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nyok, biogáz és napsugárzás segítségével történõ termelésére
szolgáló berendezések készítése.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások a környezetbarát
energiatermelés területén.

(210) M 08 00021
(220) 2008.01.04.
(731) „Vaskapu„ Mérnöki és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jákó János, Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 07 02791
(220) 2007.08.07.
(731) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano (MI) (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 35 Áruminták terjesztése, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás,
üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás,
üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgáltatások, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, számlakivonatok összeállítása, becslés kereskedelmi ügyletekben.
(210) M 07 03968
(220) 2007.11.28.
(731) ALFAPAPÍR Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papíripari termékek, füzetborítók, könyvborítók, csomagolópapírok; levelezõlapok, képeslapok, levélpapírok, borítékok;
naptárak, plakátok, prospektusok; könyvek, mappák, irattartók,
dossziék, kéztörlõk, kendõk, terítõk, függönyök, papírpoharak,
papírtányérok, dobozok, zsebkendõk, állkendõk, irodai és irodatechnikai papíráruk (tömbök, blokkok), papírok, ezen belül fatartalmú és famentes papírok.
(210) M 07 01840
(220) 2004.03.11.
(731) Archea GmbH, Hessisch Oldendorf (DE)
(740) dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) ARCHEA
(511) 1
Szerves hulladékok, nevezetesen trágyák, trágyalevek.
11 Klímaberendezések, fûtõberendezések, hõcserélõk, hûtõberendezések, szárítóberendezések, levegõztetõ berendezések és
ezekbõl álló folyadékvezetõ rendszerek.
19 Építõanyagok tisztítóberendezések, elektromos áramot és
hõt szolgáltató kombinált erõmûvek, fermentorok és rothasztótornyok elõállításához.
37 Mûszaki tervezés és építéstervezés; valamint tisztítóberendezések, fermentorok, elektromos áramot és hõt szolgáltató kombinált erõmûvek, rothasztótornyok és alternatív energiák széltor-

(511) 9
Elektromos és elektronikus berendezés; tudományos eszközök; rádiókészülék; fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti) és oktatóberendezések; elektronikus kártyán vagy számítógépen elõinstallált szoftver; munkaasztal és hordozható számítógépek, nyomtatók, modemek, számítógép-tartozékok; hangok, képek és szoftverek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; jeltovábbító szolgáltatások segítségével a számítógépbe letöltött szoftverek; szalagon,
CD-ROM-on, DVD-n vagy lemezen elõrögzített szoftverek; a
számítógépek és számítógép-hálózatok kezelésére, ellenõrzésére,
diagnosztizálására és elemzésére szolgáló szoftverek; üres és mûsoros audio- és videolemezek, kazetták, szalagok, CD-ROM-ok
és DVD-k; televízióval összekapcsolható berendezés elektronikus játékok számára; szemüvegek és szemüvegalkatrészek.
16 Papír, karton; irodaszerek, nevezetesen tollak, ceruzák, szövegkiemelõk, tintatartók, ecsetek, naptárak, határidõnaplók, naplók, poszterek, jegyzetkönyvek, jegyzettömbök, jelölõcédulák;
festõfelszerelések, nevezetesen mûvészeti és festõecsetek, tollak,
ceruzák, pasztellek, valamint festõkészletek mûvészek és festõmesterek részére; üdvözlõkártyák, nyomtatványok, nevezetesen
irodalmi, divat-, mûvészeti, politikai, tudományos, történelmi és
szórakoztató témákkal kapcsolatos napilapok, magazinok, folyóiratok, szórólapok, könyvek, kézikönyvek, útmutatók, katalógusok; litográfiák és kõnyomatok, fényképek, felragasztható címkék; nyomtatott, irodalmi, divat-, mûvészeti, politikai, tudományos, történelmi és szórakoztató témákkal kapcsolatos instrukciós és oktatási anyagok.
38 Távközlési szolgáltatások; rádiós és televíziós mûsorszórás,
különösen közvetlen mûholdas rádió-mûsorszórás, melynek jeleit
relés rádiószórás segítségével a televíziós antennáról kábelen és
tercier rádió és televízió átalakítón keresztül, illetve online szolgáltatások segítségével adattovábbítón vagy számítógépes hálózaton keresztül lehet továbbítani; mobil telefonösszeköttetés; számítógépes terminálok segítségével történõ összeköttetés; adatok,
információk és képek továbbítása számítógép segítségével; elektronikus posta; információk a távközlésrõl; elektronikus hirdetõtábla szolgáltatások; adatok és dokumentumok elektronikus továbbítása számítógépen keresztül; adatok és levelek elosztása és
továbbítása elektronikus eszközökkel; hír- és információs ügynöki szolgáltatások.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
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M 07 02486
(220) 2005.02.23.
ASA Sp. z o.o., Gubczyce (PL)
ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

