
(210) M 08 00568 (220) 2008.02.22.
(731) „Új Akropolisz Filozófiai Iskola” Kulturális Közhasznú

Egyesület, Budapest (HU)
(740) Kassai Zita, Budapest

(546)

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

(210) M 08 00175 (220) 2008.01.23.
(731) 4S-2000 Termelõ és Kereskedelmi Kft., Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fémtömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekré-
nyek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.

(210) M 07 04030 (220) 2007.12.04.
(731) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt., Budapest (HU)

(541) Aegondirekt.hu
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(210) M 07 03478 (220) 2007.10.12.
(731) Alpha-Vet Kft., Székesfehérvár (HU)

(541) HUNGAROPET
(511) 42 Weboldal alkotása és fenntartása mások számára.

(210) M 07 03046 (220) 2007.09.10.
(731) Andrási Mónika, Hatvan (HU)

(541) KarrierExpo
(511) 35 Hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzé-

se; hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbá-
zisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázi-
sokba való szerkesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítá-
sok szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezé-
se; konzultáció személyzeti kérdésekben; munkaerõ-toborzás;
online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; reklámozás;
reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; személyzet kiválasz-
tása pszichológiai eljárásokkal; állásközvetítõ irodák.

41 Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szerve-

zése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú
kiállítások szervezése; pályaválasztási tanácsadás; szemináriu-
mok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebo-
nyolítása.

(210) M 08 00689 (220) 2008.03.03.
(731) Antenna Hungária Zrt., Budapest (HU)
(740) Boksayné dr. Zsuffa Katalin, 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; antennák, rádió antennatornyok, távirányító
készülékek, televíziós készülékek, vevõkészülékek (audio-, vi-
deo-).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; információk számítógépes adatbázi-
sokba való rendezése, információk számítógépes adatbázisokba
való szerkesztése, közönségszolgálat, számítógépes nyilvántartá-
sok 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 07 03594 (220) 2007.10.25.
(731) BIOFARMA, Neuilly-Sur-Seine (FR)
(300) 07/3530827 2007.10.15. FR
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) COVERCARD
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
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(210) M 07 03962 (220) 2007.11.28.
(731) Blade Hungary Üzletviteli Tanácsadó és Reklám Bt.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Sport- és szabadidõruha.

(210) M 08 00180 (220) 2008.01.23.
(731) British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Lambert & Butler
(511) 34 Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák;

dohányzócikkek.

(210) M 08 00373 (220) 2008.02.07.
(731) Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Barán-Kalász László, Dr. Barán-Kalász Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 07 04040 (220) 2007.12.06.
(731) Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fõiskola, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 07 04041 (220) 2007.12.06.
(731) Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fõiskola, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 07 04265 (220) 2007.12.22.
(731) CAGA Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Frajna Marianna ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; kivéve szõrme, irha,
nyers és kikészített bõrbõl készült áruk, kivéve továbbá ezen
anyagok kombinációjából készült termékek és ezen anyagok és
bármilyen más anyagokkal való kombinációjából készült termé-
kek.

(210) M 08 00569 (220) 2008.02.22.
(731) Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Bóné László, Bóné Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Make a lot, save a lot, give a lot.
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 08 00570 (220) 2008.02.22.
(731) Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Bóné László, Bóné Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 08 00571 (220) 2008.02.22.
(731) Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Bóné László, Bóné Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 08 00164 (220) 2008.01.23.
(731) Centrotool Szerszám-nagykereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Péter, Wiszkidenszky és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CENTROGAS
(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-

zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

(210) M 08 00165 (220) 2008.01.23.
(731) Centrotool Szerszám-nagykereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Péter, Wiszkidenszky és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CENTROTOOL
(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-

zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

(210) M 08 00576 (220) 2008.02.22.
(731) Chengdu Huawei Science & Technology Co., Ltd., Chengdu,

P.R. (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépes szoftver tûzfal létrehozására; számítógép
hardver, nevezetesen tûzfalak; VPN (virtuális magánhálózat)
hardver; VPN (virtuális magánhálózat) operációs szoftver; geta-
way routerek a számítógép kontroll hardveréhez; behatolásjelzõ
rendszerek (nevezetesen a rendszer kombinációja szabályos és
szabálytalan üzemmódban, a hálózat kulcspozícióiban installál-
va, valós idõben monitorozza az érvényes adatcsomagokat és há-
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lózati viselkedést és azonnali reagálási rendszert bizosít); számo-
lólemezek; adatfeldolgozó berendezés; számítógép-memória;
számítógép operációs programok, rögzítettek; számítógépes peri-
fériás eszközök; számítógépes szoftver, rögzített; csatlakozó
(adatfeldolgozó készülék); mágneses adathordozók; mágneses
kódolók; mágnesszalag egységek számítógépeknek; monitorok
(számítógép hardver); monitorok (számítógépprogramok); opti-
kai lemezek; processzorok (központi egységfeldolgozás); számí-
tógépes programok (letölthetõ szoftver).

