budapest (HU)

(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, antennák, rádióantenna-tornyok, távirányító
készülékek, televíziós készülékek, vevõkészülékek (audio-, vi-
deo-).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, információk számítógépes adatbázi-
sokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázi-
sokba való szerkesztése, közönségszolgálat, számítógépes nyil-
vántartások kezelése.

38 Távközlés, elektronikus levelezés, e-mail, hozzáférés bizto-
sítása számítógépes világhálóhoz, információszolgáltatás távköz-
lési ügyekben, kábeltelevíziós mûsorszórás, közlések üvegszálas
hálózatok útján, mûholdas átvitel, rádióadás, számítógép-termi-
nálok közötti összeköttetések, távközlési berendezések kölcsön-
zése, távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval,
televíziós mûsorszórás, tudakozók, információs szolgáltatások
[rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján], üzenetek és képek
továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek küldése, üze-
netküldõ készülékek bérlete.

(210) M 05 04105 (220) 2005.12.21.
(731) ARKON Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) ingatlan.com
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi és marketingszolgáltatások; ke-

reskedelmi adminisztráció; szakmai konzultáció üzleti ügyekben;
üzeletvezetési szolgáltatások; információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése; az interneten vagy más elektro-
nikus médián nyújtott adatbázis-szolgáltatások.

42 Számítógép-programozás, különösen az interneten vagy
más elektronikus médián keresztüli adatbázis-kezelésre szolgáló
programokhoz; számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés ér-
tékesítése; webhoszting szolgáltatások.

(210) M 08 03672 (220) 2008.11.28.
(731) Berlin-Chemie AG., Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
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(541) IBUSTAR
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati

használatra.

(210) M 08 03584 (220) 2008.11.17.
(731) BONGRAIN S.A., Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

(210) M 08 03585 (220) 2008.11.17.
(731) BONGRAIN S.A., Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

(210) M 08 03578 (220) 2008.11.17.
(731) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

(210) M 08 03579 (220) 2008.11.17.
(731) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

(210) M 08 03580 (220) 2008.11.17.
(731) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

(210) M 08 03581 (220) 2008.11.17.
(731) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

(210) M 09 00255 (220) 2009.01.30.
(731) Buda Apartman Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kiss Domonkos, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 09 00254 (220) 2009.01.30.
(731) Buda Projekt Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU);
Buda Áruház Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)

(740) dr. Kiss Domonkos, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 08 03103 (220) 2008.10.06.
(731) Budapestinside Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Kapolyi József, Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 08 03687 (220) 2008.12.01.
(731) Business Telecom Távközlési Kft., Kecskemét (HU)
(740) Takács Krisztián, Kecskemét

(546)

(511) 38 Távközlés.

(210) M 08 02986 (220) 2008.09.24.
(731) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

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; vasforgács; 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.

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étke-
zési 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.

31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

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).

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 08 03449 (220) 2008.11.06.
(731) CC Comfort, Communications Kft., Budapest (HU)
(740) Némethy Nóra, Budapest

(546)

(511) 41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása, elektronikus
desktop kiadói tevékenység, élõ elõadások bemutatása, elõadó-
mûvészek szolgáltatásai, hangfelvételek kölcsönzése, hagstúdiók
szolgáltatásai, hangversenyek szervezése, szórakoztatás, zene
összeállítása, zenekarok szolgáltatásai.

(210) M 08 03625 (220) 2008.11.21.
(731) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Amerikai receptúra alapján gyártott szendvicskenyér.

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

(210) M 08 03714 (220) 2008.12.02.
(731) Cherry Pick Media Interactive Telekommunkiációs Szolgáltató

és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Madar Attila ügyvéd, Madar Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 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.

(210) M 08 03569 (220) 2008.11.17.
(731) Clockwork Média Kft., Budapest (HU)
(740) Hamza Kata, Budapest
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(546)

(511) 43 Helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, ren-
dezvényekhez termékek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése.

(210) M 08 03570 (220) 2008.11.17.
(731) Clockwork Média Kft., Budapest (HU)
(740) Hamza Kata, Budapest

(546)

(511) 41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok
szervezése és lebonyolítása, show-mûsorok szervezése, sportver-
senyek rendezése, stadionok bérlete, szabadidõs szolgáltatások
nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tár-
gyú információk, üdülési tárgyú információ, üdülõtáborok szol-
gáltatásai, versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

43 Helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, ren-
dezvényhez termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése.

