
(210) M 08 02683 (220) 2008.08.22.
(731) Sigerettenfabriek Ed. Laurens B.V., Amsterdam (NL)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) FREGATE
(511) 34 Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák;

dohányzási kiegészítõk.

(210) M 08 03520 (220) 2008.11.13.
(731) ALBAGIPS EXIM Kft., Sárkeresztes (HU)
(740) dr. Loósz Tamás, Dr. Loósz Tamás Ügyvédi Iroda,

Székesfehérvár

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 08 03521 (220) 2008.11.13.
(731) ALBAGIPS EXIM Kft., Sárkeresztes (HU)
(740) dr. Loósz Tamás, Dr. Loósz Tamás Ügyvédi Iroda,

Székesfehérvár

(541) ALBAFAL
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési

csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 08 02654 (220) 2008.08.19.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Joghurt, kefir, tej , tejes italok, tejtermékek.

(210) M 08 02655 (220) 2008.08.19.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Joghurt, kefir, tej , tejes italok, tejtermékek.

(210) M 08 02656 (220) 2008.08.19.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Joghurt, kefir, tej , tejes italok, tejtermékek.

(210) M 08 03415 (220) 2008.11.04.
(731) B. Nagy Norbert, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Patrik, Dr. Szabó Patrik Ügyvédi Iroda, Budpest

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

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

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

(210) M 08 02822 (220) 2008.09.08.
(731) Bartos Márton, Budapest (HU)
(740) dr. Gedeon Sándor szabadalmi ügyvivõ, Pintz és Társai

Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda 1. sz. aliroda, Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok, tüzelõanyagok, fõleg olajok, olajke-
verékek.

7 Szélenergia-felhasználó berendezések, fõleg szélkerekek,
turbinák.

11 Napenergia-hasznosító berendezések.
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(210) M 08 02009 (220) 2008.06.17.
(731) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ONGLYZA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra.

(210) M 08 02371 (220) 2008.07.22.
(731) Cinema Invest Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Korlátolt

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

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, újságok,
színes magazinok, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripa-
ri cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok
mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok ki-
vételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);
csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más
osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

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

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen újságkiadás; elektronikus könyvek és
folyóiratok online kiadása.

(210) M 08 02821 (220) 2008.09.08.
(731) Decor-Home Limited, Hong Kong (HK)
(740) dr. Károlyi Zsuzsanna, Bellák és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) DHOME
(511) 20 Asztallapok, asztalok, asztalok fémbõl, bútorok, bútorpol-

cok, bútorszekrények, nem fémbõl; esernyõtartók, fali táblák,
nem textilbõl (bútorzat); függönyakasztók, függönyök ablakok-
ba, belsõ függönyrudak, könyvespolcok, könyvtartók [bútorzat],
mûvészeti tárgyak fából, viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból;
padok (bútorok), paravánok (bútorok), pohárszékek, ebédlõszek-
rények, polcok (bútorok), pultok (asztalok), számítógéptartó ko-
csik (bútorzat), számítógépállványok, székek fémbõl, székek
(ülések), szélharangjáték (dekoráció), szobrocskák fából, viasz-
ból, gipszbõl vagy mûanyagból; szobrok fából, viaszból, gipszbõl
vagy mûanyagból; tálcák, nem fémbõl; tárolópolcok, tükrök, új-
ságtartó állványok, virágcseréptartó talapzatok, virágtartók, vi-
rágállványok (bútorok), ágyak; ágynemûk (a vászonhuzatok kivé-
telével), ékszeres dobozok, nem nemesfémbõl; élelmiszertartó
szekrények, nem fémbõl; üvegszekrények, vitrinek (bútorzat).