MENOPLANT SOY-A 40+
3
Kozmetikai készítmények, készítmények fogyasztási (testsúlycsökkentési) célokra, maszkok és tejek kozmetikai célokra,
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krémek, kenõcsök kozmetikai használatra, szappanok, kozmetikai készítmények fogyasztási célokra, kozmetikai készletek, kozmetikai készítmények menopauzához (szója izoflavonok).
5
Élelmiszerek és diétás italok, ideértve diétás étrend-kiegészítõk, diétás élelmiszerek, diétás anyagok gyógyászati használatra.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 07 03762
(220) 2007.11.08.
B. Nagy Norbert, Budapest (HU)
dr. Szabó Patrik, Dr. Szabó Patrik Ügyvédi Iroda, Budpest

TUTTO MAXIMA
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 07 03794
(220) 2007.11.13.
(731) Baloghné Darag Andrienne, Miskolc (HU);
dr. Szentes Béla Gyula, Budapest (HU)
(740) dr. Szentes Béla Gyula, Szentes Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 07 03230
(220) 2007.09.24.
(731) BIOFARM Sp. z.o.o., Poznan (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) COGITON
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(210) M 07 03231
(220) 2007.09.24.
(731) BIOFARM Sp. z.o.o., Poznan (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) ZELIXA
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(210) M 07 03914
(220) 2007.11.23.
(731) Brauerei Beck GmbH & Co. KG, Bremen (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) Beck’sperience
(511) 36 Támogatás (szponzorálás).
41 Szórakoztatás, élõ elõadások.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 07 02985
(220) 2007.08.31.
(731) Belarus Traktor Kft., Dunakeszi (HU)
(740) Gerginé dr. Horgos Lívia, G. Horgos Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)
(511) 7
Mezõgazdasági munkagépek és szerszámgépek, nagy mezõgazdasági felszerelések.
12 Jármûvek, szárazföldi közlekedési eszközök közül a mezõgazdasági vontatók.
35 Mezõgazdasági vontatók, tartozékaik, felszereléseik és alkatrészeik reklámozása, valamint az ezekkel kapcsolatos kereskedelmi ügyletek.
(210) M 07 03020
(220) 2007.09.04.
(731) Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft, Haselünne (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Irodák, Budapest
(541) Roter Apfel
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(210) M 07 03913
(220) 2007.11.23.
(731) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) FLORALIV
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

(210) M 07 03765
(220) 2007.11.09.
(731) BRAVOGROUP HOLDING Vagyonkezelõ Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Incze András Péter ügyvéd, Budapest
(591)
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; 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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
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(210) M 07 03443
(220) 2007.10.10.
(731) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Papp Dávid József, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 07 03928
(220) 2007.11.26.
(731) BRIDGE-HUNGARY Biztosításközvetítõ és Tanácsadó Zrt.,
Szolnok (HU)
(740) dr. Szentmiklósi Szaniszló ügyvéd, Szolnok
(546)

(511) 35 Konzultációk üzletvezetéshez, piackutatás, reklámújság,
szakértõi vélemény nyújtása ügyletekben, üzletvezetéshez tanácsadó szolgáltatás, vezetésben nyújtott támogatás kereskedelmi vagy iparvállalatoknál.
36 Bankügyletek, biztosítási ügynökségek, biztosítások, értékpapírok letétbe helyezése, ingatlanok kezelése, pénzügyi elemzések, pénzügyletek, tranzakciók (pénzügyi ügyletek), ügynöki
munkák.
41 Tanítás, oktatás.
(210) M 07 03929
(220) 2007.11.26.
(731) BRIDGE-HUNGARY Biztosításközvetítõ és Tanácsadó Zrt.,
Szolnok (HU)
(740) dr. Szentmiklósi Szaniszló ügyvéd, Szolnok
(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok, beleértve a margarinokat, vajat is.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(210) M 07 03955
(220) 2007.11.27.
(731) Buszmegálló Vendéglátóipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Abádszalók (HU)
(740) dr. Jacsmanik Erik ügyvéd, Eger
(546)

(511) 35 Konzultációk üzletvezetéshez, piackutatás, reklámújság,
szakértõi vélemény nyújtása ügyletekben, üzletvezetéshez tanácsadó szolgáltatás, vezetésben nyújtott támogatás kereskedelmi vagy iparvállalatoknál.
36 Bankügyletek, biztosítási ügynökségek, biztosítások, értékpapírok letétbe helyezése, ingatlanok kezelése, pénzügyi elemzések, pénzügyletek, tranzakciók (pénzügyi ügyletek), ügynöki
munkák.
41 Tanítás, oktatás.
(210) M 07 03442
(220) 2007.10.10.
(731) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Papp Dávid József, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok, beleértve a margarinokat, vajat is.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(511) 35
43

Reklámozás.
Vendéglátás.