(210) M 08 00412 (220) 2008.02.12.
(731) Coca-Cola Beverages Magyarország Kft., Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Berethalmi Péter, Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) VENDIT
(511) 7 Automatikus elosztógépektõl különbözõ adagológépek; au-

tomatikus elosztógépektõl különbözõ italadagoló gépek; automa-
tikus elosztógépektõl különbözõ élelmiszer-adagoló gépek; elekt-
romechanikai készülékek konyhai használatra; irodai kávégépek.

9 Automatikus elosztógépek; meleg italok adagolására szol-
gáló automatikus elosztógépek; víz adagolására szolgáló automa-
tikus elosztógépek; hideg italok adagolására szolgáló automati-
kus elosztógépek; meleg ételek adagolására szolgáló automatikus
elosztógépek; hideg ételek adagolására szolgáló automatikus el-
osztógépek; jégkrém adagolására szolgáló automatikus elosztó-
gépek; hûtõberendezéssel ellátott automatikus elosztógépek; fû-
tõberendezéssel ellátott automatikus elosztógépek; érmebedobás-
sal mûködõ automatikus elosztógépek; érmebedobás nélkül mû-
ködõ automatikus elosztógépek; postai bélyegek adagolására al-
kalmas automatikus elosztógépek; nyugta kiadására alkalmas
automatikus elosztógépek; jegykiadásra alkalmas automatikus
elosztógépek; utalvány kiadására alkalmas automatikus elosztó-
gépek.

29 Tej; tejalapú italok; tejszín; tejszínhab; tejtermékek.

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.

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

35 Automatikus elosztó- és adagológépek bérbeadása; víz ada-
golására szolgáló automaikus elosztógépek bérbeadása; automa-
tikus elosztó- és adagológépek, irodai kávégépek készletszintjé-
nek ellenõrzése; automatikus elosztó- és adagológépek, irodai
kávégépek készletszintjének figyelemmel kísérése.

37 Automatikus elosztó - és adagológépek, irodai kávégépek
fenntartása és javítása.

39 Raktározás, tárolás, készpénz begyûjtése automatikus el-
osztógépekbõl, automatikus elosztógépek, irodai kávégépek fel-
töltése, automatikus elosztógépek, irodai kávégépek újratöltése,
automatikus elosztógépek, irodai kávégépek szállítása, áthelye-
zése.

(210) M 08 00413 (220) 2008.02.12.
(731) Coca-Cola Beverages Magyarország Kft., Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Berethalmi Péter, Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 7 Automatikus elosztógépektõl különbözõ adagológépek; au-
tomatikus elosztógépektõl különbözõ italadagoló gépek; automa-
tikus elosztógépektõl különbözõ élelmiszer-adagoló gépek; elekt-
romechanikai készülékek konyhai használatra; irodai kávégépek.

9 Automatikus elosztógépek; meleg italok adagolására szol-
gáló automatikus elosztógépek; víz adagolására szolgáló automa-
tikus elosztógépek; hideg italok adagolására szolgáló automati-
kus elosztógépek; meleg ételek adagolására szolgáló automatikus
elosztógépek; hideg ételek adagolására szolgáló automatikus el-
osztógépek; jégkrém adagolására szolgáló automatikus elosztó-
gépek; hûtõberendezéssel ellátott automatikus elosztógépek; fû-
tõberendezéssel ellátott automatikus elosztógépek; érmebedobás-
sal mûködõ automatikus elosztógépek; érmebedobás nélkül mû-
ködõ automatikus elosztógépek; postai bélyegek adagolására al-
kalmas automatikus elosztógépek; nyugta kiadására alkalmas
automatikus elosztógépek; jegykiadásra alkalmas automatikus
elosztógépek; utalvány kiadására alkalmas automatikus elosztó-
gépek.

29 Tej; tejalapú italok; tejszín; tejszínhab; tejtermékek.

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.

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

35 Automatikus elosztó- és adagológépek bérbeadása; víz ada-
golására szolgáló automaikus elosztógépek bérbeadása; automa-
tikus elosztó- és adagológépek, irodai kávégépek készletszintjé-
nek ellenõrzése; automatikus elosztó- és adagológépek, irodai
kávégépek készletszintjének figyelemmel kísérése.

37 Automatikus elosztó - és adagológépek, irodai kávégépek
fenntartása és javítása.

39 Raktározás, tárolás, készpénz begyûjtése automatikus el-
osztógépekbõl, automatikus elosztógépek, irodai kávégépek fel-
töltése, automatikus elosztógépek, irodai kávégépek újratöltése,
automatikus elosztógépek, irodai kávégépek szállítása, áthelye-
zése.

(210) M 07 03658 (220) 2007.10.30.
(731) Conductive Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Varjas Attila, Varjas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 20 Mûanyagokból készült termékek, tálcák nem fémbõl.

39 Áruk, termékek csomagolása.