(210) M 08 03173 (220) 2008.10.10.
(731) Creative Investing and Financing Corporation, Wilmington,

Delaware (US)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

(546)

(511) 33 Magyarországról származó borok.

(210) M 08 03881 (220) 2008.12.17.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Danubius Pirítós
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

38 Távközlés.

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

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; idõleges szállás-
adás.

(210) M 08 03888 (220) 2008.12.17.
(731) Delkofin Humánegészségügyi Spirituális Központ Kft.,

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

Zsámbék

(546)

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

(210) M 08 03826 (220) 2008.12.12.
(731) Digital Natives Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Mátrai Mihály, Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

(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, divattervezés, hosting szolgáltatások weboldalakhoz, ku-
tatás és fejlesztés (mások részére), mechanikai kutatás, mûszaki
kutatás, mûszaki tervtanulmányok készítése, számítógépprogra-
mok adatainak és adatoknak az átalakítása, számítógépprogra-
mok installációja, számítógépprogramok sokszorosítása, számí-
tógépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek tervezé-
se, számítógépes rendszerelemzés, számítógépprogramok kidol-
gozása, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számító-
gépprogramok korszerûsítése, számítógép-programozás, számí-
tógépszoftver fenntartása, számítógép-programozás.

(210) M 08 03377 (220) 2008.11.28.
(731) Dob-Hús Kft., Tiszavasvári (HU)

(546)

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

(210) M 08 03553 (220) 2008.11.14.
(731) Dr. Milesz Bioproducts Kft., Debrecen (HU)

(546)

(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).

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.

44 Aromaterápiás szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások,
fizi(k)oterápia, gyógyhelyek szolgáltatása, gyógyszerészeti ta-
nácsadás, szaunaszolgáltatások, távgyógyászati szolgáltatások.

(210) M 08 03562 (220) 2008.11.17.
(731) Dutra Traktor Jármûgyártó Kft., Kapuvár (HU)

(546)

(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.

12 Traktorok, dömperek, földmunkagépek, nehézgépek.

(210) M 09 00305 (220) 2009.02.04.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 08 03285 (220) 2008.10.18.
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT., Budapest (HU)

(541) STARETRON
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények émelygés, hányás és

központi idegrendszeri betegségek kezelésére, az interferonok
határozott kizárásával.

(210) M 08 03293 (220) 2008.10.18.
(731) EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT., Budapest (HU)

(541) EGIPRES
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények kardiovaszkuláris

vagy gyomor-bélrendszeri betegségek kezelésére.

(210) M 08 03931 (220) 2008.12.22.
(731) FINO-FOOD Kft., Kaposvár (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tejtermékek.

(210) M 08 02390 (220) 2008.07.22.
(731) FOODLE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek.

(210) M 08 03629 (220) 2008.11.21.
(731) Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi papírtörlõk.

16 Papíráruk.

(210) M 08 03155 (220) 2008.10.09.
(731) Galambos Lajos, Mocsa (HU)
(740) dr. Gregorits János ügyvéd, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés, televíziós mûsorszórás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(210) M 08 02668 (220) 2008.08.21.
(731) Galea Zrt., Budapest (HU)

(541) Galea Zrt. értékesítési garancia
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; jelzálog-hitelezés, valuta-

ügyletek; ingatlanügyletek.

(210) M 08 02982 (220) 2008.09.23.
(731) Gallaher Limited, WEYBRIDGE, Surrey (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) LILAC
(511) 34 Dohány feldolgozott vagy feldolgozatlan formában; ciga-

rettázáshoz használt dohány, pipadohány, kézzel csavart cigaret-
tához használt dohány, rágható dohány; cigaretta, szivar, szivar-
ka; dohányként használt anyagok külön vagy a dohányba keverve,
amelyek egyike sem használatos orvosi vagy gyógyászati célra; a
34. osztályba tartozó dohányzási cikkek; cigarettapapír, szivarka-
hüvely és gyufa.

(210) M 08 03547 (220) 2008.11.14.
(731) Ganteline Kft., Érd (HU)

(541) BONO
(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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 03548 (220) 2008.11.14.
(731) Ganteline Kft., Érd (HU)

(541) ELBA
(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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 03549 (220) 2008.11.14.
(731) Ganteline Kft., Érd (HU)

(541) PORTHOS
(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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 03550 (220) 2008.11.14.
(731) Ganteline Kft., Érd (HU)

(541) ATHOS
(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.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(546)

(511) 33 Borok.

