
(210) M 08 03258 (220) 2008.10.16.
(731) Aktív Hotels International Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

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

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 02607 (220) 2008.08.14.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tej, tejtermékek.

(210) M 08 02608 (220) 2008.08.14.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tej, tejtermékek.

(210) M 08 02609 (220) 2008.08.14.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tej, tejtermékek.

(210) M 08 03372 (220) 2007.04.18.
(731) Arysta LifeScience S.A.S., Noguéres, Franciaország (FR)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda,

Budapest

(541) MALVIN
(511) 5 Rovarirtó szerek, kártékony állatok irtására szolgáló készít-

mények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 08 03238 (220) 2008.10.15.
(731) AXA Société Anonyme á Directoire et Conseil de Surveillance,

75008 Paris (FR)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek/üzletvezetés, kereskedelmi/üzleti
adminisztráció, üzleti tanácsadás, üzleti információ, felvilágosí-
tás és tájékoztatás.

36 Biztosítás; személyes biztosítás, életbiztosítás; hozzátarto-
zó életbiztosítása; tûz-, baleset- és teljes körû kockázati biztosítás;
viszontbiztosítás; alkuszi/ügynöki tevékenység; takarékpénztári
szolgáltatások; pénzügyi ügyletek, valutaügyletek; befektetési
alapok, pénzügyi értékelések és becslések; pénzügyi befektetési
konzultáció/tanácsadás, pénzügyi analízis; portfóliómenedzs-
ment, pénzügyi befektetések; finanszírozási szolgáltatások; be-
fektetési és kölcsön/közös tõke, banki/pénzintézeti szolgáltatá-
sok, adósságbehajtás; ingatlanügyletek, ingatlanok értékelése és
értékbecslése, ingatlanügyletekkel kapcsolatos konzultáció/ta-
nácsadás, ingatlanbefektetések, ingatlankezelés/gazdálkodás, in-
gatlanügynökségek, ingatlanok bérlete/bérbeadása.

(210) M 08 03573 (220) 2008.11.17.
(731) Beszedics László, Akasztó (HU)

(541) NOAC
(511) 33 Alkoholtartalmú italok.

(210) M 08 03722 (220) 2008.12.03.
(731) BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési

és Közbeszerzési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók.

16 Nyomdaipari termékek; fényképek; csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(210) M 08 03723 (220) 2008.12.03.
(731) BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési

és Közbeszerzési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók.

16 Nyomdaipari termékek; fényképek; csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 03724 (220) 2008.12.03.
(731) BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési

és Közbeszerzési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók.

16 Nyomdaipari termékek; fényképek; csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 03656 (220) 2008.11.27.
(731) Bochemie a.s., Bohumin (CZ)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) BOCHEMIT
(511) 1 Vegyi anyagok ipari, mezõgazdasági és tudományos hasz-

nálatra.

2 Festékek, fényezõk, lakkok, tartósítószerek rozsda és a fa el-
használódása ellen, színezékek, pácolószerek, bútorimpregnáló
szerek.

5 Fertõtlenítõszerek.

(210) M 08 03828 (220) 2008.12.12.
(731) Bonus Kft., Siklós (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Háztartási csomagolóanyagok, szemeteszsákok zárószalag-
gal, sütõpapír.

21 Háztartási tisztítóeszközök.

(210) M 08 02985 (220) 2008.09.24.
(731) Boros István, Budapest (HU)
(740) dr. Herskovics Zsuzsa, Budapest

(541) EDUCATIO CULINARTIST
(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás és kulturális tevé-

kenységek.

(210) M 08 03424 (220) 2008.11.04.
(731) BorsodChem Zrt., Kazincbarcika (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ONGROPUR
(511) 1 Mûanyag habok és elasztomerek, mint mûanyag-alapanya-

gok ipari felhasználására.

17 Mûanyag habokból és elasztomerekbõl gyártott félkész ter-
mékek ipari felhasználásra.

(210) M 08 03628 (220) 2008.11.21.
(731) Bárány Attila, Vecsés (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(210) M 08 03627 (220) 2008.11.21.
(731) Bárány Klaudia Éva, Vecsés (HU)

(541) ORCHIDEA SUN
(511) 44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

(210) M 08 03500 (220) 2008.11.11.
(731) Cao Ji Xi, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Eszter ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 03170 (220) 2008.10.10.
(731) CCSP Print Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Misik Zoltán ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; papíripari cikkek, csomagolásra szolgáló mûanyagok (ame-
lyek nem tartoznak más osztályokba).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció.

(210) M 08 02094 (220) 2008.06.25.
(731) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) Várnai Anikó Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) CSÍKOS KALÁCS
(511) 30 Kalács.
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(210) M 08 03379 (220) 2008.10.31.
(731) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsadon Péter, Budapest

(541) CIB
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

(210) M 08 02331 (220) 2008.07.17.
(731) Concordia-Therm Kft., Biatorbágy (HU)

(546)

(511) 1 Ragasztók falicsempékhez, mûanyag diszperziók.

2 Bevonóanyagok, fakonzerváló termékek, fafestékek, falfes-
tékek, hígítóanyag festékekhez, színezékek, színezõanyagok.

17 Hõszigetelõ anyagok, nedvesség elleni szigetelõanyagok
épületekhez, szigetelõfestékek, szigetelõtapaszok, vegyszerek ré-
sek javítására, tömítõanyagok.

(210) M 08 02526 (220) 2008.08.07.
(731) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (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.

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

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

(210) M 08 03646 (220) 2008.11.26.
(731) Credit Union Hungary Kft., Gyõr (HU)
(740) Krebsz Katalin, Black & White Media Film Kft., Budapest

(546)

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

(210) M 08 03156 (220) 2008.10.09.
(731) Csoki Hungária Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Különféle édesipari termékek.

(210) M 08 03157 (220) 2008.10.09.
(731) Csoki Hungária Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Különféle édesipari termékek.

(210) M 08 03679 (220) 2008.12.01.
(731) Csoki Hungária Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Édesipari termékek.

(210) M 08 03680 (220) 2008.12.01.
(731) Csoki Hungária Kft., Budapest (HU)

(541) ARANY SZALON
(511) 30 Édesipari termékek.

(210) M 08 02598 (220) 2008.08.13.
(731) Dalex Süti Kft., Soltvadkert (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

35 Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások a 30. osztályba tar-
tozó áruk vonatkozásában.

(210) M 08 02991 (220) 2008.09.24.
(731) DEVA Concept LLC., Lower Level, New York (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) DEVA
(511) 3 Hajápoló termékek, nevezetesen hajápoló készítmények,

hajtisztító készítmények, hajformáló készítmények, hajpakolá-
sok, samponok, hajkondicionálók, hajspray-k, hajzselék, hajhab,
hajszárítók, hajcsavarók, hajfakító készítmények, hajgyengítõ ké-
szítmények, hajvilágosító készítmények, hajkiegyenesítõk.
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(210) M 08 03259 (220) 2008.10.16.
(731) Dolhay Klinika Egészségügyi Kft., Budapest (HU)
(740) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(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).

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

(210) M 08 02889 (220) 2008.09.15.
(731) EDGE Communications Kommunikációs Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lõcsei Éva, Dr. Lõcsei Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 08 03340 (220) 2008.10.27.
(731) Eger Otthon Ingatlanforgalmazó Kft., Eger (HU)

(541) Otthon Bróker
(511) 36 Ingatlanügynökségek.