(210) M 07 04049 (220) 2007.12.06.
(731) Dereszla Kft., Bodrogkeresztúr (HU)

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

(210) M 07 04254 (220) 2007.12.21.
(731) Djuice AS, Fornebu (NO)
(740) dr. Rosonczy Enikõ, Rosonczy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) djuice Get-a-Track
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

(210) M 07 04000 (220) 2007.11.29.
(731) Ed.Haas Hungaria Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
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(546)

(511) 1 Mesterséges édesítõszerek; vegyi tartósítószerek élelmisze-
rekhez.

5 Diétás élelmiszerek és szõlõcukor gyógyászati használatra;
vitaminkészítmények; gyógyhatású adalékanyagok; gyógyitalok
vitaminos és/vagy azonnal oldódó és/vagy ásványi anyaggal dúsí-
tott változatban is, gyógynövények, pasztillák, ásványi élelmi-
szer-kiegészítõk, étvágycsökkentõ szerek.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, kétszersült, szó-
jaliszt, emberi fogyasztásra elõkészített gabonakészítmények
(például zabpehely és más gabonafélékbõl való hasonló készítmé-
nyek); élesztõ, sütõporok; méz, mézeskalács, só, mustár; ecet,
ételízesítõk, fûszerek; édességhez fûszerkészítmények, fûszer-
sók, fûszerkeverékek, sós ízesítõszerek, fûszeres mártások; önte-
tek; kávé-, kakaó- vagy csokoládéalapú italok; sós és édes süte-
mények, tészták, apró- és teasütemények, pék- és cukrászsütemé-
nyek, kekszek, kovász nélküli sütemények, gabonamagvakkal
dúsított készítmények, gabonamagvakkal megszórt süteményfé-
lék, ostyák, piskóták, lepények, liszttartalmú ételek; bonbonok,
praliné, csokoládé, természetes édesítõk, édességek, marcipán,
fagylaltok; fagylaltporok, édességek karácsonyfa-díszítéshez,
gumicukorkák; zselékivonatok, zselésítõ anyagok, tortazselé,
pektin folyékony és por formában; italaromák, pasztillák, porok
süteményekhez, krémporok, készítmények habporok elõállításá-
hoz, pudingok, rágógumik, sûrítésre szolgáló élelmiszer-készít-
mények sütéshez, süteményekhez aromák, süteményekhez ehetõ
díszítések; természetes és mesterséges alapú adalékanyagok élel-
miszerek tartósításához és konzerválásához, tartósítószerek zöld-
ségek és gyümölcsök, valamint zöldség- és gyümölcstartalmú
élelmiszerek tartósításához, savanyúságtartósítók.

32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes ita-
lok, gyümölcsszörpök, gyümölcstartalmú italok, sûrítmények,
szirupok, zöldséglevek, eszenciák és készítmények italok elõállí-
tásához, pasztillák vagy por alakú italkoncentrátumok, amelybõl
víz hozzáadásával alkoholmentes ital állítható elõ, izotóniás ita-
lok.

35 Beszerzõi szolgáltatások, kereskedelmi szolgáltatások, iro-
dai munkák és adminisztráció, reklámozás, közvélemény-kutatás,
piackutatás, árubemutatás, áruminták terjesztése; mások javára
különbözõ áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítása),
amely lehetõvé teszi az ügyfelek számára, hogy megfelelõen
megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat.

(210) M 08 00774 (220) 2008.03.06.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) EGITINID
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 08 00901 (220) 2008.03.13.
(731) Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) EGIBREST
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 07 03843 (220) 2007.11.19.
(731) Euro-Drink Hungary Kft., Kiskõrös (HU)

(541) AQUASOL

(511) 32 Ásványvizek; ásványvizek (italok); alkoholmentes (italok);
alkoholmentes italok; eszenciák italok elõállításához; izotóniás
italok; készítmények italok elõállításához; limonádék; lítiumos
vizek.

(210) M 08 00179 (220) 2008.01.23.
(731) Fly Horse Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 08 00544 (220) 2008.02.20.
(731) Guardian Angel International LLC, Washington, DC (US)
(740) dr. Noé-Almási Sára, Almási és Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 07 03866 (220) 2007.11.20.
(731) Hao Xiuhong, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

(210) M 07 03984 (220) 2008.01.10.
(731) Hubertus World Vendéglátóipari Kft., Tardos (HU)
(740) dr. Slezák Tamás ügyvéd, Tatabánya

(546)

(511) 35 Reklámozás.

(210) M 08 00167 (220) 2008.01.23.
(731) Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)
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(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 08 00168 (220) 2008.01.23.
(731) Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., 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.

(210) M 08 00169 (220) 2008.01.23.
(731) Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., 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.