(210) M 08 03177 (220) 2008.10.10.
(731) Gyöngyi Zoltán, Nagykozár (HU)

(546)

(511) 5 Sók gyógyászati használatra.

30 Só.

(210) M 08 03183 (220) 2008.10.10.
(731) Hard Rock Holdings Limited, London (GB)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ROCK SHOP
(511) 35 Kiskereskedelmi áruházak szolgáltatásai és internetes kis-

kereskedelmi áruházak szolgáltatásai hátizsákokkal, övekkel, tár-
sasjátékok, karkötõkkel, könyvekkel, sapkákkal, CD-kkel, játék
babákkal, ivópoharakkal és ivóbögrékkel, dobverõkkel, katonai
vászonzsákokkal, DVD-kkel, fülbevalókkal, övtáskákkal, étel-
ízesítõkkel, dzsekikkel, kulcsláncokkal, öngyújtókkal, bögrékkel,
nyakláncokkal, tûkkel, pólóingekkel, pénztárcákkal, rövidnadrá-
gokkal, röviditalos poharakkal, kitömött állatokkal, napszemüve-
gekkel, pulóverekkel, melegítõkkel, törülközõkkel, játék autók-
kal, pólókkal, irattárcákkal és karórákkal kapcsolatban.

(210) M 08 02479 (220) 2008.07.30.
(731) Herz Szalámigyár Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Szalámik.
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(210) M 08 00734 (220) 2008.03.04.
(731) Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., Tosu-shi, Saga (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(210) M 08 03304 (220) 2008.10.20.
(731) Hévinvest Spa-Golf Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Szállodai szolgáltatások.

(210) M 08 02949 (220) 2008.09.19.
(731) Informatikai Vállalkozások Szövetsége, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Tímea, ÁRVA ÉS SÓTONYI ÜGYVÉDI IRODA,

Budapest

(546)

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

(210) M 08 03332 (220) 2008.10.22.
(731) Juki Co., Ltd., Tokyo (JP)
(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 7 Varrógépek és azok 7. áruosztályba tartozó részei és kiegé-
szítõi.

26 Varrógéptûk.

(210) M 08 03829 (220) 2008.12.12.
(731) K-Capital Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jaczkó Géza ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Iratgyûjtõk, dossziék, könyvek, naptárak, noteszok, nyom-
tatott publikációk, nyomtatványok, újságok, üdvözlõlapok.

35 Rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése (röplapok,
nyomtatványok), reklámanyagok terjesztése, reklámozás, rek-
lámszövegek publikálása, reklámszövegek szerkesztése, reklám-
ügynökségek, hirdetõügynökségek, televíziós reklámozás.

41 Bálok szervezése, éjszakai klubok, fogadások tervezése,
könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése,
modellügynökségek mûvészek számára, online elérhetõ elektro-
nikus publikációk, show-mûsorok, szövegek kiadása.

(210) M 08 03716 (220) 2008.12.03.
(731) Kiss és Társai Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mudra Zoltán, Hauk és Mudra Ügyvédi Iroda, Szeged

(541) RED FLAME
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 08 03717 (220) 2008.12.03.
(731) Kiss és Társai Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mudra Zoltán, Hauk és Mudra Ügyvédi Iroda, Szeged

(541) Gléda
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 08 03718 (220) 2008.12.03.
(731) Kiss és Társai Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mudra Zoltán, Hauk és Mudra Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 08 03618 (220) 2008.11.20.
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Novo mesto (SI)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy szabadalmi ügyvivõ, Gödölle,

Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) CAZAPRIL
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 08 03099 (220) 2008.10.03.
(731) Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Hivatala, Budapest (HU)
(740) Vadászi Tiborné, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

45 Jogi szolgáltatások, biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére, mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.
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(210) M 07 00794 (220) 2007.03.09.
(731) Lakatos Péter, Szentendre (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(210) M 07 02969 (220) 2007.08.29.
(731) dr. Lefter Mantse, Budapest (HU)

(541) ATLANTIK
(511) 44 Hajbeültetés, hajátültetés.

(210) M 08 03960 (220) 2008.12.29.
(731) Lelkes Attila, Komárom (HU)

(541) ÁRGÉP
(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 szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés.