21 Asztaldíszek, nem nemesfémbõl, asztali késtartók, asztali
olajtartók, nem nemesfémbõl; asztalnemû (a kések, villák és ka-
nalak kivételével), nem nemesfémbõl; borsdaráló (kézi), borstar-
tók, nem nemesfémbõl; bögrék, serlegek, kelyhek nem nemes-
fémbõl; cukortartók, nem nemesfémbõl; csészealjak nem nemes-
fémbõl; csészék nem nemesfémbõl; dobozok üvegbõl, ecet-, olaj-
tartók, nem nemesfémbõl; edények, edények (nem elektromosan
fûtött), edénykészletek, asztalnemûk nem nemsfémbõl; fûszertar-
tók, gyertyatartók cseppfogó karikái, nem nemesfémbõl; háztar-
tási eszközök nem nemesfémbõl; illatszerfüstölõk, ivópoharak,
kancsók, nem nemesfémbõl; karos gyertyatartók, nem nemesfém-
bõl; kávéskannák, nem nemesfémbõl (nem elektromos); kávés-
készletek, nem nemesfémbõl; lapos csészék, tálkák, levesestálak,
nem nemesfémbõl; mellszobrok porcelánból, terrakottából vagy
üvegbõl; mûvészeti tárgyak porcelánból, terrakottából vagy
üvegbõl; piknikhez edénykészletek, porcelándíszek, porcelánok,
salátástálak nem nemesfémbõl; szalvétatartók, nem nemesfém-
bõl; szalvétákhoz gyûrûk nem nemesfémbõl; szobrocskák porce-
lánból, terrakottából vagy üvegbõl; szobrok porcelánból, terra-
kottából vagy üvegbõl; tálak nem nemesfémbõl; tálalátétek (asz-
tali eszközök), tálcák, nem nemesfémbõl; tányérok nem nemes-

fémbõl; teáskannák, nem nemesfémbõl; teáskészletek nem ne-
mesfémbõl; tortalapátok, vajtartó burák, vajtartók, vázák, nem
nemesfémbõl; virágállványok (virágok elrendezésére), virágcse-
repek, üvegek (tartályok), üvegkancsók, üvegmozaikok, nem épí-
tési célra; üvegpalackok (tartályok), üvegtálak.

24 Asztali vászonnemû (textilanyagból), asztalkendõk textil-
bõl; asztalterítõk (nem papírból), falikárpitok, tapéták textil-
anyagból, függönyök textilbõl vagy mûanyagból, gyapjúszõnyeg,
poháralátétek (asztalnemûk), szalvéták (textilbõl), tányéralátétek
textilbõl, törülközõk textilanyagból, tüllfüggönyök, viaszosvász-
nak (asztalterítõk), zsebkendõk textilanyagokból, ágynemû, ágy-
nemûk, ágytakarók, ágyterítõk.

27 Fürdõszobai kilépõk (szõnyegek), szõnyegalátétek, szõnye-
gek, tapéták.

(210) M 08 02518 (220) 2008.08.06.
(731) DEMETER PINCÉSZET Szõlészeti, Borászati, Kereskedelmi

és Szolgáltató Kft., Eger (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, fejfedõk.

33 Borok és egyéb alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 08 02651 (220) 2008.08.19.
(731) Deutsche General Bau Építõipari és Tervezõ Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Lázár Zsigmond ügyvéd, Lázár Zsigmond Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 08 03702 (220) 2008.12.02.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 08 03703 (220) 2008.12.02.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 08 03704 (220) 2008.12.02.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) ZORNEDIN
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
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(210) M 08 03705 (220) 2008.12.02.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 08 03706 (220) 2008.12.02.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 08 03707 (220) 2008.12.02.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 08 03708 (220) 2008.12.02.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 08 03709 (220) 2008.12.02.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 08 03710 (220) 2008.12.02.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 08 03711 (220) 2008.12.02.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 08 03658 (220) 2008.11.28.
(731) Eko-Pharma Kft., Budapest (HU)
(740) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) EKODIÁR
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények.

(210) M 08 02902 (220) 2008.09.17.
(731) Faragó Tamás, Nagyréde (HU);

Hartmann Zoltán, Budapest (HU)

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, át-
alakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgá-
ló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adat-
hordozók, hanglemezek; automata elosztóberendezések és szer-
kezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres
pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek; tûzoltó készülékek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

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

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.