(210) M 07 03997 (220) 2007.11.29.
(731) Infogyõr Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, idõszaki
kiadványok; terjesztett nyomtatott információs, tájékoztató, út-
mutató és reklámkiadványok; különféle ismertetõ- és útmutató
füzetek; fényképek; papíripari cikkek; csomagolásra szolgáló
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék; plakátok, prospektusok, szórólapok, névjegyek, taní-
tási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); szórakoztató-
programokra vonatkozó ismertetõk, mûsorkalauzok; hírlevelek;
újságok; folyóiratok; magazinok; könyvek; egyéb nyomdaipari
termékek, nyomtatott anyagok.

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

(210) M 07 01146 (220) 2007.04.04.
(731) Jakab István, Fót (HU)
(740) dr. Piros Csaba, Piros Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Kombucha Gold
(511) 32 Eszenciák italok elõállításához.

(210) M 08 00300 (220) 2008.01.30.
(731) Juhász Levente, Nyíregyháza (HU);

Juhász Leventéné, Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,

Debrecen

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba, ágy- és asztalnemûk; ágynemû, ágynemûk, ágytakarók,
ágyterítõk, bélésanyagok lábbelihez, hálózsákok, matrachuzatok,
nem szõtt textíliák, nemez, filc, pehelypaplan, posztó, kártolt
gyapjúszövet, szûrõanyagok textilbõl, textilanyagok lábbelikhez.

(210) M 08 00176 (220) 2008.01.23.
(731) Kerekes László Endre, Vác (HU)

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

tevékenységek; oktatás, oktatási vizsgáztatás, sportedzõtábori
szolgáltatás, sportrendezvények rendezése, szabadidõs szolgálta-
tások nyújtása.

(210) M 08 00212 (220) 2008.01.25.
(731) Kis Gábor, Kunhegyes (HU);

Tóth Géza, Báránd (HU)

(541) Magyarok Söre a mi sörünk
(511) 32 Sörök.

(210) M 07 03067 (220) 2007.09.10.
(731) Kreinbacher Birtok Szõlészeti Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Iróczki Lénárd, Kauker és Csóti Ügyvédi Iroda, Ajka

(541) JUHFARKTANULMÁNY
(511) 33 Bor.

(210) M 07 04191 (220) 2007.12.17.
(731) Kärntnermilch reg. Gen. m.b.H., Spittal an der Drau (AT)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

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

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

(210) M 08 00291 (220) 2008.01.30.
(731) Liszkay Mihály, Tagyon (HU)
(740) dr. Selyeby Judit, Dr. Selyeby Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 06 03702 (220) 2006.11.14.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Rádiókabaré
(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-
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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.

(210) M 07 03491 (220) 2007.10.15.
(731) Mediterrán Investment Zrt., Szentendre (HU)

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások.

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

(210) M 07 03808 (220) 2007.11.13.
(731) MEGGLE AG, Wasserburg (DE)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek, fõként joghurt és probiotikus joghurtita-
lok, tejes italok, krémsajtok.

30 Puding, folyékony puding, desszertek (csemege).

32 Gyümölcsitalok.

(210) M 07 03863 (220) 2007.11.20.
(731) Melliculum Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft., Baja (HU)

(541) Édes élet
(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.

(210) M 07 02602 (220) 2007.07.19.
(731) MTM-SBS Televízió zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(541) A nagy kvízshow maraton
(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.

(210) M 08 00015 (220) 2008.01.04.
(731) Omorovicza Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Dulai László, Dr. Dulai László Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 07 04262 (220) 2007.12.22.
(731) Orfû Község Önkormányzata, Orfû (HU)

(546)