(210) M 08 03756 (220) 2008.12.08.
(731) M-EX Vendéglátóipari és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási szolgáltatások.

(210) M 08 03693 (220) 2008.12.02.
(731) M-Field Kft., Budapest (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 45 Munkaerõ-közvetítés, munkaerõ-kölcsönzés és az ezekkel
kapcsolatos konzultációs, jogi tevékenység.

(210) M 08 03620 (220) 2008.11.20.
(731) MASPEX Sp zo.o., Wadowice (PL)
(740) Alicja Kicinska-Fujawa, Wadovice

(546)

(511) 32 Citromlé, citromlékivonat, citromkivonat italok elõállításá-
hoz, citromszörp.

(210) M 08 02744 (220) 2008.09.01.
(731) Molnár Gabriella, Budapest (HU)
(740) Benkóczy-Zórád Miklós, Budapest

(546)

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

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.

(210) M 09 00143 (220) 2009.01.20.
(731) NAV N GO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) IGO PRIMO
(511) 9 Fedélzeti számítógépek, navigációs berendezések jármû-

vekbe, navigációs eszközök, letölthetõ és rögzített számítógép-
programok, számítógépes játékprogramok.

42 Számítógépprogramok sokszorosítása, számítógépprogra-
mok kidolgozása, számítógépprogramok korszerûsítése, számító-
gépprogramok kölcsönzése, számítógép-programozás, számító-
gépszoftver fenntartása.

45 Szellemi tulajdon licencek adása.

(210) M 09 00144 (220) 2009.01.20.
(731) NAV N GO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) IGO LIMOUSINE
(511) 9 Fedélzeti számítógépek, navigációs berendezések jármû-

vekbe, navigációs eszközök, letölthetõ és rögzített számítógép-
programok, számítógépes játékprogramok, számítógépek.

42 Számítógépprogramok sokszorosítása, számítógépprogra-
mok kidolgozása, számítógépprogramok korszerûsítése, számító-
gépprogramok kölcsönzése, számítógép-programozás, számító-
gépszoftver fenntartása.

45 Szellemi tulajdon licencek adása.

(210) M 09 00145 (220) 2009.01.20.
(731) NAV N GO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ormai Gabriella, Ormai és Társai CMS Cameron McKenna

LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) IGO AMIGO
(511) 9 Fedélzeti számítógépek, navigációs berendezések jármû-

vekbe; navigációs eszközök; letölthetõ és rögzített számítógép-
programok, számítógépes játékprogramok.

42 Számítógépprogramok sokszorosítása; számítógépprogra-
mok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számító-
gépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számító-
gépszoftver fenntartása.

45 Szellemi tulajdon licencek adása.

(210) M 09 00146 (220) 2009.01.20.
(731) NAV N GO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ormai Gabriella, Ormai és Társai CMS Cameron McKenna

LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

M196

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 3. szám I. kötet, 2009.03.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.



(546)

(511) 9 Fedélzeti számítógépek, navigációs berendezések jármû-
vekbe; navigációs eszközök; letölthetõ és rögzített számítógép-
programok, számítógépes játékprogramok.

42 Számítógépprogramok sokszorosítása; számítógépprogra-
mok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számító-
gépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számító-
gépszoftver fenntartása.

45 Szellemi tulajdon licencek adása.

(210) M 08 03439 (220) 2008.11.05.
(731) New Model Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) Majorcki István, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 00151 (220) 2009.01.20.
(731) O-Metall Luxemburg S.A., Heinerscheid (LU)
(740) dr. Szatmári Lajos, Bálintfy & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 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.

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.

(210) M 08 01533 (220) 2008.04.30.
(731) dr. Olasz Imre, Békésszentandrás (HU)
(740) dr. Kulik Hilda ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Mangalic hús, húskivonatok, mangalica sertésbõl származó
alapanyagot is tartalmazó húskészítmények.

31 Mangalica sertésfajta élõ állatok.

43 Olyan vendéglátás (élelmezés), amelynek keretén belül ki-
zárólag mangalica sertéshúsból készült ételeket, húskészítménye-
ket, mangalica sertésbõl származó alapanyagot is tartalmazó éte-
leket kínálnak.