(210) M 09 00099 (220) 2009.01.15.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 09 00100 (220) 2009.01.15.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 09 00101 (220) 2009.01.15.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 09 00102 (220) 2009.01.15.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 09 00103 (220) 2009.01.15.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 09 00104 (220) 2009.01.15.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 09 00105 (220) 2009.01.15.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 09 00106 (220) 2009.01.15.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 09 00107 (220) 2009.01.15.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 09 00108 (220) 2009.01.15.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 09 00182 (220) 2009.01.23.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 09 00183 (220) 2009.01.23.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 09 00184 (220) 2009.01.23.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) EGITHYM
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
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(210) M 09 00185 (220) 2009.01.23.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 09 00186 (220) 2009.01.23.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 08 03660 (220) 2008.11.28.
(731) Eko-Pharma Kft., Budapest (HU)
(740) Heliostim Kft., Budapest

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra, fertõtlenítõsze-
rek, kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölõ
szerek, gyomirtó szerek.

(210) M 08 03574 (220) 2008.11.17.
(731) EmpireClinic Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Méhes László, Mosonmagyaróvár

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek részére.

(210) M 08 03647 (220) 2008.11.26.
(731) Euro Noliker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kistelek (HU)
(740) dr. Hajdú István, Hajdú Ügyvédi Iroda, Szeged

(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; keltetõgépek, szerszámok
(géprészek).

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák, reklámanyagok (röplapok, prospektu-
sok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése.

(210) M 08 03648 (220) 2008.11.26.
(731) Euro Noliker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kistelek (HU)
(740) dr. Hajdú István, Hajdú Ügyvédi Iroda, Szeged

(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; keltetõgépek, szerszámok
(géprészek).

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció. irodai munkák, reklámanyagok (röplapok, prospektu-
sok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése.

(210) M 08 03473 (220) 2008.10.21.
(731) EURO-VET Bt., Nagyatád (HU)

(541) Antivar
(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).

(210) M 08 03474 (220) 2008.10.20.
(731) EURO-VET Bt., Nagyatád (HU)

(541) Apimix
(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).

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.

(210) M 08 03476 (220) 2008.10.20.
(731) EURO-VET Bt., Nagyatád (HU)

(541) FUMERRA
(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).

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.

(210) M 08 03848 (220) 2008.12.15.
(731) Festék-Bázis Kft., Röszke (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) VALMOR
(511) 2 Festékek, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; vala-

mint fapácok; színezõanyagok; gyanták; maróanyagok; tapéták
eltávolítására szolgáló készítmények, zománcok.

(210) M 08 02741 (220) 2008.08.29.
(731) Fitness Factory Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Bernadett, Dr. Tóth Bernadett Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

(210) M 05 00071 (220) 2005.01.07.
(731) FULLSPORT Sportegyesület, Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(541) Média Kupa
(511) 41 Snowboard- és síversenyek.

(210) M 08 03058 (220) 2008.09.30.
(731) GENERAL BISCUITS BELGIE, Herentals (BE)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(541) TUC ennél jobbat?
(511) 29 Különösen burgonyából készített ízesített vagy eredeti sós

vagy édes snackek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

30 Kenyér, kétszersültek (édes vagy sós), ostyák, palacsinták,
sütemények, tészták, mindezen termékek natúr és/vagy bevont
és/vagy töltött és/vagy ízesített változatban. Édes vagy sós ét-
vágygerjesztõk kenyérbõl, kekszbõl vagy tésztából.

(210) M 08 03819 (220) 2008.12.09.
(731) Geo-Tipptex Kft., Tiszaújváros (HU)

(541) TIPPTEX
(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.

(210) M 08 03062 (220) 2008.09.30.
(731) Gerot Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H., Wien (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) TIALANPRID
(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).

(210) M 08 03649 (220) 2008.11.26.
(731) Guo Zhi Hai, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Eszter ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 03148 (220) 2008.10.08.
(731) dr. Gyovai Viola 40%, Kecskemét (HU);

dr. Kalmár Zoltán 30%, Kecskemét (HU);
Pölös Csaba 30%, Kecskemét (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.

(210) M 08 03398 (220) 2008.11.03.
(731) Gál Roland, Villány (HU)
(740) dr. Pap Gábor, Bodnár Ügyvédi Iroda, Pécs

(541) JÉGSZER
(511) 33 Borok.

(210) M 08 03823 (220) 2008.12.10.
(731) HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt., Téglás (HU)

(541) ENERGOMAT
(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(210) M 08 03345 (220) 2008.10.27.
(731) Hajdu Zsolt, Szentendre (HU)
(740) dr. Puskás Attila T., Dr. Puskás Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(210) M 08 03331 (220) 2008.10.22.
(731) HENKEL AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) A FUGA URA
(511) 1 Cement, ipari kötõanyagok különösen burkoláshoz; tömítõ-

szerek; szilikonok.

19 Cement, habarcs építkezéshez; speciális cement és habarcs
burkoláshoz, hõszigeteléshez, tetõfedéshez, alapozáshoz; önterü-
lõ keverékek, vakolatok, bitumen, építkezési anyagok, mészha-
barcsok.

(210) M 08 01104 (220) 2008.03.21.
(731) Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)
(740) dr. Bánki Orsolya, Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) „Ide járunk, jól járunk!”
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

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

4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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).

M148

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 2. szám II. kötet, 2009.03.02.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.



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

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

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.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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.

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).

34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés.

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

40 Anyagmegmunkálás.

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; hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

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

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

(210) M 08 02970 (220) 2008.09.22.
(731) Horváth Attila, Vác (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 08 02739 (220) 2008.08.29.
(731) Horváth Gézáné, Pogány (HU);

Spengler László, Pécs-Somogy (HU);
Hideg István, Szentlászló (HU);
Horváth Géza, Pogány (HU)

(541) Pécsi Szelepesek Túramotor Klub
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 03592 (220) 2008.11.18.
(731) HUNGAROSPA Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ és

Egészségturisztikai Zrt., Hajdúszoboszló (HU)
(740) dr. Zajdó Zsolt, Debrecen

(546)

(511) 28 Bábuk, marionettek.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, üdülési tár-
gyú információ.

43 Bár szolgáltatások, étkezdék, gyorséttermek, kantinok, bü-
fék, étkezdék.

44 Aromaterápiás szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások,
fizi(k)oterápia, fodrászszalonok, gyógyhelyek szolgáltatásai,
masszázs, szaunaszolgáltatások, szépségszalonok, szolárium-
szolgáltatások.

(210) M 08 03511 (220) 2008.11.12.
(731) HungLogHome Kft., Gyenesdiás (HU)

(541) Air2Floor Néphõszivattyú
(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések, fûtõberende-
zések, hõszivattyúk, hûtõgépek és készülékek.

(210) M 08 03472 (220) 2008.10.31.
(731) Idealbody Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bálint Tünde, Dr. Bálint Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Kérdezze Laurát!
(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).

(210) M 08 03160 (220) 2008.10.09.
(731) Ilzer Italgyártó Zrt., Monor (HU)

(541) PLATÁN
(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes ita-

lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmé-
nyek italokhoz.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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(210) M 08 03306 (220) 2008.10.20.
(731) INTER-NETT 2000 Kft., Mór (HU)

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési
olajok és zsírok.

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.

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

(210) M 08 03502 (220) 2008.11.10.
(731) JCDecaux Fényreklám Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 08 03503 (220) 2008.11.10.
(731) JCDecaux Fényreklám Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 08 03695 (220) 2008.12.02.
(731) Kerekes Péter Mihály, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 08 03336 (220) 2008.10.27.
(731) Kleo American-Nails Kft., Pécs (HU)

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek; kézápoló krémek, olajok, zselék, acry-
lok, sók, fertõtlenítõk, rúzsok, körömápolók, körömlakkok, mû-
körmök, tapadásbiztosítók, ragasztók, körömdíszek, matricák,
gyöngyök, tollak, vizes alapanyagú körömfestékek, lakklemosók,
illatszerek, illóolajok, gyanták, vatta, papírtörlõk.