(210) M 08 03451 (220) 2008.11.06.
(731) Farkasné Lázár Ibolya, Mezõkövesd (HU)

(546)

(511) 11 Egészségügyi berendezések.

(210) M 08 03481 (220) 2008.11.10.
(731) FOREST-PAPÍR Kft., Lábatlan (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi papírtörlõk.

16 Papíráruk.

(210) M 08 03482 (220) 2008.11.10.
(731) FOREST-PAPÍR Kft., Lábatlan (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi papírtörlõk.

16 Papíráruk.

(210) M 08 03522 (220) 2008.11.13.
(731) Forno Kft., Szolnok (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
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(210) M 06 00956 (220) 2006.03.22.
(731) Gyõri Likõrgyár Rt., Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(541) Pálinkárium pálinka
(511) 33 Pálinkák.

(210) M 08 03154 (220) 2008.10.08.
(731) Gács Viktória, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 08 03431 (220) 2008.11.05.
(731) IKO Sales House Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth L. Gábor ügyvéd, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Átlagon felül, a vonal alatt!
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 08 03432 (220) 2008.11.05.
(731) IKO Sales House Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth L. Gábor ügyvéd, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 08 03104 (220) 2008.10.06.
(731) Impact Leisure Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Abonyi Rita, Dr. Abonyi Rita Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) STAG REPUBLIC
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-

zés.

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

(210) M 08 03616 (220) 2008.11.20.
(731) Ingatlan Café Ingatlanügynöki és Szolgáltató, Szeged (HU)
(740) dr. Csonka Péter, Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák; online hirdetés; reklámanyagok; reklá-
mozás.

36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek; ingatlan-értékbecslés; ingatlanügynökség; lakásbérlet;
pénzügyi információ nyújtása; hitelügyintézés.

(210) M 08 03453 (220) 2008.11.06.
(731) Kolonics Erika, Budapest (HU)
(740) dr. Bognár Viktor ügyvéd, Budapest

(541) Kolonics György
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(210) M 08 03458 (220) 2008.11.06.
(731) Kopint-Datorg Infokommunikációs Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 38 Távközlés.

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

(210) M 08 03328 (220) 2008.10.22.
(731) KOWA COMPANY, LTD., Nagoya (JP)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Fényképezõgépek és berendezések, beleértve digitális fény-
képezõgépek zoom funkcióval; optikai berendezések és mûsze-
rek, nevezetesen teleszkópok és távcsövek, beleértve teleszkópok
digitális fényképezõgép funkciókkal és távcsövek digitális fény-
képezõgép funkciókkal a 9. nemzetközi osztályban.

(210) M 08 03330 (220) 2008.10.22.
(731) KOWA COMPANY, LTD., Nagoya (JP)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Fényképezõgépek és berendezések, beleértve digitális fény-
képezõgépek zoom funkcióval; optikai berendezések és mûsze-
rek, nevezetesen teleszkópok és távcsövek, beleértve teleszkópok
digitális fényképezõgép funkciókkal és távcsövek digitális fény-
képezõgép funkciókkal a 9. nemzetközi osztályban.

10 Orvosi berendezések és mûszerek; ezek részei és tartozékai
a 10. nemzetközi osztályban.

(210) M 08 03329 (220) 2008.10.22.
(731) Kraft Foods Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Kakaó, csokoládé, kakaós italok, csokoládés italok és ezen
italok elkészítéséhez szükséges anyagok; péksütemények, kek-
szek és cukrászsütemények, különösen cukros és csokoládés cuk-
rászsütemények, tésztafélék, gabonapelyhes alapú készítmények,
ehetõ jég.
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(210) M 08 03457 (220) 2008.11.06.
(731) Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége,

Budapest (HU)
(740) Pál András, Budapest

(541) ÖKOINDUSTRIA
(511) 35 Környezetvédelmi szakkiállítás; konferenciaszervezés;

környezetvédelmi technológiák, eljárások reklámozása.

(210) M 08 03204 (220) 2008.10.13.
(731) Le Cheque Déjeuner Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; papíripari cikkek.