44 Mangalica sertésfajtát tenyésztõk részére történõ állatgyó-
gyászati, mezõgazdasági szolgáltatások.

(210) M 08 03115 (220) 2008.10.06.
(731) ORSERA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)

(546)

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

(210) M 08 02771 (220) 2008.09.03.
(731) Pacific Óceán Tartósítóipari Kft., Vác (HU)
(740) Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivõ, Budapest

(546)

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

(210) M 08 03571 (220) 2008.11.17.
(731) Parmis Ingatlankezelõ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Balázs Ildikó, Dr. Balázs Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 08 03446 (220) 2008.11.06.
(731) PartyGaming IA Limited, Hamilton (BM)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, játékok, szórakoztatások és versenyek szervezé-
se, interaktív, komputerizált, online játék-, szórakoztatási-, verse-
nyeztetési szolgáltatások.

M197

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 3. szám I. kötet, 2009.03.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.



42 Szoftvertervezés, -fejlesztés, weboldalak tervezése és fenn-
tartása mások számára, online szoftver- és komputeres játék szol-
gáltatás, adatbanki szolgáltatás.

(210) M 08 03130 (220) 2008.10.07.
(731) Pepsico, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 08 03134 (220) 2008.10.07.
(731) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 08 03135 (220) 2008.10.07.
(731) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 08 03136 (220) 2008.10.07.
(731) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) MTN DEW
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

32 Ásványvizek, szénsavval dúsított vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.

(210) M 08 03137 (220) 2008.10.07.
(731) Pepsico, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

32 Ásványvizek, szénsavval dúsított vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.

(210) M 08 03138 (220) 2008.10.07.
(731) Pepsico, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) DIET MTN DEW
(511) 32 Ásványvizek, szénsavval dúsított vizek és egyéb alkohol-

mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és
más készítmények italokhoz.

(210) M 08 03139 (220) 2008.10.07.
(731) Pepsico, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 08 03140 (220) 2008.10.07.
(731) Pepsico, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 08 03060 (220) 2008.09.30.
(731) Primafon Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) Benedek Levente, Primafon Hungary Kft., Budapest

M198

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 3. szám I. kötet, 2009.03.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.



(546)

(511) 35 Távol-keleti, indonéz bútorok ill. kiegészítõk értékesítése.

(210) M 08 03450 (220) 2008.11.06.
(731) Prolingo Communications Bt., Veszprém (HU)
(740) dr. Szigeti Balázs, Szigeti & Raszler Ügyvédi Iroda, Veszprém

(541) ROYAL SOMLÓ
(511) 33 Somló eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(210) M 08 03890 (220) 2008.12.17.
(731) RANBAXY LABORATORIES LIMITED,

Gurgaon-122001 (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) RANOLANZ PLUS
(511) 5 Gyógyszerészeti és orvosi készítmények humán és állatgyó-

gyászati alkalmazásra.

(210) M 08 03902 (220) 2008.12.18.
(731) Ranbaxy Laboratories Limited, Gurgaon (Haryana) (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) DOPAZIDE
(511) 5 Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények humán és ál-

latgyógyászati célokra.

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

Budapest

(546)

(511) 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).

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

Budapest

(541) RHD, az Ön italnagykereskedõje
(511) 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).

(210) M 09 00215 (220) 2009.01.28.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 09 00216 (220) 2009.01.28.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) OMMADAN
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 08 02648 (220) 2008.09.15.
(731) S7S-OTG Europe Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Dunaújváros (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység, rendezvényeken való molinók, bennereken való áb-
rák használata, képzési anyagok CD/DVD-ken való megjeleníté-
se, e-mail címben való használata, weboldalon való használata.

(210) M 08 02649 (220) 2008.09.15.
(731) S7S-OTG Europe Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Dunaújváros (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység, rendezvényeken való molinók, bennereken való áb-
rák használata, képzési anyagok CD/DVD-ken való megjeleníté-
se, e-mail címben való használata, weboldalon való használata.

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

Budapest

(541) Design that performs
(511) 9 Televíziókészülékek; LCD monitorok; TFT-LCD panelek;

plazma kijelzõpanelek (PDP); hordozható kommunikációs eszkö-
zök, nevezetesen mobiltelefonok; telefonok; kamerák; kamkor-
derek; notebookok; számítógépek; DVD-lejátszók.