8 Kéziszerszámok, kézzel mûködtetett eszközök, manikûr-
gép, paraffinmelegítõ gép, reszelõk, gyantázógépek, manikûrfel-
szerelések, pedikûrfelszerelések, bõrfeltöltõk, csipeszek, vésõk,
polírozók, pedikûrgép.

41 Szakmai képzés; kéz- és lábápoló mûkörömépítõ OKJ-szá-
mos szakoktatói képzés.

(210) M 08 03572 (220) 2008.11.17.
(731) Lakatos Katalin, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy László Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Marketing-managing tevékenység, reklámozás és ügyletek.

41 Kiállítások, bemutatók, kiadói tevékenység, oktatás, kép-
zés, továbbképzés-szervezés.

(210) M 08 03681 (220) 2008.12.01.
(731) Lakó Csaba, Gyõr (HU);

Bahattin Koc, 2351 Wr. Neudorf (AT)
(740) dr. Gócza Béla ügyvéd, Dr. Gócza & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Gyõr

(546)

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

(210) M 08 03151 (220) 2008.10.08.
(731) dr. Lónay Gyula, Káloz (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) LunaSer
(511) 20 Masszázsszékek, pamlagok, karosszékek, kanapék, kereve-

tek, nyugágyak, masszázságyak, mindezek wellness használatra.

(210) M 08 03365 (220) 2008.10.30.
(731) M-null Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Vecsés (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-
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anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

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

(210) M 08 02999 (220) 2008.09.25.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (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.

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

38 Távközlés.

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

(210) M 08 00427 (220) 2008.02.13.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(541) Kézfogás
(511) 41 Rádió- és televízióprogramok készítése; könyvkiadás; val-

lásoktatás.

(210) M 08 00435 (220) 2008.02.13.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(541) Csináljuk a fesztivált!
(511) 41 Rádió- és televízióprogramok készítése; könyvkiadás; val-

lásoktatás.

(210) M 08 00440 (220) 2008.02.13.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(541) Momentán
(511) 41 Rádió- és televízióprogramok készítése; könyvkiadás; val-

lásoktatás.

(210) M 08 03063 (220) 2008.09.30.
(731) Momert Zrt., Dunaújváros (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Mérlegek, elektromos háztartási eszközök.

10 Lázmérõk, vérnyomásmérõk.

11 Cumisüveg és bébiétel-melegítõk, cumisüveg-sterilizáló.

(210) M 08 03498 (220) 2008.11.11.
(731) Monicomp Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Dobozy Gábor 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, bankjegykiadó automaták [ATM].

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások, számítógépek
üzembe helyezése, karbantartása és javítása, irodagépek felszere-
lése, karbantartása és javítása.

(210) M 08 03499 (220) 2008.11.11.
(731) Monirent Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Dobozy Gábor ügyvéd, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák, irodagépek és készülékek kölcsönzése.

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

40 Anyagmegmunkálás, papír kikészítése, appretúrája.

(210) M 08 03497 (220) 2008.11.11.
(731) Monopost Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Dobozy Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 40 Anyagmegmunkálás, nyomdai szolgáltatások.

(210) M 08 03397 (220) 2008.11.03.
(731) Morvai Zoltán, Goldbach (DE)

(541) Ingenia
(511) 9 Számítógépprogramok [letölthetõ], számítógépprogramok,

rögzített, számítógépes játékprogramok; számítógépprogram,
számítógép alkalmazás; algoritmus, számítógépes függvény-
könyvtár; programtechnikai megoldás, eljárás.

16 Számítástechnikai szakkönyvek/kézikönyvek/újságok; fel-
használói segédletek, publikációk, dokumentációk nyomtatott
formában.

42 Számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítá-
sa, számítógépprogramok installációja, számítógépprogramok
sokszorosítása, számítógépszoftver-tanácsadás, számítógép-ví-
rusvédelmi szolgáltatások, számítógépes adatok helyreállítása,
számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes rendszerelem-
zés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógép-
programok kidolgozása, számítógépprogramok korszerûsítése,
számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása; szá-
mítógépprogramok, számítógép-alkalmazások, multimédiás al-
kalmazások, számítástechnikai algoritmusok, interface-ek terve-
zése, fejlesztése, telepítése (értékesítése); globális hálózati szol-
gáltatások, számítástechnikai konzultációs tanácsadás, segítség-
nyújtás, számítástechnikai szolgáltatások; tudományos és techno-
lógiai szolgáltatás, kutatás/fejlesztés; interneten keresztüli online
számítástechnikai szolgáltatások; felhasználói segédletek, publi-
kációk, dokumentációk online szolgáltatása, adatfeldolgozói
szolgáltatások.
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(210) M 08 02096 (220) 2008.06.25.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

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

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

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

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarítóeszközök; acélgyapot; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.

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

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

(210) M 08 03175 (220) 2008.10.10.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor 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.

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

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarítóeszközök; acélgyapot; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 08 03072 (220) 2008.10.01.
(731) Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány 40%,

Budapest (HU);
KULTURÁLIS INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY 60%,
Budapest (HU)

(740) dr. Vauver Krisztina Éva, Vauver Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

(210) M 08 03551 (220) 2008.11.14.
(731) Novro Bt., Birján (HU)

(546)

(511) 29 Májpástétom, szalonna, hentesáruk.

(210) M 08 02640 (220) 2008.08.18.
(731) OVOS Natural Health Inc., Laval, Quebec H7V 4A7 (CA)
(300) 1384574 2008.02.22. CA
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) VIVIMIND
(511) 5 Étrend- és táplálkozáskiegészítõk, nevezetesen vitaminok,

gyógynövény és ásványi kiegészítõk por, kapszula és tabletta, va-
lamint folyadék formájában; étrend-kiegészítõk, nevezetesen
aminosavak, rostok, probiotikumok, enzimek, proteinek por, kap-
szula, tabletta és folyadék formájában.

(210) M 08 02641 (220) 2008.08.14.
(731) OVOS Natural Health Inc., Laval, Quebec H7V 4A7 (CA)
(300) 1384164 2008.02.20. CA
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
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(541) OVOS NATURAL HEALTH
(511) 5 Étrend- és táplálkozáskiegészítõk, nevezetesen vitaminok,

gyógynövény és ásványi kiegészítõk por, kapszula és tabletta, va-
lamint folyadék formájában; étrendkiegészítõk, nevezetesen ami-
nosavak, rostok, probiotikumok, enzimek, proteinek por, kapszu-
la, tabletta és folyadék formájában.

(210) M 08 03437 (220) 2008.11.05.
(731) Palásti József, Kunszállás (HU)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán ügyvéd, Martonyi és Kajtár

Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 08 03064 (220) 2008.10.01.
(731) Pannon Egyetem, Veszprém (HU)
(740) Farkas Péter, Veszprém

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 08 02376 (220) 2008.08.25.
(731) Pharmanova Zrt., Budapest (HU)
(740) Briteon Kft., Budapest

(546)

(511) 35 Gyógyszer-értékesítés.
44 Gyógyszertári szolgáltatás; gyógyszerészi gondozás.

(210) M 08 03508 (220) 2008.11.11.
(731) PIREHAB KHT., Debrecen (HU)

(546)

(511) 16 Papír díszdobozok; papírtáskák; papíralapú csomagolóesz-
közök; gyûjtõkartonok; hullámkarton dobozok; hullámkarton el-

választó lapok; csomagolóanyagok; dobozok kartonból, vagy pa-
pírból; fedelek, kötések, borítók (papíráru); formanyomtatvá-
nyok, ûrlapok; iratgyûjtõk, dossziék; iskolaszerek (papírból); ka-
lapdobozok kartonból; könyvecskék, füzetek; könyvek; könyv-
jelzõk; könyvkötések; nyomtatványok; papíráruk; papírtartó do-
bozok (irodai cikkek).