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

(210) M 08 03086 (220) 2008.10.02.
(731) Mareco Ingatlan Zrt., Budapest (HU)
(740) Katona Zsuzsanna, Budapest

(546)

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

(210) M 08 03673 (220) 2008.11.28.
(731) Master Nails Kft., Göd (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 3 Mûkörmök, körömápolási cikkek (professzionális és közön-
ségcikk), körömlakkok, mûkörömépítés alapanyagai, UV zselék
és porcelánok, körömragasztók és zselés körömragasztók, kö-
röm-elõkészítõ folyadékok, körömreszelõk, körömsablonok, mû-
körmös ecsetek, mûkörömragasztók, lakkok, polírozók, köröm-
áztatók és -kondicionáló szerek, körömkeményítõ és -erõsítõ sze-
rek, a köröm növekedését stimuláló szerek, kéz- és lábkörömfes-
tékek, körömre ránõtt bõrt eltávolítók, akril-porcelánporok, kész-
letek mûkörmök készítéséhez, ragasztóeltávolító szerek, fertõtle-
nítõszerek, körömbõrápoló szerek, kefe- és ecsettisztítók.

(210) M 08 03728 (220) 2008.12.03.
(731) MEDA Pharma GmbH & Co.KG, Bad Homburg (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) PRIMULIN
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

10 Inhalációs készülékek.

(210) M 08 02519 (220) 2008.08.06.
(731) Meggle AG, Wasserburg (DE)
(300) Z20080253A 2008.02.06. HR
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SALATISSIMA
(511) 29 Tej és tejtermékek, különösen joghurtok, túró és túrót tartal-

mazó készítmények.

(210) M 08 02971 (220) 2008.09.23.
(731) Morvai Adrienn, Budapest (HU)
(740) dr. Újfalvi Annamária ügyvéd, Budapest

(541) GLANC
(511) 16 Újságok.

41 Televíziós szórakoztatás.

(210) M 08 03523 (220) 2008.11.13.
(731) Ni Gou Young, Budapest (HU)
(740) Wanshida Kft., Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 03524 (220) 2008.11.13.
(731) Ni Gou Young, Budapest (HU)
(740) Wanshida Kft., Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 03301 (220) 2008.10.20.
(731) NOBA.HU Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Mezei Róbert ügyvéd, Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

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

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 02826 (220) 2008.09.08.
(731) Németh Viktor, Budapest (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
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(541) aranyhal
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-

lásadás.

(210) M 08 00121 (220) 2008.01.17.
(731) Ortoprofil Gyógyászati Segédeszközöket Gyártó és Forgalmazó

Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 10 Gyógyászati segédeszközök; alsó végtag protézisek külön-
bözõ aktivitási fokozatokban; felsõ végtag protézisek; alsó és fel-
sõ végtag protézisek; szilikonprotézisek, epitézisek; mûanyag és
textilfûzõk; ortopéd gyógycipõk; talpbetétek.

35 Ortézisek (alsó és felsõ végtag, törzs, nyaki); kerekes székek
(manuális, aktív, elektromos); rehabilitációs eszközök; mozgást
segítõ eszközök; vérnyomás-, vércukormérõk; nem végtag proté-
zisek; kényelmi eszközök; egészségvédõ termékek; otthon ápolá-
si termékek; antidecubitus termékek forgalmazása.

37 Gyógyászati segédeszközök javítása: kerekes székek javítá-
sa; végtagprotézisek javítása.

44 Gyógyászati segédeszközök kölcsönzése; otthonápolási
eszközök kölcsönzése.

(210) M 08 01553 (220) 2008.05.05.
(731) Pirula-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Edit, Dr. Kovács Edit Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Bébiételek, gyógyteák.

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, ortopédiai cikkek.

35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, becslés kereskedel-
mi ügyletekben, beszerzõi szolgáltatások, online hirdetõi tevé-
kenység számítógépes hálózaton, piackutatás, reklámanyagok
terjesztése, reklámozás, szállodai üzletvezetés, üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezeté-
si konzultáció.