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

(210) M 07 02919 (220) 2007.08.23.
(731) Palmira Turizm Ticaret A.S., Umraniye-Istanbul (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Malomipari termékek, cukormassza, keményítõtartalmú
élelmiszerek, élelmiszer-kivonatok (kivéve az illóolajos kivona-
tokat és illóolajokat), fagyasztott joghurt (jégkrém), gyümölcs-
zselék (édesség), gyömbér (fûszer), gyömbéres mézeskalács, glu-
kóz és glutén (emberi élelmezéshez), arany szirup, húsmártások;
emberi táplálkozásra alkalmas dara; tejalapú zabkása élelmezési
célra; rágógumi (nem orvosi célra); halva, méz, hántolt árpa, hán-
tolt zab, jégkrém, jégkrémkötõanyag; jég hûtéshez; természetes
vagy mesterséges jég; jeges tea, étkezési jég, étkezési jégpor; fõ-
zetek (nem orvosi), ketchup (mártás), élesztõ, édesgyökér (édes-
ség), szögletes cukorka (édesség), makaróni, mandulás puszedli
(tésztaféle), kukoricapehely, kukoricaliszt, kukoricás ételek, õrölt
kukorica, pirított kukorica, malátakeksz, malátakoncentrátum
élelmiszerekhez, maláta emberi fogyasztásra, malátacukor, mar-
cipán, majonéz, húspástétom; húspuhító háztartási célokra; menta
édességekhez, melasz élelmezési célra, müzli, mustár, mustáros
ételek, nudli, szerecsendió, zabpehely, zabalapú ételek, zabéte-
lek, õrölt zab, palacsinta, száraztészta, pasztillák (édesség), kü-
lönbözõ tészták, pástétomok, mogyoró, édességek, bors, bors-
mentás édességek, paprika (fûszer), sütemények, kekszek, piz-
zák, pattogatott kukorica, burgonyaliszt élelmezési célra, jég-
krémpor, bonbonok; emberi fogyasztásra alkalmas propolisz, fû-
szerek, mandulás édességek, mandulamassza, ánizs; aromás ké-
szítmények élelmiszerekhez; pótkávé, õrölt árpa, õrölt bab, pro-
polisz emberi fogyasztásra, sör, olaj, sütemények, kekszek, ke-
nyér, kenyérkarikák, zsemlemorzsa, molnárka, édestészta, keksz,
rizskeksz, cukor fõzéshez, kapribogyó, karamell (égetett cukor),
zellersó, gabonalisztbõl készült termékek, cikória (pótkávé),
chips (gabonakészítmények), csokoládé, tejes csokoládéital, cso-
koládéalapú italok, kínai vegyes befõtt (chow-chow), indiai ve-
gyes gyümölcsbefõtt, fahéj (fûszer), szegfûszeg (fûszer), kakaó;
tejes kakaóital; kakaótermékek, kakaóalapú italok, kávé; tejes ká-
véitalok; kávéaroma; kávéalapú italok, sütemények, fõzõsó, bú-
zapehely, búzaliszt, búzaõrlemény, õrölt búza, pirított búza, búza-
dara (gríz), sós keksz, curry (fûszer), tejsodó, salátaöntet, liszttar-
talmú tészták, élesztõ; süteményaromák, kivéve az illóolajokat,
italaromák, kivéve az illóolajokat, pudingok, ravioli, fûszerek,
cérnametélt, rizs, méhpempõ emberi fogyasztásra (nem orvosi cé-
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lokra), kétszersült, sáfrány (fûszer), szágó, só élelmiszer-tartósí-
táshoz, szendvicsek, mártások, kolbászkötõanyag, tengervíz (fõ-
zéshez), fûszerek, búzadara, szörbet (jég), szójaliszt, szójaszósz,
spagetti, fûszerek, ánizs, keményítõ, élelmiszer-keményítõ, édes-
gyökér, cukros édesség, szusi, édességek (cukros ételek), tako,
tápióka, tápiókaliszt élelmezéshez, gyümölcslepény, tea, teaalapú
italok, élelmiszer-sûrítõk, paradicsommártás, tortilla, kurkuma
élelmiszerekhez, kovász nélküli kenyér, vanília (fûszer), vanilin
(vaníliahelyettesítõ), növényi készítmények kávéhelyettesítõként
használva, metélt tészta, ecet, „gofri„ (amerikai palacsinta),
fûszerek, búzaliszt; élesztõtabletták (nem orvosi célra).

35 Reklámügynökségek, kereskedelmi információs ügynöksé-
gek, televíziós kereskedelmi szolgáltatások, rádiós kereskedelmi
szolgáltatások, televíziós reklámok, rádiós reklámok, kiállítások
szervezése kereskedelmi és reklámcélokból, termékminták szét-
osztása, kereskedelmi vásárok szervezése kereskedelmi és rek-
lámcélokból, hirdetések és kereskedelmi reklámok kialakítása,
marketing tanulmányozása, információnyújtás a marketingrõl,
reklámszolgáltatások, kirakatok kialakítása, szavazással kapcso-
latos vélemények gyûjtése, közvélemény-kutatás, titkársági szol-
gáltatások, gyorsírási, fénymásolási, gépírási szolgáltatások, szö-
vegszerkesztés, számítógépes adatnyilvántartás, az információk
bevitele a számítógép adatbázisába, az információ rendszerezése
a számítógépes adatbázisban, irodagép és felszerelés bérlése,
pénztárgépek bérlése, kereskedelmi és ipari ügyviteli tanácsadás,
ügyviteli konzultáció, szállodák kereskedelmi ügyvitele, üzleti
értékmegállapítási szolgáltatások, üzleti információkérés, üzleti
kutatás, üzleti adatbeszerzés, üzleti információk, statisztikai in-
formációk, személyzeti gazdálkodás, konzultáció, foglalkoztatási
ügynökségek, pszichológiai tesztek készítése a személyzet kivá-
lasztása céljából, személyzet toborzása, a számlák kezelése,
számlázás, könyvvizsgálat, költséganalízis, gazdasági elõrejel-
zés, bérlista elkészítése, adólista elkészítése.