(210) M 08 03203 (220) 2008.10.13.
(731) Pávlicz Ádám, Budapest (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.

11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

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

(210) M 08 02657 (220) 2008.08.19.
(731) Pósa Mazsolabor Kft., Etyek (HU)

(541) A szerelem bora
(511) 33 Borok.

(210) M 08 03223 (220) 2008.10.14.
(731) R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Pákay Barnabás ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Piaci tanulmányok, piackutatás, reklámozás, reklámszöve-
gek publikálása, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti informá-
ciók.

36 Ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése,
ingatlanügynökségek, irodák (ingatlanok) bérlete; lakásbérlet,
lakásügynökségek.

(210) M 08 03760 (220) 2008.12.08.
(731) RANBAXY LABORATORIES LIMITED,

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

Budapest

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

gyászati alkalmazásra.

(210) M 08 03761 (220) 2008.12.08.
(731) RANBAXY LABORATORIES LIMITED,

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

Budapest

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

gyászati alkalmazásra.
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(210) M 08 03378 (220) 2008.10.31.
(731) Reklám Kft., Sopron (HU)
(740) dr. Csoba Sándor ügyvéd, Dr. Csoba Ügyvédi Iroda, Sopron

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

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 08 03163 (220) 2008.10.09.
(731) REN-DEPO Egészségügyi, Kereskedelmi és Szakipari Szolgáló

Betéti Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 39 Betegszállítás.

(210) M 08 03654 (220) 2008.11.27.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) GENERICHT
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 08 03655 (220) 2008.11.27.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

16 Nyomdaipari termékek.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(210) M 08 02953 (220) 2008.09.19.
(731) Répás Lajos, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Kulturális szolgáltatások szervezése, mûsoros videofelvétel
készítése, kiadása, szépségversenyek szervezése és lebonyolítása.

(210) M 08 00763 (220) 2008.03.06.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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 00766 (220) 2008.03.06.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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; hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(210) M 08 01174 (220) 2008.04.07.
(731) Sanoma Budapest Kiadói zártkörûen mûködõ

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

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, újságok,
különösen kéthetente megjelenõ újságok; könyvkötészeti anya-
gok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ra-
gasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és
irodai cikkek (bútorok kivételével); 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.

(210) M 08 02378 (220) 2008.07.22.
(731) Santemed Hungary Zrt., Gödöllõ (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 irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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.

45 Jogi szolgáltatások.
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(210) M 08 03804 (220) 2008.12.10.
(731) Schering-Plough Ltd., Lucerne 6 (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) ELOBASE
(511) 3 Gyógyhatású anyagot nem tartalmazó bõrápoló készítmé-

nyek.

(210) M 08 03805 (220) 2008.12.10.
(731) Schering-Plough Ltd., Lucerne 6 (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) FREEDERM
(511) 5 Bõrgyógyászati készítmények.

(210) M 08 03806 (220) 2008.12.10.
(731) Schering-Plough Ltd., Lucerne 6 (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) PURESEA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 08 03563 (220) 2008.11.17.
(731) Summit-Agro Hungaria Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gayer Gyula ügyvéd, Gayer és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SPILAN
(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.

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).

(210) M 08 03564 (220) 2008.11.17.
(731) Summit-Agro Hungaria Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gayer Gyula ügyvéd, Gayer és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

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).

(210) M 08 03161 (220) 2008.10.09.
(731) SYAM PARAGON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Selyeby Judit, Dr. Selyeby Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

(210) M 08 03180 (220) 2008.10.10.
(731) SYAM PARAGON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Selyeby Judit ügyvéd, Dr. Selyeby Judit Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

(210) M 06 03605 (220) 2006.11.03.
(731) Szigeti Ildikó, Budapest (HU);

Steven Oakes, Budapest (HU);
dr. Andrásofszky Enikõ, Siófok (HU)

(740) dr. Klausmann Kornél, Klausmann & Kovács Ügyvédi Iroda,
Budapest

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

tevékenységek; oktatás, oktatási vizsgáztatás, sportedzõtábori
szolgáltatások, sportfelszerelések kölcsönzése, sportlétesítmé-
nyek üzemeltetése.

(210) M 08 03582 (220) 2008.11.17.
(731) SzigmaSzerviz Üzleti Kockázatelemzõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Szoftvertermékek, különösen integrált kockázatfelmérési és
kockázatkezelési tevékenység támogatására szolgáló informati-
kai alkalmazásokhoz.

35 Üzletviteli tanácsadás, különösen intergrált kockázatfelmé-
rési és kockázatkezelési tevékenységgel kapcsolatos szakértõi
tevékenység.

41 Szakmai képzés, különösen integrált kockázatfelmérési és
kockázatkezelési tevékenységgel kapcsolatos oktatási és képzési
tevékenység.

(210) M 08 03023 (220) 2008.09.26.
(731) Széman György, Budakeszi (HU);

Kiss Károlyné, Budapest (HU)
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(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).

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.

8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

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

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

11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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 ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.

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.

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

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.

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.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.

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.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 08 03052 (220) 2008.09.30.
(731) Szûcs Róbert, Budapest (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.

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.
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(210) M 08 03053 (220) 2008.09.30.
(731) Szûcs Róbert, Budapest (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.

(210) M 08 03759 (220) 2008.12.08.
(731) Tama Cosmetics Kft., Budaörs (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(591)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

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, különösen kozmetikai,
fodrász- és mûkörömkészítõ szalonok berendezése.

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

(210) M 08 01841 (220) 2008.06.02.
(731) Taschnervin Kft., Sopron (HU)

(541) FIDELISSIMA
(511) 33 Kizárólag soproni alkoholtartalmú italok (a sörök kivételé-

vel).

(210) M 08 03527 (220) 2008.11.13.
(731) Taylor’s Snack Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 43 Gyorséttermek.

(210) M 08 03008 (220) 2008.09.25.
(731) ThalesNano Nanotechnológiai Zrt., Budapest (HU)

(541) THALESNANO
(511) 1 Ipari, tudományos, vegyi termékek.

5 Gyógyszerészeti, egészségügyi készítmények.

9 Tudományos célra szolgáló, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ
berendezések, mûszerek, felszerelések.

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 03225 (220) 2008.08.20.
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Mosásra és fehérítésre szolgáló háztartási célú készítmé-
nyek; evõeszközök tisztítására szolgáló készítmények.

(210) M 08 02833 (220) 2008.09.09.
(731) Törley Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TÖRLEY
(511) 32 Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek,

egyéb alkoholmentes italok és gyümölcslevek.

(210) M 08 03566 (220) 2008.11.17.
(731) Török Lajos, Budapest (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz és Társai Szabadalmi,

Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Oktatás, gépjármû-vezetõi oktatás.

(210) M 08 02225 (220) 2008.07.08.
(731) UFS Net Biztosításközvetítõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Majoros Melinda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 08 03158 (220) 2008.10.09.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) IMPULSE
(511) 5 Intimbetétek és tisztasági betétek, egészségügyi pelenkák,

nadrágvédõ betétek menstruációs idõszakokban, tamponok.
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(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, nikkel sörét, nikkel-
oxid, préselt nikkel, elektromos kinyerésû réz, rézkatód, elektro-
litkobalt, kobaltrúd.

(210) M 08 03485 (220) 2008.11.10.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

kek.