44 Aromaterápiás szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások,
egészségügyi szolgáltatások, fodrászszalonok, gyógyszerészeti
tanácsadás, manikûrszolgáltatások, masszázs, orvosi szolgáltatá-
sok, szépségszalonok.

(210) M 08 01874 (220) 2008.06.04.
(731) Polilumin Kft., Pécs (HU)

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

rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

(210) M 08 02374 (220) 2008.07.22.
(731) Polárium Hangulat- és Közérzet Javító Kft., Budapest (HU)

(541) SENSOLITE
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-

sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítá-
sára, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

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

(210) M 08 01552 (220) 2008.05.05.
(731) Primula-Med Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Edit, Dr. Kovács Edit Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra, ezen belül; bébi-
ételek, gyógyteák.

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, ortopédiai cikkek.

35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, becslés kereskedel-
mi ügyletekben, beszerzõi szolgáltatások, online hirdetõi tevé-
kenység számítógépes hálózaton, piackutatás, reklámanyagok
terjesztése, reklámozás, szállodai üzletvezetés, üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezeté-
si konzultáció.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére, ezen
belül: aromaterápiás szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások,
egészségügyi szolgáltatások, fodrászszalonok, gyógyszerészeti
tanácsadás, manikûrszolgáltatások, masszázs, orvosi szolgáltatá-
sok, szépségszalonok.

(210) M 08 02979 (220) 2008.09.23.
(731) Professional Publishing Hungary Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hornyák Gábor, HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 08 02980 (220) 2008.09.23.
(731) Professional Publishing Hungary Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hornyák Gábor, HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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(210) M 08 03078 (220) 2008.10.02.
(731) Protour International Limited, Giro’s Passage (GI)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

letek.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 08 02681 (220) 2008.08.22.
(731) Pénzügymininsztérium, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 08 02517 (220) 2008.08.06.
(731) Ratiopharm Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szûcs László, Réti, Antall és Madl Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SensoLact
(511) 5 Hüvelykapszulák, gyógyszerészeti készítmények, egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra.
10 Orvostechnikai eszközök.

(210) M 08 02052 (220) 2008.06.20.
(731) Reneval Kft., Szeged (HU)

(541) R-Magnet
(511) 1 Égést elõsegítõ készülékek porlasztást támogató eszközök-

kel.
3 Vízkõ- és kazánkõ-eltávolító készülékek, csõhálózat-tisztí-
tó készülékek.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; internetes reklámozás,
adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása; utazásszervezés.
45 Szellemi tulajdon licencek adása.

(210) M 08 02824 (220) 2008.09.08.
(731) Roxer Produkció Mûsorkészítõ Kft., Budaörs (HU)

(546)

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

(210) M 08 02382 (220) 2008.07.22.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MEDICOVER FIGYELÕ Menedzser Szûrés
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek; különösen újságkiadás; elektronikus könyvek és
folyóiratok online kiadása, egészség(védõ) klubok (kondicioná-
lás); eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

gyakorlati képzés (szemléltetés); konferenciák szervezése és le-
bonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése
és lebonyolítása.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 08 02383 (220) 2008.07.22.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MEDICOVER Nõk Lapja Szûrõprogram
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek; különösen újságkiadás; elektronikus könyvek és
folyóiratok online kiadása, egészség(védõ) klubok (kondicioná-
lás); eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
gyakorlati képzés (szemléltetés); konferenciák szervezése és le-
bonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése
és lebonyolítása.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 08 02370 (220) 2008.07.22.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ

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

(541) Otthon. Ahova hazatérsz.
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, újságok,
színes magazinok, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripa-
ri cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok
mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok ki-
vételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);
csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más
osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen újságkiadás; elektronikus könyvek és
folyóiratok online kiadása.