(210) M 08 00316 (220) 2008.02.01.
(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

(511) 30 Csokoládé, csokoládétermékek, édesipari termékek, cukrá-
szati termékek, sütõipari termékek, tészták; kekszek, torták, süte-
mények; ostyák, tejkaramella; jégkrémek, fagylaltok.
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(210) M 08 00317 (220) 2008.02.01.
(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

(511) 30 Csokoládé, csokoládétermékek, édesipari termékek, cukrá-
szati termékek, sütõipari termékek, tészták; kekszek, torták, süte-
mények; ostyák, tejkaramella; jégkrémek, fagylaltok.

(210) M 08 03601 (220) 2008.11.20.
(731) SOLE-MiZo Tejtermékeket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Szeged (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter ügyvéd, Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek.

(210) M 09 00028 (220) 2009.01.07.
(731) Spacegate Holdings Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) SKYPARK
(511) 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.

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.

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(210) M 08 03095 (220) 2008.10.03.
(731) Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

(541) ÜVEGGOLYÓ
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek
(bútorok kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok ter-
jesztése, szabadtéri hirdetés.

41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, szórakoztatás, tele-
víziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása,
sorsjátékszervezetek, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-
programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(210) M 08 03862 (220) 2008.12.16.
(731) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) SZÁMLÁVAL MILLIÓKÉRT
(511) 9 Pénzbedobásos automaták, számítógépprogram és -szoft-

ver, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító és mechanikus
táblák.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; grafikai ábrászolások, poszterek, papíripari cikkek, brosú-
rák, vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák,
cikkek (bútorok kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok ter-
jesztése, szabadtéri hirdetés.

41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, szórakoztatás, tele-
víziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása,
sorsjátékszervezetek, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-
programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(210) M 08 03932 (220) 2008.12.22.
(731) Szár Rózália, Celldömölk (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, kalapáruk.

(210) M 09 00034 (220) 2009.01.07.
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 A száj, fogak, torok, fogíny és szájüreg ápolására szolgáló
készítmények, szájhigiéniai készítmények, fogkõ- és fogszuvaso-
dás-gátló szájvizek, fogtisztító készítmények, fogkrémek, szájvi-
zek, szájspray, fogápoló zselék, fluortartalmú zselék, fluortartal-
mú szájvizek, fogtisztító porok, fogkõ kimutatására szolgáló tab-
letták.

21 Fogkefék; elektromos fogkefék; kefegyártáshoz szükséges
anyagok; a 21. áruosztályba tartozó, tisztításra szolgáló nem
elektromos eszközök és anyagok; a 21. áruosztályba tartozó, fent
említett termékekhez való alkatrészek és tartozékok; fogselyem-
tartók, fogpiszkáló, fogpiszkálótartók, kefék; a 21. áruosztályba
tartozó tartók és adagolók; mûfogsortisztító kefék, fogköztisztító
kefék.
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(210) M 08 03668 (220) 2008.11.28.
(731) Tokaj-Major Kft., Bodrogkeresztúr (HU)

(541) COMPANERO
(511) 33 Szeszes ital és bor.

(210) M 08 03694 (220) 2008.12.02.
(731) Tordas Értékmegõrzõ-Fejlesztõ és Kulturális Közhasznú

Egyesület, Tordas (HU)
(740) dr. Zoltán Gábor, Zoltán és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Elsõ Magyar Egészségfalu - TORDAS
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 08 02022 (220) 2008.06.19.
(731) Tulik Zoltán, Cegléd (HU)
(740) Török Antal szabadalmi ügyvivõ, Gyõr

(546)

(511) 30 Spanyolországból származó bonbonok, cukorkák, csokolá-
dék, karamella (cukorkák), pralinék, rágógumik, töltött cukorkák,
gumicukorkák, zselécukorkák, nyalókák.

(210) M 09 00137 (220) 2009.01.19.
(731) Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) AXE RISE UP
(511) 3 Szappanok; tisztítószerek; fehérítõkészítmények; tisztító-

készítmények; illatszerek, toalettvizek, borotválkozás utáni ké-
szítmények, kölnivizek; illóolajok; aromaterápiás készítmények,
nem orvosi használatra; készítmények masszázshoz, nem orvosi
használatra; dezodorok és izzadásgátlók; készítmények a fejbõr
és a haj ápolására; samponok és kondicionálók; hajszínezõk; haj-
formázó termékek; fogkrémek; szájvíz nem orvosi használatra;
készítmények a száj és a fogak ápolására; gyógyhatású anyagot
nem tartalmazó toalettkészítmények; bõrápoló készítmények;
olajok, krémek és oldatok a bõr ápolására; borotválkozás elõtti és
utáni készítmények; szõrtelenítõ készítmények; készítmények
napozáshoz és napvédõ készítmények; kozmetikumok; smink és
sminkeltávolító készítmények; vazelin; ajakápoló készítmények;
hintõpor; vatta és vattadarabkák; kozmetikai párnák vagy kendõk;
elõnedvesített vagy impregnált tisztítópárnák, kendõk vagy tör-
lõk; szépségmaszkok, arcpakolások.