(210) M 07 03267
(220) 2007.09.26.
(731) Central Business Center Ingatlankezelési Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szécsényi László, Szécsényi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 07 03497
(220) 2007.10.15.
(731) Chapman Entertainment Limited, egyesült királyságbeli cég,
London (GB)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) Zümi
(511) 28 Játék kertészkészletek; játék vödrök és ásók; akciós figurák;
akciós figurák tartozékai és környezetük, különösen akciós figura
játékkészletek és fantáziakörnyezet; buborékfújó készletek pálcával és oldattal; lufik; labdák; elemmel mûködõ mozgó játékok;
táblás társasjátékok; játék építõelemek; építõjátékok; kártyajátékok; karácsonyfadíszek és karácsonyfa-dekorációk; ruhák játék
babákhoz vagy plüssjátékokhoz; játékbaba-tartozékok; játék babák; babakocsik játék babákhoz; játékszerek; torna- és sportcikkek; kézi bábok; babacsörgõk; mozgó játék bölcsõk; kirakós játékok; játék sárkányok; manipulációs rejtvényjátékok; álarcok; mobilok; jármûmodellek; modellezõanyagok, egy egységben árusí-
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ható puha játékok; játék sütõeszközök; játék bankok; játék fõzõkészletek; játékfigurák; játék szerszámok, játék szerszámtartó
övek, játék védõsisakok; játék jármûvek; játékok; triciklik (játékszerek); papír partysapkák.
41 Szórakoztatás; rajzfilmes szórakoztatási szolgáltatások; televíziós, filmes, mozgóképes, rajzos, rajzfilmes, animációs filmes
és rádiós szórakoztató mûsorok gyártása és forgalmazása; szórakoztatóparkok; könyvkiadás; szórakoztatási és nevelési szolgáltatások gyermekek számára; elektronikus kiadói szolgáltatások;
fanklubok; élõ elõadások és jelmezes személyes fellépések; versenyek szervezése; online elektronikus kiadványok szolgáltatása;
szórakoztatással és/vagy neveléssel kapcsolatos online információszolgáltatás; rádiómûsorok gyártása; színpadi show-mûsorok;
globális számítógépes hálózatokon keresztül szolgáltatott elektronikus játékok; tv-s szórakoztatási szolgáltatások; a felsoroltakkal kapcsolatos konzultációs, információs és tanácsadási szolgáltatások.