(210) M 08 03613 (220) 2008.11.20.
(731) Vant Calin, Érd (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(541) Önnek teher - nekünk feladat!
(511) 39 Szállítás, szállítmányozás, szállítási szolgáltatások, szállítá-

si ügynökség; áruk csomagolása és raktározása; teheráruk kiraká-
sa, rakodás, termékek csomagolása, csomagolási tevékenység
megszervezése és lebonyolítása, címkézés, információnyújtás tá-
rolással és szállítással kapcsolatban, komplex logisztikai tanács-
adás, optimalizálás, logisztikai kontrolling, promóciós áruk elõ-
készítése, co-packing, egység- vagy ajándékcsomagok összeállí-
tása, komissiózás, válogatás, csomagküldemények elosztása,
disztribúció.

(210) M 08 03337 (220) 2008.10.27.
(731) dr. Varju Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Tuza Béla ügyvéd, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(541) SeptoDetox
(511) 21 Kozmetikai eszközök.

(210) M 08 03339 (220) 2008.10.27.
(731) dr. Varju Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Tuza Béla ügyvéd, 12. sz. Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(541) Sono-CoolAir
(511) 21 Kozmetikai eszközök.

(210) M 08 02877 (220) 2008.09.12.
(731) Veroszta Ferenc, Budapest (HU)
(740) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Kereskedelmi egységekben alkalmazott biztonsági és va-
gyonvédelmi rendszerek, eszközök és azok alkatelemei, biztonsá-
gi és vagyonvédelmi kontakt elemek a következõ cikkek kereske-
delmi értékesítési helyi vagyonvédelmének biztosítására; elektro-
mos készülékek, elektronikai készülékek, fototechnikai készülé-
kek, optikai készülékek, illatszerek; egyéb mérõ-, jelzõ- ellenõrzõ
(felügyeleti) készülékek; akkumulátortöltõvel kombinált vagyon-
védelmi rendszerek és eszközök a következõ cikkek kereskedelmi
értékesítési helyi vagyonvédelmének biztosítására; elektromos

készülékek, elektronikai készülékek, fototechnikai készülékek;
kereskedelmi egységekben alkalmazott megjelenítõ egységek;
kereskedelmi egységekben alkalmazott kézbevételt detektáló és
számláló egységek; adatfeldolgozó berendezések és számológé-
pek.

45 Biztonsági és vagyonvédelmi szolgáltatások általában;
elektronikus vagyonvédelmi szolgáltatások a következõ vagyon-
tárgyak védelmére; elektromos készülékek, elektronikai készülé-
kek, fototechnikai készülékek, optikai készülékek, illatszerek; ke-
reskedelmi egységekben alkalmazott megjelenítõ egységek, kéz-
bevételt detektáló és számláló egységek üzembe helyezése.

(210) M 08 03552 (220) 2008.11.14.
(731) Vitexim Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Boglutz István ügyvéd, Budapest

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

(210) M 08 01508 (220) 2008.04.28.
(731) Vladimir Spasic, Budapest (HU)
(740) dr. Metz Alexandra, Metz Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) cruise dinner lunch
(511) 41 Kiállításmegtekintés folklór vagy szimfonikus elõadással

egybekötve.
43 Hajózással egybekötött ebéd vagy vacsora a Dunán; az étke-
zés során a hajó a fõváros nevezetességeit mutatja be a vendégek-
nek, bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziók-
ban, helyfoglalás szállodákban, kantinok, büfék, étkezdék, kávé-
házak, motelek, nyugdíjasotthonok, panziók, rendezvényhez ter-
mek kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges), szállásügy-
nökségek (szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások, vendég-
látóipar, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek.

(210) M 08 02831 (220) 2008.09.09.
(731) Vodafone Magyarország Zrt., Budapest (HU)

(541) V-klub
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(210) M 08 03300 (220) 2008.10.20.
(731) VOLMIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Elixírek (gyógyszerészeti készítmények), erõsítõszerek
(gyógyszerek), fájdalomcsillapítók, fejfájás (migrén) elleni ké-
szítmények, fürdõsók gyógyászati használatra, gabonafélék fel-
dolgozásának melléktermékei, gyógyászati használatra, gyógy-
növények, gyógyszerészeti készítmények, hashajtók, herbateák,
hörghurut elleni készítmények, húgyúti bántalmak elleni készít-
mények, idegerõsítõ szerek, korpás fejbõr kezelésére szolgáló
gyógyszerészeti készítmények, nyugtatók, székrekedés elleni or-
vosságok, vitaminkészítmények.

(210) M 08 03583 (220) 2008.11.17.
(731) Whirlpool S.A., Sao Paulo, Brazilia (ES)
(740) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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(541) EMBRACO
(511) 7 Hermetikus kompresszorok hûtési célokra; alkatrészek, ré-

szek, szerelvények és részegységek ezekhez; légmentesen lezárt
egységek és kondenzációs egységek (hûtõberendezésekhez való
típusok), alkatrészek, részek, szerelvények és részegységek ezek-
hez.

(210) M 08 02938 (220) 2008.09.18.
(731) WMS Gaming Inc., Waukegan, Illinois (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Játékgépek és szoftver.

37 Játékgépek üzembe helyezése, karbantartása, javítása.

41 Oktatás/nevelés, valamint szórakoztatás és kulturális tevé-
kenység játékgépek és szoftverek területén.

(210) M 08 02884 (220) 2008.09.15.
(731) X-Meditor Lapkiadó, Oktatás- és Rendezvényszervezõ Kft.,

Gyõr (HU)

(546)

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

(210) M 08 03383 (220) 2008.11.03.
(731) Yu Modell Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, alsónadrágok, alsónad-
rágok (rövid), alsónemûk, alsószoknyák, bélések készruhákhoz,
bodyk, bõrruházat, cipõk, csuklyák, kapucnik, dzsekik, dzsörzék,
egyenruhák, felsõkabátok, felöltõk, felsõruházat, fürdõköpe-
nyek, fürdõnadrágok, úszónadrágok, fürdõpapucsok, fürdõruhák,
fürdõsapkák, fûzõk, gabardin, gallérok, harisnyanadrágok, hur-
kolt/kötött áruk, ingek, ingelõk, ingblúzok, ingvállak, pruszlikok,
kabátok, kamásnik, kesztyûk, kezeslábasok, készruhák, kombi-
nék, kosztümök, köntösök, pongyolák, kötények, kötöttáruk, láb-
belik, levehetõ gallérok, matrózblúzok, melegítõk, szvetterek,
mellények, melltartók, munkaruhák, munkaköpeny, mûbõr ruhá-
zat, nadrágok, nõi ruhák, nyakkendõk, nyaksálak, gallérvédõk,
övek, papucsok, parkák, pelerinek, pizsamák, pólók, pulóverek,
ruhazsebek, ruházat, ruházat gépkocsivezetõknek, sapkák, sálak,
spárgatalpú vászonlábbelik, sporttrikók, strandruhák, szoknyák,
szõrmebéléses kabátok, szõrmék, tarka selyemkendõk, tartók
[nadrághoz], térdnadrágok, tornaruházat, ujjatlan kesztyû, vízhat-
lan ruházat, zoknik.

(210) M 08 02137 (220) 2008.06.19.
(731) Zelion Pharma Kft., Budapest (HU)

(541) 4duh.hu
(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.

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

(210) M 08 02138 (220) 2008.06.19.
(731) Zelion Pharma Kft., Budapest (HU)

(541) Egy sejtben a jövõ
(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.

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

(210) M 08 03273 (220) 2008.10.17.
(731) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök), likõr.

(210) M 08 03274 (220) 2008.10.17.
(731) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök), likõr.

(210) M 08 03275 (220) 2008.10.17.
(731) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök), likõr.
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(210) M 08 03276 (220) 2008.10.17.
(731) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök), szeszes ital.

(210) M 08 03277 (220) 2008.10.17.
(731) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök), szeszes ital.

(210) M 08 03278 (220) 2008.10.17.
(731) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (kivéve sörök), szeszes ital.

(210) M 08 03279 (220) 2008.10.17.
(731) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök), szeszes ital.