43 Éttermek, snackbárok, turistaházak, szállások (szállodák,
kulcsos házak) kezelésével foglalkozó irodák, ideiglenes szállá-
sok, önkiszolgáló éttermek, kulcsos házak, kávéházak, étkezõk,
állatszállások, kávéházak bérlése, bárszolgáltatások, sátorbérlés,
szállodai szoba lefoglalása, étel és ital biztosítása, motelek, szál-
lodák biztosítása, összejöveteli helyek, pihenõhelyek biztosítása,
ideiglenes szállás lefoglalása, üdülõtáborokkal kapcsolatos szol-
gáltatások, tábori felszerelések biztosítása, egész napos gyermek-
megõrzõ, székek, asztalok, asztalnemû, edények, evõeszközök
biztosítása.

(210) M 07 02920 (220) 2007.08.23.
(731) Palmira Turizm Ticaret A.S., Umraniye-Istanbul (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; hústermékek, húskivonatok;
húsleves, leveskoncentrátum, kagyló (nem élõ), rák (nem élõ),
languszta (nem élõ), éti kagyló (nem élõ), szárított, fõtt, fagyasz-
tott, konzervhús; tartósított, szárított és fõzött zöldségek, zöldség-
levek fõzés céljára; kész levesek, olajbogyó, ecetes savanyúság;
tej és tejtermékek, sajtok, joghurt, joghurtból és vízbõl készített
ital, tejszínhab, tejkrém, tejpor, kefir (tejital), tejitalok (nagyobb-
részt tejbõl készült italok), tejbõl és gyümölcsbõl készült italok,
gyümölcsjoghurt, tejbõl készült desszertek (nagyobbrészt tejbõl
készítve); étkezési olajok és zsírok, vaj, margarin; tartósított, fa-
gyasztott, fõtt gyümölcsök, pektin dzsemek készítéséhez, lekvár,
gyümölcspép, édesített gyümölcs; dió, szárított gyümölcsök, szá-
rított gyümölcspépek, mogyoróvaj, tojás, tojáspor, gyümölcszse-
lé, emberi étkezésre alkalmas fehérje (protein), burgonyaszirom,
sült burgonya.

30 Malomipari termékek, cukormassza, keményítõtartalmú
élelmiszerek, élelmiszer-kivonatok (kivéve az illóolajos kivona-
tokat és illóolajokat), fagyasztott joghurt (jégkrém), gyümölcs-
zselék (édesség), gyömbér (fûszer), gyömbéres mézeskalács, glu-
kóz és glutén (emberi élelmezéshez), arany szirup, húsmártások;
emberi táplálkozásra alkalmas dara; tejalapú zabkása élelmezési
célra; rágógumi (nem orvosi célra); halva, méz, hántolt árpa, hán-
tolt zab, jégkrém, jégkrém kötõanyag; jég hûtéshez; természetes
vagy mesterséges jég; jeges tea, étkezési jég, étkezési jégpor; fõ-
zetek (nem orvosi), ketchup (mártás), élesztõ, édesgyökér (édes-
ség), szögletes cukorka (édesség), makaróni, mandulás puszedli
(tésztaféle), kukoricapehely, kukoricaliszt, kukoricás ételek, õrölt
kukorica, pirított kukorica, malátakeksz, malátakoncentrátum
élelmiszerekhez, maláta emberi fogyasztásra, malátacukor, mar-
cipán, majonéz, húspástétom; húspuhító háztartási célokra; menta
édességekhez, melasz élelmezési célra, müzli, mustár, mustáros
ételek, nudli, szerecsendió, zabpehely, zabalapú ételek, zabéte-
lek, õrölt zab, palacsinta, száraztészta, pasztillák (édesség), kü-
lönbözõ tészták, pástétomok, mogyoró, édességek, bors, bors-
mentás édességek, paprika (fûszer), sütemények, kekszek, piz-
zák, pattogatott kukorica, burgonyaliszt élelmezési célra, jég-
krémpor, bonbonok; emberi fogyasztásra alkalmas propolisz, fû-
szerek, mandulás édességek, mandulamassza, ánizs; aromás ké-
szítmények élelmiszerekhez; pótkávé, õrölt árpa, õrölt bab, pro-
polisz emberi fogyasztásra, sör, olaj, sütemények, kekszek, ke-
nyér, kenyérkarikák, zsemlemorzsa, molnárka, édestészta, keksz,
rizskeksz, cukor fõzéshez, kapribogyó, karamell (égetett cukor),
zellersó, gabonalisztbõl készült termékek, cikória (pótkávé),
chips (gabonakészítmények), csokoládé, tejes csokoládéital, cso-
koládéalapú italok, kínai vegyes befõtt (chow-chow), indiai ve-
gyes gyümölcsbefõtt, fahéj (fûszer), szegfûszeg (fûszer), kakaó;
tejes kakaóital; kakaótermékek, kakaóalapú italok, kávé; tejes ká-
véitalok; kávéaroma; kávéalapú italok, sütemények, fõzõsó, bú-
zapehely, búzaliszt, búzaõrlemény, õrölt búza, pirított búza, búza-
dara (gríz), sós keksz, curry (fûszer), tejsodó, salátaöntet, liszttar-
talmú tészták, élesztõ; süteményaromák, kivéve az illóolajokat,
italaromák, kivéve az illóolajokat, pudingok, ravioli, fûszerek,
cérnametélt, rizs, méhpempõ emberi fogyasztásra (nem orvosi cé-
lokra), kétszersült, sáfrány (fûszer), szágó, só élelmiszer-tartósí-
táshoz, szendvicsek, mártások, kolbászkötõanyag, tengervíz (fõ-
zéshez), fûszerek, búzadara, szörbet (jég), szójaliszt, szójaszósz,
spagetti, fûszerek, ánizs, keményítõ, élelmiszer-keményítõ, édes-
gyökér, cukros édesség, szusi, édességek (cukros ételek), tako,
tápióka, tápiókaliszt élelmezéshez, gyümölcslepény, tea, teaalapú
italok, élelmiszersûrítõk, paradicsommártás, tortilla, kurkuma
élelmiszerekhez, kovász nélküli kenyér, vanília (fûszer), vanilin
(vaníliahelyettesítõ), növényi készítmények kávéhelyettesítõként
használva, metélt tészta, ecet, „gofri” (amerikai palacsinta), fû-
szerek, búzaliszt; élesztõtabletták (nem orvosi célra).