tott modellezõanyagok és eszközök a modellezõanyagokkal való
munkákhoz; kézügyességi készletek; partyújdonságok; kis játékok partyajándékok céljára; játékkártyák; plüssjátékok; bábok;
rejtvények; kerekes játék jármûvek; homokládák; csúszdák, úszógyûrûk, felfújható úszómedencék, fürdõjátékok, medencei játékok, vízfröcskölõ játékok; gördeszkák, korcsolyák, sílécek, játék
tárcsák, hokiütõk, szánkók; szappanbuborék-fújók; összenyomható puha játékok; játék sütõeszközök; játék bankok; játék fõzõkészletek; játékfigurák; játék szerszámok, játék szerszámtartó
övek, játék védõsisakok; játék jármûvek; játékok; triciklik (játékszerek); papír partysapkák.
(210) M 07 03498
(220) 2007.10.15.
(731) Chapman Entertainment Limited, egyesült királyságbeli cég,
London (GB)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) Fifi virágoskertje
(511) 9
Rajzfilmek; audiovizuális felvételek; kamerák; mozifilmek;
gyermekek nevelésével és szórakoztatásával kapcsolatos számítógépi szoftverek; videoberendezésekkel vagy televízós vevõkészülékekkel történõ használatra alkalmas villamos számítógépes
játékok; elektronikus kiadványok; elektronikus kifestõkönyvek
és poszterek; elektronikus üdvözlõkártyák; filmek; villamos kézi
játékgépek és szoftverek; interaktív okatójátékok videoberendezésekkel vagy televíziós vevõkészülékekkel történõ használatra;
interaktív szórakoztatószoftverek számítógépes használatra; interaktív grafikus képernyõk; interaktív videoszoftverek; egérpadok; mûsoros média, beleértve videoszalagokat és kazettákat,
CD-ket, hangkazettákat, DVD-ket, videojáték-egységeket és számítógépi lemezeket; mûsoros interaktív kompaktlemezek; védõsisakok sportokhoz; napszemüvegek és szemüvegkeretek; szárny
alakú úszógumik; internetes elektronikus játékok.
16 Kitöltõs (szöveges vagy rajzos) feladatfüzetek; címregiszterek; albumok; autogramalbumok; iratlefûzõk; könyvjelzõk;
könyvek; naptárak; rajzvázlatok, karikatúrák; toll, ceruza, pasztellkréta- és zsírkrétatokok, tartók és állványok; képregények; kifestõkönyvek, matricák; elõjegyzési naptárak; iratgyûjtõk és dobozok írószereknek, papíráruknak és papíroknak; könyvek, füzetek, írólaptömbök, tollak és készletek rajzoláshoz; festõállványok; hímzési, varrási és kötési minták; levélpapír- és írólaptartók; ragasztók; üdvözlõlapok; tinták; magazinok; formázóagyag,
gyurma; hírlevelek; noteszok és írótömbök; partymeghívók; ceruzahegyezõk; festékek, festékeskészletek, ecsetek, pasztellkréták,
rajzszenek, ceruzák; postai levelezõlapok; nyomtatott képek és
poszterek; nyomtatott kiadványok és nyomtatványok; radírgumik; vonalzók; albumok és könyvek (újság)kivágások beragasztására; írószerek/papíráruk; stenclik/sablonok; matricák, lehúzóképek, levonóképek; abroszok, papír alátétek, papírabroszok;
oktatóanyagok; gyûjtõ (hobbi) kártyák; csomagolópapír; írómappák és -papír.
25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.
28 Játék kertészkészletek; játék vödrök és ásók; akciós figurák;
akciós figurák tartozékai és környezetük, különösen akciós figura
játékkészletek és fantáziakörnyezet; buborékfújó készletek pálcával és oldattal; lufik; labdák; elemmel mûködõ mozgó játékok;
táblás társasjátékok; játék építõelemek; építõjátékok; kártyajátékok; karácsonyfadíszek és karácsonyfa-dekorációk; ruhák játék
babákhoz vagy plüssjátékokhoz; játékbaba-tartozékok; játék babák; babakocsik játék babákhoz; játékszerek; torna- és sportcikkek; kézi bábok; babacsörgõk; mozgó játék bölcsõk; kirakós játékok; játék sárkányok; manipulációs rejtvényjátékok; álarcok; mobilok; jármûmodellek; modellezõanyagok, egy egységben árusított modellezõanyagok és eszközök a modellezõanyagokkal való
munkákhoz; kézügyességi készletek; partyújdonságok; kis játékok partyajándékok céljára; játékkártyák; plüssjátékok; bábok;
rejtvények; kerekes játék jármûvek; homokládák; csúszdák, úszógyûrûk, felfújható úszómedencék, fürdõjátékok, medencei játékok, vízfröcskölõ játékok; gördeszkák, korcsolyák, sílécek, játék
tárcsák, hokiütõk, szánkók; szappanbuborék-fújók; összenyom-

(210) M 07 03548
(220) 2007.10.19.
(731) Czeróczki Zoltán, Hódmezõvásárhely (HU)
(546)

(511) 28

Horgászzsinór, horgászcikk.

(210) M 07 03182
(220) 2007.09.19.
(731) Dais Zrt., Budapest (HU)
(541) Ütõkártya
(511) 16 Bankkártya, hitelkártya, pontgyûjtõ kártya.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Pénzügyi szolgáltatás, banki szolgáltatás, pénzügyi termék,
banki termék.
(210) M 07 03090
(220) 2007.09.11.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 07 03088
(220) 2007.09.11.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)
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(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 07 03951
(220) 2007.11.27.
(731) Debreceni Hús Zrt., Debrecen (HU)
(740) dr. Aryné dr. Uhri Anna ügyvéd, Debrecen
(546)

(511) 29

Hentesáru, darált hús.