(210) M 08 03651 (220) 2008.11.27.
(731) Zwack Unicum Nyrt., 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.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szol-
gáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék.

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 03250 (220) 2008.10.16.
(731) Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlõdésért,

Zalaegerszeg (HU)

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok; abrakostarisznyák; akta-
táskák; aranyverõ hártyák; belek hurkafélék készítéséhez; bevá-
sárlóhálók; bevásárlótáskák; bordák esernyõkhöz vagy naper-
nyõkhöz; botszékek; bõr, nyers vagy félig megmunkált állapot-
ban; bõrdarabok bútorhuzatokhoz; bõrfonalak; bõrhevederek;
bõrlemezek; bõröndök, kézitáskák; bõröndök, utazóládák
(poggyász); bõrpórázok; bõrszelepek; bõrszíjak; bõrszíjak kato-
nai felszerelésekhez; bõrszíjak (nyergesáru); bõrtakarók (szõr-
me); bútorhuzatok bõrbõl; dobozok bõrbõl vagy mûbõrbõl; dobo-
zok vulkánfíberbõl; ernyõk, esernyõk; erszények, nem nemes-
fémbõl; erszények, pénztárcák; esernyõbehúzó anyagok; eser-
nyõnyelek, esernyõfogók; feszítõzablák; fémveretek lószerszá-
mon; fogantyúk bõröndökhöz; fogantyúk esernyõkhöz; fogan-
tyúk sétapálcákhoz; gumirészek kengyelekhez; gyûrûk esernyõk-
höz; hátizsákok; hevedertáskák gyermekek hordozására; aktatás-
kák; irattáskák; irhák (állatbõrök); iskolatáskák; istrángok, há-
mok (lószerszám); kalapdobozok bõrbõl; kantárak (lószerszá-
mok); kantárszárak, gyeplõk; kecskebõr (sevró); kengyelszíjak;
kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáskavázak; kézitáskák;
kikészített bõrök; kilencágú korbácsok; kofferek (kis utazóládák);
korbácsok, ostorok; kottamappák; kötõfékek, hámok; kruponbõ-
rök; kulcstartók bõrbõl; iskolatáskák; istrángok, hámok; ládák
bõrbõl vagy mûbõrbõl; piperetáskák (üresen); bõrbõl pórázok; ru-
góburkolatok bõrbõl; ruhatáskák utazáshoz; sétabotok, sétapál-
cák; strandtáskák; szarvasbõr, nem tisztítási célokra; szájkosarak;
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szemellenzõk; szerelvények lószerszámokhoz, nem nemesfém-
bõl; szerszámtáskák bõrbõl (üresen); szíjak nyergekhez; takarók
állatoknak; táskák (zacskók, tasakok) csomagolásra bõrbõl; térd-
védõk lovaknak; turistabotok; utazókészletek (bõripari cikkek);
utazóládák; vadásztáskák; vállszíjak bõrbõl; vázak esernyõkhöz
vagy napernyõkhöz; zablák állatoknak; zsákok hegymászóknak;
zsákok táborozóknak; vállszíjak bõrbõl.

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; ablakszerelvények,
nem fémbõl; ajtószerelvények, nem fémbõl; anyacsavarok, csa-
varanyák, nem fémbõl; asztallapok; asztalok; asztalok fémbõl;
bakok, kecskelábak (bútorzat); bambuszfüggönyök; bambusz-
nád; bölcsõk; bútorajtók; bútorgörgõk (nem fémbõl); bútorok; bú-
torpolcok; bútorszerelvények, nem fémbõl; cégtáblák, cégérek fá-
ból vagy mûanyagból; csapok, ékek nem fémbõl; csavarok, nem
fémbõl; csévék, nem mechanikus (nem fémbõl) hajlékony csö-
vekhez; csomagolótartályok mûanyagból; csörlõk, nem mechani-
kus (nem fémbõl) hajlékony csövekhez; díványok, kerevetek; do-
bozok fából vagy mûanyagból; dobozok játékokhoz; dugók; du-
gók (csapok), nem fémbõl; dugók, nem fémbõl; edényszárítók
(rácsok, állványok); fa- vagy mûanyag létrák; fahordók bor lefej-
téséhez; fali dísztáblák, nem textilbõl (bútorzat); faorsók (fonál-
hoz, selyemhez, paszományhoz); faszerkezetek bútorokhoz; fejes
csavarok, nem fémbõl; fejtámaszok (bútorok); fekhelyek (lakás-
ban tartott kisállatoknak); fiókok; fodrászszékek; fogasok(búto-
rok); folyóirattartók; fonott kosarak; fotelek, kar(os)székek; füg-
gönyök ablakokba, belsõ függönyök szövettel borított fából [bú-
torzat]; függönyrudak; függönysínek; függönytartók nem textil-
anyagokból; fûrészbakok; gyermekjárókák; gyógyszeres szekré-
nyek; gyöngyfüggönyök díszítés céljára; halaskosarak; házszá-
mok, nem világító (nem fémbõl); hengerpárnák; hímzõkeretek;
hirdetõtáblák; hordóabroncsok (nem fémbõl); hordócsapok, nem
fémbõl; hordódongák; hordók, nem fémbõl; hordótartó állvá-
nyok, nem fémbõl; húsvágó tõkék, húsvágó deszkák (asztalok);
iratgyûjtõ polcok (bútorok); íróasztalok (bútorzat); írópolcok; író-
asztalok; járókák, állókák kisgyermekeknek; kampók, fogasok
(nem fémbõl); kanapék; kaptárakhoz fakeretek; karók növények-
hez és fákhoz; karosszékek, sezlonok; kartotéktartók (bútorok);
kaszanyelek, nem fémbõl; kályhaellenzõk, háztartási kefékhez
szerelékek; kemping hálózsákok; kerevetek, pamlagok; képkere-
tek, képkeretekhez díszítõlécek, képkeretpántok; késnyelek, nem
fémbõl; kézikocsik (bútorzat); kilincsek, kallantyúk, nem fémbõl;
kis íróasztalok, szekreterek; kis létrák, nem fémbõl; komódok, fi-
ókos szekrények; konténerek (tároláshoz, szállításhoz), nem fém-
bõl; kosarak, nem fémbõl; kotlósketrecek, könyvespolcok,
könyvtartók [bútorzat] kulcstartó táblák, kutyaólak, ládák, dobo-
zok, nem fémbõl; lefolyókhoz eltávolítható burkolatok; legyezõk;
lemezek szintetikus ámbrából; lemezes belsõ függönyök; levéllá-
dák, nem fémbõl, és/vagy falazatból; lécek, rudak (képkeretek-
hez); lépcsõszõnyegekhez rögzítõrudak; lépek kaptárakba, lépvi-
asz kaptárakhoz; magas székek gyermekeknek; malteros/vakoló
ládák, nem fémbõl; matracok; mellszobrok fából, viaszból, gipsz-
bõl vagy mûanyagból; méhkasok, kaptárak, méhsejt; mosdóállvá-
nyok (bútorzat); mozgó testek, mobilok (dísztárgyak); munkaasz-
talok, satupadok (nem fémbõl), munkapadok, munkaasztalok,
mûasztalos-ipari munkák; mûvészeti tárgyak fából, viaszból,
gipszbõl vagy mûanyagból; nagy kosarak; nád (fonóanyag), nád-
pálcák; névtáblák, nem fémbõl; nyugágyak; ólak, vackok (lakás-
ban tartott kisállatoknak); padok (bútorok); palackállványok, pa-
lackborítások fából, palackdugók, palackkupakok (nem fémbõl),
palackzárak (nem fémbõl), parafa lemezek, paravánok (bútorok);
párnák, fejpárnák, párnák háziállatoknak; pohárszékek, ebédlõ-
szekrények, polcok (bútorok); próbababa szabóknak, próbababák
pultok (asztalok); puskatartó állványok; rajzasztalok; rakodóla-
pok, nem fémbõl; rudak, póznák, nem fémbõl; ruhafogasok, nem
fémbõl; ruhatakarók (tároláshoz), ruhavédõ huzatok (ruhásszek-
rénybe); sátorkarók, nem fémbõl; seprûnyelek (nem fémbõl); si-
sakok, nem fémbõl; szalagok fából; szalmafonatok, szalmafona-