(210) M 08 03530 (220) 2008.11.13.
(731) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda Alirodája, Budapest

(541) TÁPLÁLKOZÁSI IRÁNYTÛ
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás ételek és
anyagok gyógyászati és klinikai használatra; ételek és ételkészít-
mények babáknak, gyermekeknek és betegeknek; ételek és étel-
készítmények szoptatós anyáknak gyógyászati használatra; táp-
anyag- és diétás kiegészítõk; vitaminkészítmények, ásványi élel-
miszer-készítmények, cukrászati gyógytermékek.
29 Zöldségek és burgonya (tartósított, szárított vagy fõtt), gyü-
mölcsök (tartósított, szárított vagy fõtt), gombák (szárított, tartó-
sított vagy fõtt), hús, baromfi, vadhús, hal és tengeri ételek, mind-
ezen termékek kivonat formájában is, levesek, zselék, tészták,
konzervek, készételek, fagyasztott vagy szárított; lekvárok; tojá-
sok; tej, tejszín, vaj, sajt és más tejalapú ételkészítmények; tejpót-
lók; tejalapú italok; tejalapú és tejszín alapú desszertek; joghur-
tok; szójatej (tejpótló), szójaalapú készítmények; étkezési olajok
és zsírok; fehérjekészítmények emberi fogyasztásra készülõ éte-
lekhez; krémporok; kolbászok; hentesáruk; amerikaimogyoró-
vaj; levesek, leveskoncentrátumok, húsleves, erõleves, leveskoc-
kák, levesek.
30 Kávé, kávékivonatok, kávéalapú készítmények és italok; je-
ges kávé; pótkávék, pótkávékivonatok, pótkávé alapú készítmé-
nyek; kakaó és kakaóalapú készítmények és italok; csokoládé,
csokoládés termékek, csokoládéalapú készítmények és italok; cu-
korkaáruk, édességek, bonbonok, kandiscukrok; cukor; rágógu-
mi; természetes édesítõszerek; pékáruk, kenyér, élesztõ, süte-
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ménytészta; kekszek, cukrászsütemények, aprósütemények, os-
tyák, tejkaramellák, pudingok; fagylalt, jégkrém, vizes jégkré-
mek, szörbet (fagylalt), fagyasztott cukrászsütemények, fagyasz-
tott sütemények, lágy jégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasz-
tott joghurtok; kötõanyagok jégkrémek és/vagy vizes jégkrémek
és/vagy szörbet és/vagy fagyasztott desszertek és/vagy fagyasz-
tott joghurtok készítéséhez; méz és mézpótlók; gabonafélék; ga-
bonakészítmények; rizs, tésztafélék, metélt tészta, nudli, galuska;
rizs, liszt vagy gabonaalapú élelmiszerek, készételek formájában
is; pizzák, szendvicsek; étkezési tésztakeverékek és konyhakész
kenyértészta; szószok; szójaszósz; ketchup; aromatizáló vagy
fûszerezõ készítmények ételekhez, ehetõ fûszerek, fûszerek, íze-
sítõk, salátaöntetek, majonéz; mustár; ecet.

32 Sörök; enyhén szénsavas víz, szénsavas víz, kezelt víz, for-
rásvíz, ásványvíz, ízesített víz; gyümölcsízesítésû és gyümölcs-
alapú italok; gyümölcs- és zöldséglevek, nektárok, limonádék,
szódák és más alkoholmentes italok; szörpök, kivonatok, esszen-
ciák és más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez, ki-
véve az illóolajokat); tejes erjesztett italok; szójaalapú italok;
malátaalapú italok; izotóniás italok.

(210) M 08 01568 (220) 2005.08.15.
(731) Stada Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GABASTAD
(511) 5 Epilepszia kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmé-

nyek.

(210) M 08 03322 (220) 2008.10.22.
(731) STUDIO MODERNA 2000 TV-SHOP HUNGARY Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Bankó Katalin Eszter ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(210) M 08 03614 (220) 2008.11.20.
(731) Subnet Systems Korlátolt Felelõsségû Társaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Havasi Dezsõ, Havasi Ügyvédi Iroda, Gyõr

(546)

(511) 42 Mûszaki, informatikai szolgáltatások.

(210) M 08 03091 (220) 2008.09.24.
(731) Syslogic Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Keszthelyi Mónika ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

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 03092 (220) 2008.09.24.
(731) Syslogic Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Keszthelyi Mónika ügyvéd, Budapest

(591)

(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.