(210) M 08 03108 (220) 2008.10.06.
(731) Viewsonic Corporation, Walnut, California (US)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Vetítõgépek, televíziós készülékek, LCD televíziók, számí-
tógép-monitorok, LCD monitorok, monitorok, digitális képkere-
tek, hangszórók, webkamerák, MP3-lejátszók, MP4-lejátszók,
MP5-lejátszók, digitális televízió-vevõkészülék, fülhallgatóval

kombinált mikrofonok, számítógépek, billentyûzetek, notebook
számítógépek, televíziós jelátalakító berendezések, GPS (globá-
lis helymeghatározó rendszer) készülékek, mobiltelefonok,
DVD-lejátszók, internethez csatlakozó rádióvevõ-készülékek,
számítógépes egerek, lapolvasó készülékek, elektronikus szótá-
rak, számítógépes programok, fényképezõgépek, digitális kame-
rák, DVD-író készülékek, rögzített számítógépprogramok PDA
(kéziszámítógép) eszközök, elemek és akkumlátorok számítógé-
pekhez, számítógéphez csatlakoztatható készülékek, óra (idõre-
gisztráló készülékek), számítógépes egéralátétek.

(210) M 08 02379 (220) 2008.07.22.
(731) Vinczéné Simon Zsuzsanna, Kunmadaras (HU)
(740) dr. Vincze Gyula, Szolnok

(541) KUNBEREKI
(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,

amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyag állatok számára; maláta.

(210) M 08 03100 (220) 2008.10.03.
(731) Vivien Ásványvíz és Üdítõital Zrt., Bicske (HU)
(740) dr. Kardos Éva ügyvéd, Budapest

(541) MINDENT A BABÁNAK VIVIEN TERMÉSZE-
TES ÁSVÁNYVÍZ

(511) 32 Ásványvizek.

(210) M 08 02672 (220) 2008.08.21.
(731) Weco-online Utazási és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balczó Gábor ügyvéd, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(210) M 08 02673 (220) 2008.08.21.
(731) Weco-online Utazási és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balczó Gábor ügyvéd, Budapest

(541) hurrányaralunk.hu
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(210) M 09 00062 (220) 2009.01.12.
(731) WIZZ Air Hungary Légiközlekedési Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Vecsés (HU)
(740) dr. Ormai Gabriella, Ormai és Társai CMS Cameron McKenna

LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

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

letek.

(210) M 09 00063 (220) 2009.01.12.
(731) WIZZ Air Hungary Légiközlekedési Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Vecsés (HU)
(740) dr. Ormai Gabriella, Ormai és Társai CMS Cameron McKenna

LLP Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

(210) M 09 00064 (220) 2009.01.12.
(731) WIZZ Air Hungary Légiközlekedési Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Vecsés (HU)
(740) dr. Ormai Gabriella, Ormai és Társai CMS Cameron McKenna

LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 08 03700 (220) 2008.12.02.
(731) Würth Szereléstechnika Kft., Budaörs (HU)
(740) Szilágyi Noémi, Érd

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

(210) M 08 03749 (220) 2008.12.08.
(731) Zhang Rong Wei, Budapest (HU)

(591)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 03750 (220) 2008.12.08.
(731) Zhang Rong Wei, Budapest (HU)

(591)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 03514 (220) 2008.11.12.
(731) Zhejiang LEO Co., Ltd., Zhejiang (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(210) M 08 02892 (220) 2008.09.16.
(731) Zsidai Group Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) 21
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-

lásadás.

(210) M 08 00493 (220) 2008.02.18.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(541) MECSEKI ITÓKA
(511) 33 Likõrök.

(210) M 08 02940 (220) 2008.09.16.
(731) Újpesti Torna Egylet, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 41 Sporttevékenységek.

(210) M 08 02941 (220) 2008.09.16.
(731) Újpesti Torna Egylet, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 41 Sporttevékenységek.

A rovat 123 db közlést tartalmaz.
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