tok (a gyékények kivételével), szalmaszalagok, szalmaszálak;
szívószálak italok fogyasztására; szalmazsákok, szaru nyers vagy
félig megmunkált állapotban; szarvasagancsok; számítógéptartó
kocsik (bútorzat), számológépállványok; szegecsek, nittek, nem
fémbõl; szekrények; szerszámnyelek, nem fémbõl; székek (ülé-
sek); szélharangjáték (dekoráció); szénatartó jászolrácsok; szob-
rocskák fából, viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból; szobrok fá-
ból, viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból; tajték; tartályok, nem
fémbõl, vagy falazatból; tálcák, nem fémbõl; tárolópolcok; tek-
nösbékapáncél; törülközõadagolók, rögzített (nem fémbõl); tü-
körcsempék, tükrök; újságtartó állványok; vállfák, ruhaakasztók;
vánkosok, párnák; vesszõfonatok; virágcseréptartó talapzatok;
virágtartók, virágállványok (bútorok); vödörhordozó rúd vállra
(iga); zárak (nem elektromos), nem fémbõl zászlórudak; zsané-
rok, csuklóspántok, nem fémbõl; zsámolyok, zsúrkocsik, ágy
faanyaga, ágyak, ágylábak görgõi, nem fémbõl; ágynemûk (a
vászonhuzatok kivételével); álló kalapfogasok; áru(bemutató)
állványok; ékszeres dobozok, nem nemesfémbõl; élelmiszertartó
szekrények, nem fémbõl; énekeskönyvtartó polcok, pulpitusok;
öltözõasztalok; 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; cukorkásdobozok, nem nemesfémbõl; cukortartók, nem
nemesfémbõl; csészealjak nem nemesfémbõl; csészék nem ne-
mesfémbõl; csizmahúzók; dagasztóteknõk; darálók (kézi) háztar-
tási használatra; demizsonok, üvegballonok; dobozok üvegbõl;
dugóhúzók; dugók üvegbõl, üvegdugók; ecet-, olajtartók, nem ne-
mesfémbõl; edények; edények kiöntõcsõrei; edények (nem elekt-
romosan fûtött); edénykészletek, asztalnemûk nem nemesfémbõl;
edénymosó kefék; egérfogók; egészségügyipapír-tartók, vécépa-
pírtartók; enyvesfazekak; eszközök nyakkendõk formatartására;
etetõvályúk állatoknak; fazekasáruk; fazékfedõk; fecskendõk vi-
rágok és (más) növények öntözéséhez; fedeles fémkorsók, nem
nemesfémbõl; festett üveg; fésûk; fésûk állatoknak; fésûtartók;
fokhagymaprések [konyhai eszközök]; fogpiszkálótartók, nem
nemesfémbõl; forgatható csemegéstálak; formák jégkockákhoz;
fõzelékestálak; fõzõedények; fõzõeszközök (nem elektromos);
füstfogók háztartási használatra; fûszertartók; gömbkilincsek,
gömbfogantyúk porcelánból; grillállványok, grillek, rostélyok
(sütõeszközök); gyertyaoltók, nem nemesfémbõl; gyertyatartók
cseppfogó karikái, nem nemesfémbõl; gyümölcsprések (nem
elektromos) háztartási használatra; habverõk (nem elektromos);
háztartási eszközök nem nemesfémbõl; háztartási keverõgépek
(nem elektromos); háztartási szûrõk; hõcserélõ folyadékokat tar-
talmazó ételhûtõk, háztartási használatra; hõszigetelt palackok;
hõszigetelt tartályok; hõszigetelt tartályok élelmiszerekhez; hõ-
szigetelt tartályok italokhoz; huzatok vasalódeszkákra; hûtõpa-
lackok; illatszerfüstölõk; ingfeszítõk; itatóvályúk; ivóedények;
ivókürtök; ivópoharak; jászlak állatoknak; kancsók, nem nemes-
fémbõl; karos gyertyatartók, nem nemesfémbõl; kaspók (nem pa-
pírból); kátránykenõ kefék, hosszú nyéllel; kávédarálók (kézi);
kávéfõzõk (nem elektromos); kávéskannák, nem nemesfémbõl
(nem elektromos); kávéskészletek, nem nemesfémbõl; kávészû-
rõk (nem elektromos); kefeáruk; kefék; kefék, elektromos (a gép-
részek kivételével); kefék lámpaüvegekhez; kefék tartályok tisztí-
tására; kenyérkosarak (háztartási); kenyérvágó deszkák; kerámi-
ák háztartási használatra; kertészeti kesztyûk; kesztyûk fényesí-
téshez; kesztyûk háztartási használatra; kesztyûtágítók; ketrecek
kedvtelésbõl tartott állatoknak; keverõgépek (nem elektromos)
háztartási használatra; keverõkanalak (konyhai eszközök); kézi
keverõpalackok (koktélsékerek); kis nyársak (fémtûk) sütéshez;
kis seprûk, (nem elektromos) háztartási használatra; koktélkeve-
rõk; kompótoscsészék; konyhai edénykészletek; konyhai eszkö-
zök, nem nemesfémbõl; konyhai merõkanalak; konyhai tartályok,
nem nemesfémbõl; konyhai vágódeszkák; kosarak háztartási
használatra, nem nemesfémbõl; körömkefék; kristályok (üveg-
áruk); kulacsok utazóknak; kvarcüvegrostok, nem textilipari
használatra; lapátkák (asztalnemûk); lapátkák (konyhai eszkö-
zök); lapos csészék, tálkák; lemezek tej kifutásának meggátlásá-
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ra; levesestálak, nem nemesfémbõl; légyfogók (csapdák vagy
légycsapók); likõröskészletek; locsolókannák, öntözõkannák; ló-
kefék; lóvakarók (szerszámok); lúgozókádak; madárfürdõk; ma-
dárkalitkák; majolika; malacperselyek, nem fémbõl; medencék
(tartályok); mellszobrok porcelánból, terrakottából vagy üvegbõl;
metéltkészítõ készülékek (kézi mûködtetésû); morzsalapátok;
mosdószivacsok; mosódeszkák; mûvészeti tárgyak porcelánból,
terrakottából vagy üvegbõl; nadrágfeszítõk; nadrágvasalók, nad-
rágakasztók; nyeles cserépserpenyõk; nyeles serpenyõk; nyélre
erõsített felmosórongyok; olajsütõk (nem elektromos); olvasztott
kvarc (félkész termékek) nem építési használatra; opálüveg; os-
tyasütõk (nem elektromos); palackalátétek, nem papírból, nem
asztalnemûk; palackok; patkányfogók (csapdák); piknikhez
edénykészletek; piperetáskák, neszesszerek; pipetták (borkósto-
ló); poharak papírból vagy mûanyagból; porcelándíszek; porcelá-
nok; porított üveg dekorációs célra; porolók, prakkerek szõnye-
gekhez; reszelõk (háztartási eszközök); rosták (háztartási eszkö-
zök); rovarcsapdák; ruhaállványok [szárításhoz]; ruhacsipeszek;
ruhafeszítõk; ruhaszárító állványok; sajtharangok; salakrosták,
hamurosták (háztartási eszközök) salátástálak nem nemesfémbõl;
sámfák, kaptafák cipõkhöz; seprûk, seprõk; serpenyõk sütéshez;
sertéssörték; sodrófák, nyújtófák tésztákhoz, sószórók, sótartók
nem nemesfémbõl; söröskorsók; sörték kefékhez; súrolópárnák
konyhai használatra; sütemény- [keksz] vágók; süteményestál-
cák; süteményformák; süteményvágók; sütõformák; szalvétatar-
tók, nem nemesfémbõl szalvétákhoz gyûrûk nem nemesfémbõl;
szappanadagolók; szappandobozok; szappantartók; szarvasbõr
tisztításhoz; szájzuhanyok; szemetesládák, szemetesedények;
szemöldökkefék; szenesvödrök; szentelt edények, nem nemes-
fémbõl; sziták (háztartási eszközök); szivacsok háztartási haszná-
latra; szivacstartók; szobrocskák porcelánból, terrakottából vagy
üvegbõl; szobrok porcelánból, terrakottából vagy üvegbõl; szóda-
vízszifonok; szórófejek (vízporlasztó fúvókák) öntözõcsövekhez;
szõnyegseprõk; szûrõk, paszírozók nem nemesfémbõl; tartályok
háztartási vagy konyhai célokra (nem nemesfémbõl); tálak nem
nemesfémbõl; tálalátétek (asztali eszközök); tálcák háztartási
használatra, nem nemesfémbõl; tálcák, nem nemesfémbõl; tányé-
rok nem nemesfémbõl; teafõzõ tojások, teatojások, nem nemes-
fémbõl; teaszûrõk, nem nemesfémbõl; teásdobozok, nem nemes-
fémbõl; teáskannák, nem nemesfémbõl; teáskészletek nem ne-
mesfémbõl; tollseprûk; vajtartó burák; vajtartók; vályúk; vázák,
nem nemesfémbõl; virágcserepek; vödrök; állatsörték (kefeáruk
és ecsetek); éjjeliedények; ételburák; ételdobozok; étlaptartók;
üstök, katlanok; üvegkancsók.
29 Alkoholban tartósított gyümölcsök; almapüré; angolszalon-
na; bab, tartósított; baromfi (nem élõ); borsó, tartósított; bundás
burgonyaszeletek; burgonyaszirom; csemegeuborka; dió (feldol-
gozott); disznóhús; dzsemek; faggyú, étkezési; fagyasztott gyü-
mölcsök; fehérje emberi fogyasztásra; gomba, tartósított; gyü-
mölcshéj; gyümölcskocsonya (zselé); gyümölcskonzervek; gyü-
mölcsök, fõtt; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcs-
saláták; gyümölcsszeletkék (apró); hagyma, tartósított; hal (nem
élõ); hal, tartósított; halból készített ételek; halfilé; halhús emberi
fogyasztásra; halkonzervek; hentesáruk; heringek; hús; hús, tartó-
sított; húskivonatok; húskocsonya; húskonzervek; húsleves, erõ-
leves; húsleves koncentrátumok; húsleveshez (táptalajhoz) ké-
szítmények; joghurt; kandírozott (cukrozott) gyümölcsök; kazein
táplálkozási használatra; kefir; kolbász; konyha(kerti) növények,
konzervált; krokett; kukoricaolaj; lekvár; lencse, tartósított; le-
veskészítmények; levesek; mandula, darált; mazsola; máj; máj-
pástétom; napraforgóolaj, étkezési; olajok, étkezési; pacal; para-
dicsomlé fõzéshez; paradicsompüré; rákok, folyami (nem élõ);
repceolaj, étkezési; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok; son-
ka; sózott hús; sültburgonya, chips; szalonna; szarvasgomba, tar-