(210) M 07 03769
(220) 2007.11.09.
(731) Dentaluminia Kft., Budapest (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Menedzser, Tanácsadó
és Szolgáltató Kft., Budapest
(546)

(511) 10 Sebészeti; orvosi és fogorvosi készülékek, mûszerek.
35 Reklámozás és marketingtevékenység; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; árubemutatók; üzleti információk.
41 Oktatás; szakmai képzések; tankönyvkiadás; szemináriumszervezés, -vezetés.
44 Orvosi; fogtechnikai szolgáltatások.
(210) M 06 02069
(220) 2006.06.12.
(731) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(591)

lékek; gép által futtatott adathordozók; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez;
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
38 Távközlés; a távközlés részére felszerelések mûködtetése és
bérlete, különösen mûsorszóráshoz és televíziók számára.
42 Számítógép-programozási szolgáltatások; adatbázis-szolgáltatások, nevezetesen adatbázisok üzemeltetése és adatbázisokhoz való hozzáférési idõ bérlete, valamint adatok, hírek és információk gyûjtése és szolgáltatása; adatfeldolgozó felszerelésekkel
és számítógépekkel kapcsolatos bérleti szolgáltatások; projekttanulmányok és tervezési szolgáltatások telekommunikációs felszerelésekkel kapcsolatosan.
(210) M 07 03483
(220) 2007.10.12.
(731) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) MT Group
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányítására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; írott és nem írott adathordozók (amelyek a 9. osztályba
tartoznak); számítógépprogramok (mentett); elektronikusan felvett adatok (letölthetõk); elektronikus kiadványok (letölthetõk).
16 Nyomdaipari termékek; fényképek; irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; számítógép-adatbázisban tárolt adatok és információk
összegyûjtése, rendszerezése, fordítása és gazdasági elemzése;
kiskereskedelmi szolgáltatások (internet és egyéb távközlési hálózat segítségével) a 9. és 16. osztályba felsorolt termékekre.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Számítógépek és távközlési berendezések építése, tárolása,
javítása, karbantartása.
38 Távközlés; hírügynökségek; távközlési berendezések bérlése; távközlési információk.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardverek, szoftverek és adatbázisok tervezése és fejlesztése; mûszaki konzultációk; elektronikus
adattárolási szolgáltatások; adattároló berendezések bérlése;
website készítése megrendelõk részére.
45 Licencia és szellemitulajdon-jogok.
(210) M 07 03757
(220) 2007.11.08.
(731) Dr. Milesz Bioproducts Kft., Debrecen (HU)
(541) Dr. Milesz Életelixír
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek.

(511) 9
Elektromos, elektronikus, optikai, súlymérõ, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti) és oktatóberendezések és felszerelések (amennyiben a 9. áruosztályba tartoznak); hangok, képek és adatok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló készü-

(210) M 07 03263
(220) 2007.09.26.
(731) DREAM STÚDIÓ Kommunikációs Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Svéda István, Svéda Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 07 04190
(220) 2007.12.17.
Ewing Termelõ és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Keserû Ákos ügyvéd, Hévíz

SOUTHFORK RANCH
43

Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 07 04138
(220) 2007.12.14.
(731) Far East 21 C Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés, hirdetési
oldalak készítése, hirdetési hely kölcsönzése, különösen kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások vagy vásárok szervezése.
(210) M 07 03764
(220) 2007.11.08.
(731) Emléktrezor Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Huber Zsuzsanna, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 07 03408
(220) 2007.10.08.
Euro-Fém Kft., Vecsés (HU)
Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(210) M 07 03926
(731) Fehéri Gábor, Budapest (HU)
(546)

HELP MAISTER
7

(511) 7
Háztartási robotgépek; mixerek; mosogatógépek; mosógépek; porszívók.
9
Antennák; erõsítõk; fényképezõgépek; kazettalejátszók;
kompakt (CD-) lemezjátszók; lemezjátszók; rádiókészülékek; sétálómagnók; televíziós készülékek; vasalók, elektromos; vetítõgépek; vevõkészülékek (audio-, videokamerák); videomagnók,
képmagnók.
11 Fagyasztók, hajszárítók, hûtõgépek, hûtõszekrények, jégkészítõ gépek; kávéfõzõk, elektromos; fagyasztók; fûtõkészülékek,
elektromos; hajsütõk; hajszárítók; kenyérpirítók; klímaberendezések; légkondicionáló; mikrohullámú sütõk; radiátorok (fûtés);
szárítókészülékek; ventilátorok.
(220) 2007.11.26.

Építõipari emelõszerkezetek.

(210) M 07 02358
(220) 2007.06.29.
(731) EVM Zrt., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest
(546)

(511) 39

Étel házhoz szállítás.