35 Reklámügynökségek, kereskedelmi információs ügynöksé-
gek, televíziós kereskedelmi szolgáltatások, rádiós kereskedelmi
szolgáltatások, televíziós reklámok, rádiós reklámok, kiállítások
szervezése kereskedelmi és reklámcélokból, termékminták szét-
osztása, kereskedelmi vásárok szervezése kereskedelmi és rek-
lámcélokból, hirdetések és kereskedelmi reklámok kialakítása,
marketing tanulmányozása, információnyújtás a marketingrõl,
reklámszolgáltatások, kirakatok kialakítása, szavazással kapcso-
latos vélemények gyûjtése, közvélemény-kutatás, titkársági szol-
gáltatások, gyorsírási, fénymásolási, gépírási szolgáltatások, szö-
vegszerkesztés, számítógépes adatnyilvántartás, az információk
bevitele a számítógép adatbázisába, az információ rendszerezése
a számítógépes adatbázisban, irodagép és felszerelés bérlése,
pénztárgépek bérlése, kereskedelmi és ipari ügyviteli tanácsadás,
ügyviteli konzultáció, szállodák kereskedelmi ügyvitele, üzleti
értékmegállapítási szolgáltatások, üzleti információkérés, üzleti
kutatás, üzleti adatbeszerzés, üzleti információk, statisztikai in-
formációk, személyzeti gazdálkodás, konzultáció, foglalkoztatási
ügynökségek, pszichológiai tesztek készítése a személyzet kivá-
lasztása céljából, személyzet toborzása, a számlák kezelése,
számlázás, könyvvizsgálat, költséganalízis, gazdasági elõrejel-
zés, bérlista elkészítése, adólista elkészítése.
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43 Éttermek, snackbárok, turistaházak, szállások (szállodák,
kulcsos házak) kezelésével foglalkozó irodák, ideiglenes szállá-
sok, önkiszolgáló éttermek, kulcsos házak, kávéházak, étkezõk,
állatszállások, kávéházak bérlése, bárszolgáltatások, sátorbérlés,
szállodai szoba lefoglalása, étel és ital biztosítása, motelek, szál-
lodák biztosítása, összejöveteli helyek, pihenõhelyek biztosítása,
ideiglenes szállás lefoglalása, üdülõtáborokkal kapcsolatos szol-
gáltatások, tábori felszerelések biztosítása, egésznapos gyermek-
megõrzõ, székek, asztalok, asztalnemû, edények, evõeszközök
biztosítása.

(210) M 07 03590 (220) 2007.10.25.
(731) Palásti József, Kunszállás (HU)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

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

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

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

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.

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

45 Jogi szolgáltatások.

(210) M 07 03791 (220) 2007.11.13.
(731) Penyigei Szilvalekvár Fõzõk Egyesülete, Penyige (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Szilvalekvár.

(210) M 07 03265 (220) 2007.09.26.
(731) Phan Cuong, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 02051 (220) 2007.05.30.
(731) Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Biztosítás a foltok ellen
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

mosószerek és tisztítószerek; szappanok; keményítõk mosáshoz;
kékítõk mosáshoz; mosásra szolgáló készítmények; száraztisztí-
táshoz használt szerek és készítmények; szõnyegtisztító szerek és
készítmények; samponok; készítmények mész- és vízkõ eltávolí-
tására háztartási használatra; kelmelágyítók, mosószeradalékok;
folttisztító készítmények.