tósított; szárított zöldségek; szójabab, tartósított, táplálkozási
használatra; tej; tejoltó; tejsavó; tejszín (tejtermék); tejszínhab;
tejtermékek; tojásfehérje; tojások; tojáspor; tojássárgája; vadhús;
vaj; vajkrém; véreshurka (hentesáru); virágporkészítmények
(élelmiszer); zöldségek, fõtt; zöldségek, tartósított; zöldségkon-
zervek; zöldséglevek fõzéshez; zöldségleves készítmények; zöld-
ségsaláták; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok
elõállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre; állati velõ táp-
lálkozási célra.
30 Aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; babliszt;
briós; burgonyaliszt étkezésre; búzadara; búzaliszt; cikória (pót-
kávé); cukor; cukorkaáruk; cukrászkészítmények karácsonyfa dí-
szítésére; cukrászsütemények; csillagánizs; dara emberi táplálko-
zásra; díszek süteményekhez (ehetõ); ecet; eszenciák élelmisze-
rekhez, kivéve az étereszenciákat és az illóolajokat; fagyasztott
joghurt (cukrászati jég); fagylalt, jégkrém; fûszerek, ízesítõk; fû-
szerkeverék; gabonakészítmények; glükóz étkezési használatra;
gríz, kuszkusz, búzadara gyümölcskocsonya, zselé (cukrászáru)
gyümölcsös sütemények/torták, húslé, mártás, szaft húspástéto-
mok; kandiscukor táplálkozási használatra; karamella (cukor-
kák); kekszek; keményítõtartalmú termékek étkezéshez; kenyér;
kenyér kovász nélkül, macesz; kétszersültek, kekszek; kovász;
kukorica (darált); kukorica, sült; kukoricaliszt; kukoricapehely;
lepények (gyümölcsös); lisztek, étkezési; liszttartalmú ételek;
maláta élelmezési célra; malátacukor (maltóz); malátakivonat
élelmezési célra; malátás kekszek; malomipari termékek; mandu-
lapép; mandulás cukrászkészítmények; mandulás cukrászsüte-
mény; marcipán; melasz; menta a cukrászat részére; metélt tészta,
nudli, galuska; méhpempõ emberi fogyasztásra (nem gyógyászati
célra); méz; mézeskalács; mustár; mustárliszt; müzli; nádcukor
szirup; palacsinták; paprika, õrölt (ételízesítõ); paradicsomszósz;
pattogatott kukorica; pástétomok; piskóták; propolisz emberi fo-
gyasztásra (méhészeti termék); sáfrány (fûszer) ételízesítõ; sikér
étkezési használatra; só élelmiszerek tartósítására; sós kekszek;
sörecet; sütemények; süteménytészta (pép, formázható); szója-
liszt; szójaszósz; tavaszi tekercs; tea; teaalapú italok; tejsodó (va-
níliás krém); vadon élõ fûszernövények; vermicelli, nudli, metélt
tészta; zab hántolt/tisztított; zabalapú ételek; zabdara; zabkásale-
ves, tejalapú, étkezési használatra; zabliszt; zabpehely; zellersó;
zsemlemorzsa; zsemlék; ánizsmag; árpa (hántolt); árpa (porrá
tört); árpaliszt; édesítõszerek természetes; élesztõ; élesztõ ételek-
hez; élesztõk, erjesztõanyagok tésztákhoz; ételízesítõ (fûszer).
33 Alkoholos eszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alko-
holos italok (a sörök kivételével); alkoholos kivonatok; almabo-
rok; aperitifek; borok; cseresznyepálinka; emésztést elõsegítõ ita-
lok (tömény italok és likõrök); gyomorkeserû (bitter) italok; gyü-
mölcstartalmú alkoholos italok; körtebor; likõrök; mézsör; pálin-
kák, brandyk; szeszes italok; égetett szeszes italok.

(210) M 08 03845 (220) 2008.12.15.
(731) Új Ház Zrt., Gyõr (HU)

(546)

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

A rovat 162 db közlést tartalmaz.

M162

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 2. szám II. kötet, 2009.03.02.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.
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