(210) M 08 00120
(220) 2008.01.17.
(731) Firstmed Centers Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, interneten keresztül történõ reklámozás, tájékoztatás és terjesztés, bemutatók és promóciók, internetes
játékok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás, interaktív játékok,
internetes játékok; sport- és kulturális tevékenységek.

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
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(210) M 06 03617
(220) 2006.11.06.
(731) Fixlakás.hu Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 03558
(220) 2007.10.24.
(731) Groverbeach Ltd., Limassol (CY)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) JANUS
(511) 33 Borok, szeszes italok.
43 Vendéglátóipar.

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 07 03662
(220) 2007.10.30.
(731) Flamandéria Bt., Budapest (HU)
(541) Pár Perc Krumpli
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés).
(210) M 07 04141
(220) 2007.12.14.
(731) Garaguly Tibor, Etyek (HU);
Garagulyné dr. Földvári Erika, Etyek (HU);
Ivanyik Andrea, Budapest (HU);
Réthy Károly, Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 01950
(220) 2007.05.23.
(731) Guardian Industries Corp. (Delaware államban bejegyzett cég),
Auburn Hills, Michigan (US)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) SUNGUARD
(511) 19 Nem fém építõanyagok; építõiparban használt üvegek; nem
fémbõl készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és kátrány;
nem fémbõl készült, hordozható szerkezetek; emlékmûvek, szerkezetek nem fémbõl.
(210) M 07 03919
(220) 2007.11.23.
(731) Gyomaker Kft., Gyomaendrõd (HU)
(740) dr. Rakonczainé dr. Mészáros Gabriella ügyvéd, Békéscsaba
(546)

(511) 43

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 07 03958
(220) 2007.11.27.
(731) Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)
(740) Bagyinszki Zoltán, Gyula Város Polgármesteri Hivatal
Kulturális Osztály, Gyula
(546)

(210) M 07 03665
(220) 2007.10.30.
(731) Glucoscare International Pte Ltd., Singapore (SG)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 5
Gyógynövény teák orvosi célra és egészségmegõrzésre alkalmazott teák orvosi célra.
30 Tea és teaalapú italok.
(210) M 07 04187
(220) 2007.12.17.
(731) Glória Ingatlanfejlesztési és Befektetési Kft., Debrecen (HU)
(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(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.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; 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.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
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37 Karbantartási szolgáltatások, nevezetesen tisztítási és fertõtlenítési szolgáltatások (amelyek a 37. osztályba tartoznak);
nagy nyomású mosási szolgáltatások; téli szolgáltatások, úgymint
hó- és jégeltakarítás; külsõ felületek tisztítása és karbantartása;
kártevõk irtása (kivéve a mezõgazdasági célú irtást); hó és jég eltávolítására szolgáló eszközök, fertõtlenítõberendezések, kézi
mûködtetésû és elektromos/mechanikus tisztítóberendezések és
készülékek, valamint kártevõk irtására szolgáló (kivéve a mezõgazdasági célú) berendezések bérlése; technikai berendezések
karbantartása, javítása és az épülettel összeköttetésben való felállítása az épület javításához, étel- és italautomaták, mobil WC kölcsönzése.

munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); 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.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; 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 alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

39 Hulladékgyûjtés, szortírozás, szállítás; vezetési és szállítási
szolgáltatások (amelyek a 39. osztályba tartoznak); a jármûpark
karbantartása; páncélautó-szolgáltatás; futárszolgálat; pénz kezelése, azaz pénzszámlálás, -szortírozás, -kötegelés, -rollnizás és
-csomagolás.

(210) M 07 03444
(220) 2007.10.10.
(731) HAIR FREE Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Érd (HU)
(740) dr. Galambos Imre ügyvéd, Budapest
(546)

41 Sport-, kulturális és információs tevékenységek, valamint
szórakoztatás szervezése.
42 Házgondnoki szolgáltatások, kertészi szolgáltatások; mûszaki karbantartás; étel- és italautomaták, valamint mobil WC-k
szervizelése; étel- és italautomaták, valamint mobil WC-k kölcsönzése, valamint karbantartása; megfigyelõi és biztonsági szolgáltatások (amelyek a 42. osztályba tartoznak); helyi közlekedés
megfigyelése; bizonsági berendezések, valamint járulékos felszereléseivel kapcsolatos tanácsadás, tervezés és megfigyelési szolgáltatások; biztonsági berendezések és járulékos felszereléseinek
kölcsönzése.

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

43
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 07 02790
(220) 2007.08.07.
happybeds.com Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
dr. Ékes Edvárd, Ékes Ügyvédi Iroda, Budapest

Élelmezés, étkezdék üzemeltetése.