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 02904 (220) 2008.09.17.
(731) Szent Imre Pincészet Kft., Soltszentimre (HU)

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

(210) M 08 02977 (220) 2008.09.23.
(731) Szilágyi Lajos, Nagykõrös (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
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(210) M 08 03105 (220) 2008.10.06.
(731) Tiszafüredi Thermál Kft., Tiszafüred (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 08 03106 (220) 2008.10.06.
(731) Tiszafüredi Thermál Kft., Tiszafüred (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 08 03529 (220) 2008.11.13.
(731) Törley Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TÖRLEY
(511) 33 Pálinkák, brandyk.

(210) M 08 01873 (220) 2008.06.04.
(731) Underwriters Laboratories Inc., Northbrook, Illinois (US)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
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, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítá-
sára, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek

érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgé-
pek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógé-
pek; tûzoltó készülékek; számítógépes játékprogramok; egy glo-
bális számítógépes hálózatról letölthetõ számítógépprogramok.

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.

17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám, és az ezen
anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõ-
anyagok; nem fémbõl készült rugalmas csövek.

(210) M 08 03149 (220) 2008.10.08.
(731) V.A.M. Design Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mogyorósi József, Budapest

(546)

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

(210) M 08 03150 (220) 2008.10.08.
(731) V.A.M. Design Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mogyorósi József, Budapest

(541) V.A.M.DESIGN
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

(210) M 08 01173 (220) 2008.04.04.
(731) VALE Inco Limited (Kanada törvényei szerint mûködõ

vállalat), Toronto (CA)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) VALE INCO
(511) 1 Nikkel-klorid, nikkel-szulfát, nikkel-oxid, nikkel-magnézi-

um, nikkel-kalcium.

6 Nikkelpor, nikkellemez, lapos nikkel rúdszelvények, nikkel
pellet, nikkeltábla, nikkelforgács, elektrolitnikkel, karbonilnik-
kel, ferronikkel, nikkelrúd, nikkelszalag, nikel sörét, nikkel-oxid,
préselt nikkel, elektromos kinyerésû réz, rézkatód, elektrolitko-
balt, kobaltrúd.

(210) M 08 03484 (220) 2008.11.10.
(731) VIANNI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Veszprém (HU)

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
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(210) M 08 03109 (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 akkumulátorok számító-
gépekhez, számítógéphez csatlakozó készülékek, órák (idõre-
gisztráló készülékek), számítógépes egéralátétek.

(210) M 08 02217 (220) 2008.07.07.
(731) Vincze Barbara, Budapest (HU)
(740) dr. Komáromi Ádám, Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; konzultáció személyzeti kérdésekben,
munkaerõ-toborzás, piaci tanulmányok, segítségnyújtás kereske-
delmi vagy iparvállalatok irányításában, személyzet kiválasztása
pszichológiai eljárásokkal, állásközvetítõ irodák, üzletvezetési
konzultáció, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

(210) M 08 03280 (220) 2008.10.17.
(731) Városliget Center Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Reiniger Balázs, Reiniger Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) város a Ligetben
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(210) M 08 02923 (220) 2008.09.18.
(731) WMS Gaming Inc., Waukegan, Illinois (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Cascading Reels
(511) 9 Játékgépek és szoftverek.

(210) M 08 02931 (220) 2008.09.18.
(731) WMS Gaming Inc., Waukegan, Illinois (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Leprechaun’s Gold
(511) 9 Játékgépek és szoftverek.

(210) M 08 02932 (220) 2008.09.18.
(731) WMS Gaming Inc., Waukegan, Illinois (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Hot Hot Super Respin
(511) 9 Játékgépek és szoftverek.

(210) M 08 02934 (220) 2008.09.18.
(731) WMS Gaming Inc., Waukegan, Illinois (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Big Event
(511) 9 Játékgépek és szoftverek.

(210) M 08 01009 (220) 2008.03.20.
(731) Zóna Média Kft., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi 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.

A rovat 90 db közlést tartalmaz.
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