(210) M 07 04050 (220) 2007.12.06.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

16 Nyomdaipari termékek.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(210) M 08 00155 (220) 2008.01.22.
(731) RSVP Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sütõ Katalin ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl;
eladási propaganda (mások számára); hirdetési hely kölcsönzése;
hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázi-
sokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázi-
sokba való szerkesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok
szervezése; közvélemény-kutatás; online hirdetõi tevékenység
számítógépes hálózaton; piackutatás; reklámanyag naprakész ál-
lapotba hozása; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklám-
szövegek publikálása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk
üzleti ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; árube-
mutatás; áruminták terjesztése; árverés; üzleti felvilágosítás, tájé-
koztatás; üzleti információk.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása
(gyakorlat); bálok szervezése; eszmecserék, kollokviumok szer-
vezése és lebonyolítása; fogadások tervezése (szórakoztatás);
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szerve-
zése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások
szervezése; online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölt-
hetõk); online játékok szolgáltatása (számítógépes hálózatból);
szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szépségversenyek szervezé-
se; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás;
szórakoz(tat)ási tárgyú információk; versenyek szervezése (okta-
tás vagy szórakoztatás); internetes rendezvényszervezés.
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(210) M 07 03482 (220) 2007.10.12.
(731) Rácz Felix, Budapest (HU)
(740) dr. Sudár Tamás, Dr. Sudár Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.
45 Jogi szolgáltatások, biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igénynek megfele-
lõen nyútott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatás.

(210) M 07 03257 (220) 2007.09.26.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Hetilap, ami lendületbe hoz
(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-

peslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 07 03679 (220) 2007.10.31.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-
peslapok, évkönyvek, könyvek.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 07 03681 (220) 2007.10.31.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 07 03994 (220) 2007.11.29.
(731) Sauflon Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Ákos, Sarkadi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Fertõtlenítõoldatok; kontaktlencse-tisztító, fertõtlenítõ- és
áztatóoldatok és készítmények; szemlemosó oldatok; mûkönny;
sóoldatok.

9 Optikai berendezések és felszerelések; kontaktlencsék; kon-
taktlencse-tároló tokok; valamint a fenti termékekkel kapcsolatos
alkatrészek és felszerelések.

(210) M 06 03847 (220) 2006.11.24.
(731) SOLE-MiZo Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

(511) 29 Joghurt.

(210) M 07 04003 (220) 2007.11.29.
(731) Syngenta Participations AG, Basel (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

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

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

(210) M 08 00061 (220) 2008.01.10.
(731) Szarvasi Mozzarella Kft., Örménykút (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Mozzarella sajtok.
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(210) M 07 02409 (220) 2007.07.03.
(731) TAMY Kereskedelmi Kft., Dunakeszi (HU)
(740) dr. Rátky Miklós, Dr. Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Time is money
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 04043 (220) 2007.12.06.
(731) Timpex Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Danka János, Dr. Danka Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(541) HOTEL PAGONY
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés; idõleges szállásolás).

(210) M 07 03850 (220) 2007.11.19.
(731) Tranzit-Ker Kereskedelmi Zrt., Debrecen (HU)

(541) GOLDEN GOOD
(511) 29 Baromfi, különösen víziszárnyasok, friss, fagyasztott, elõ-

hûtött és továbbfeldolgozott termékek, egészben és darabolva,
csontozott készítmények, liba- és kacsamáj, illetve azok készít-
ményei.

(210) M 08 00669 (220) 2008.02.29.
(731) TV MIX Produkciós Iroda Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Soós Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 08 00181 (220) 2008.01.23.
(731) Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) AXE HOT FEVER
(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok; kölnivi-

zek, toalettvizek, illatszert tartalmazó testápoló srpay; olajok, kré-
mek és oldatok testápoláshoz; borotvahabok, borotválkozógélek,
borotválkozás elõtti és utáni oldatok; hintõpor; fürdõhöz és zu-
hanyzáshoz használandó készítmények; hajoldatok; fogkrémek;
gyógyhatású anyagot nem tartalmazó szájvizek; dezodorok, izza-
dásgátló szerek személyi használatra; gyógyhatású anyagot nem
tartalmazó toalettkészítmények.

(210) M 08 00081 (220) 2008.01.14.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) EQUEPIN
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek.

(210) M 08 00572 (220) 2008.02.22.
(731) Vitexim Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Boglutz István ügyvéd, Budapest

(541) KARKOV
(511) 33 Szeszes italok (kivéve sörök).

(210) M 08 00031 (220) 2008.01.07.
(731) XL Energy Marketing Sp. z o.o., Warszawa (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok, azaz energiaitalok.

(210) M 07 02598 (220) 2007.07.19.
(731) ZALAKERÁMIA ZRT., Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Kiss Ferenc István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyag.

(210) M 07 02599 (220) 2007.07.19.
(731) ZALAKERÁMIA ZRT., Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Kiss Ferenc István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyag.

(210) M 08 00028 (220) 2008.01.07.
(731) ZPharma Egészségügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(541) WEBBeteg
(511) 42 Weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(210) M 08 00029 (220) 2008.01.07.
(731) ZPharma Egészségügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 42 Weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

A rovat 78 db közlést tartalmaz.

M428

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 4. szám II. kötet, 2008.04.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.
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