44 Megfigyelõi és biztonsági szolgáltatások (amelyek a 44.
osztályba tartoznak).
45 Megfigyelõi és biztonsági szolgáltatások (amelyek a 45.
osztályba tartoznak).

HAPPYBEDS.COM Travel and More
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
39 Szállítás; áruk csomagolása és reklámozása; utazásszervezés.

(210) M 07 02633
(220) 2007.07.20.
(731) Hectas Gebäudedienste Stiftung & Co. KG, Wuppertal (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 3
Tisztítószerek.
5
Fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására
szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó
szerek (herbicidek).
7
Elektromos és mechanikus tisztítóberendezések és azok alkatrészei, nevezetesen épületek külsejének és belsejének tisztítására alkalmazott berendezések és azok alkatrészei; kártevõk irtására alkalmazott berendezések és azok alkatrészei.
8
Kártevõk irtására alkalmazott kézi berendezések és azok alkatrészei.
9
Biztonsági berendezések és ehhez csatlakozó járulékos felszerelések (amelyek a 9. osztályba tartoznak).
16 Hulladéktároló zacskók.
21 Kézzel mûködtetett eszközök és azok alkatrészei épületek
külsõ és belsõ tisztítására; tisztítóeszközök; szivacsok; kefék (kivéve a festõecseteket).
35 Épületek külsõ és belsõ karbantartása kereskedelmi és szervezési szempontból; ideiglenes személyzet biztosítása.
36 Étel- és italautomaták, mobil WC kölcsönzése.

(210) M 07 03939
(220) 2007.11.27.
(731) HELIOS-OPTICA Nagykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Esztergom (HU)
(740) dr. Péter Csaba, Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
Szemlencsék, okulárok, szemlencsét tartalmazó mûszerek,
szemüvegek (optikai), szemüvegkeretek, szemüvegtokok, szemüveglencse üvegjei, szemüvegzsinórok.
(210) M 05 01903
(220) 2005.06.01.
(731) HIDROCENTRUM Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) FULLMOON
(511) 25 Ruházati cikkek; cipõk; kalapáruk; felsõruházat, sportruházat, farmer.
(210) M 08 00025
(220) 2008.01.07.
(731) Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)
(740) dr. Bánki Orsolya, Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Ide járunk, jól járunk!
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(210) M 07 03481
(220) 2007.10.12.
(731) HUNGÁRIA-Közraktározási Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) AGROVIR
(511) 35 Segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalat üzleti
ügyeinek vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában.

(210) M 07 03752
(220) 2007.11.08.
(731) Infogyõr Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal szabadalmi ügyvivõ, Gyõr
(546)

(210) M 07 03291
(731) Kaiser 2000 Kft., Érpatak (HU)
(546)

(220) 2007.09.28.

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

(511) 38 Online internetes információ- és hírszolgáltatás, hírügynökségi szolgáltatás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével, internetes közösségek számára kommunikációs felületek biztosítása hírportálon, fotó- és sajtótermékek online publikálása a világhálón; események, rendezvények helyszíni közvetítése az interneten, közérdekû információk közzététele a világhálón; EDI (elektronikus adatcsere) szolgáltatás, elektronikus postaláda, elektronikus postafiók, elektronikus levélszekrény szolgáltatások, e-mail.

(210) M 07 03673
(220) 2007.10.31.
(731) Kalocsai Györgyné, Budapest (HU)
(740) dr. Gaal Szabolcs, 1000. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 07 03848
(220) 2007.11.19.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 16
35

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; 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.

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

(210) M 07 03846
(220) 2007.11.19.
(731) Ingatlan-Adatbázis Kft., Miskolc (HU)
(546)

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

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.

(210) M 07 03261
(220) 2007.09.26.
(731) Királyudvar Kft., Tarcal (HU)
(740) dr. Németh Imola, Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 07 03549
(220) 2007.10.19.
(731) ITHILIA Informatikai és Technológiai Kft., Budapest (HU)
(541) HopSec
(511) 9
Interfész (informatika), memóriakártya, intelligens mikrokártya, processzorok, számítógépek, számítógép-perifériák, számítógépprogramok (letölthetõ), számítógépprogramok (rögzített).
42
sa.

Számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítá(511) 33
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(210) M 07 03785
(220) 2007.11.12.
(731) Konett Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 03229
(220) 2007.09.24.
(731) Kutasi Szabolcs, Nyírpazony (HU)
(546)

(511) 41 Tréning, oktatás, képzés, konzultációk szervezése, konzultációk levezetése, eszmecserék, kollokviumok, szemináriumok,
konferenciák szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés; szórakoztatás; interaktív oktatótevékenység; oktatási vizsgáztatás;
szabadidõs szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; rádió- és televízióprogramok készítése; akadémiák; vetélkedõk szervezése és
lebonyolítása; a módszer eredményeinek publikálása; módszertani füzet megjelenítése; könyvkiadás; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; online elérhetõ elektronikus publikációk; online elérhetõ elektronikus tananyagok megjelenítése; nem
reklámcélú szövegek kiadása; oktatási célú segédanyagok készítése.

(511) 4

(210) M 07 03260
(220) 2007.09.26.
(731) Korzó Bevásárlóközpont Hasznosító Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Bessenyei Tibor, Bessenyei Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 07 01839
(220) 2007.05.17.
(731) KVARC-MINERAL Építõanyaggyártó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Garai Péter, Mátyás és Garai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

(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.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25

Tüzelõanyagok.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 03923
(220) 2007.11.26.
(731) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,
Kõröstetétlen (HU)
(740) dr. Kiss Gábor, Ivanovits és Kiss Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) BABEL
(511) 29 Tej és tejtermékek, sajt.
(210) M 07 04173
(731) Li Hong Mei, Budapest (HU)
(546)

(220) 2007.12.17.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38

Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(511) 25

Fehérnemû.

(210) M 07 02535
(220) 2007.07.12.
(731) Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 06 00225
(220) 2006.01.23.
(731) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG, Zürich (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) HAFERKNUSPER
(511) 30 Péksütemények, cukrászsütemények, különösen cukros és
csokoládés cukrászsütemények, tésztatermékek (dough products), kekszek, gabonakészítmények, ehetõ jég.

M240

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 3. szám I. kötet, 2008.03.14.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.
(511) 1
9
45
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

Tudományos termékek.
Mágneses adathordozók.
Jogi szolgáltatások.

M 07 01666
(220) 2007.05.03.
Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság, Szeged (HU)
dr. Munzné dr. Pácsa Cecília ügyvéd, Szeged

IN VITRO VERITAS
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 07 03074
(220) 2007.09.11.
Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

Nagyon Zene
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; 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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 07 03076
(220) 2007.09.11.
Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

MR6
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; 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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 07 03077
(220) 2007.09.11.
Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

MR6-Rádió Miskolc
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; 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.

M 07 03078
(220) 2007.09.11.
Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

MR6-Rádió Gyõr
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; 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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
M 07 03080
(220) 2007.09.11.
Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

MR6-Rádió Debrecen
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; 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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
M 07 03081
(220) 2007.09.11.
Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

MR6-Rádió Pécs
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; 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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 07 03225
(220) 2007.09.24.
(731) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)
(740) Gláser Tamás, LÁRHEN Iparjogvédelmi, Tanácsadó,
Menedzser és Szolgáltató Kft., Budapest
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(541) WOODWOOL
(511) 17 Hõszigetelõ anyagok; kõgyapot szigetelõanyag; nedvesség
elleni szigetelõanyagok épületekhez; szigetelõfóliák; szigetelõszövetek; szigetelõanyagok nyílászárókhoz; szigetelõlemezek;
szigetelõszalagok; tömítõanyagok; tömítõkittek; üveggyapot szigetelési célokra.
19 Nem fém építõanyagok.

(541) METAPAY
(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 07 02758
(220) 2007.08.02.
(731) Mihályi Gábor László, Székesfehérvár (HU)
(546)

(210) M 07 03227
(220) 2007.09.24.
(731) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)
(740) Gláser Tamás, LÁRHEN Iparjogvédelmi, Tanácsadó,
Menedzser és Szolgáltató Kft., Budapest
(541) MASTERPROFIL
(511) 6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; építõanyagok és építõelemek fémbõl; építõipari felhasználású fémprofilok; fémszerelvények építményekhez.
(210) M 07 03228
(220) 2007.09.24.
(731) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)
(740) Gláser Tamás, LÁRHEN Iparjogvédelmi, Tanácsadó,
Menedzser és Szolgáltató Kft., Budapest
(541) ROOFBOND
(511) 6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; építõanyagok és építõelemek fémbõl.
19 Bitumenalapú építõanyag-bevonatok; bitumenes építési
anyagok; bitumenes bevonatok tetõfedéshez; építõanyagok nem
fémbõl.
(210) M 07 04167
(220) 2007.12.14.
(731) Mayotex Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Dobrossy István, Dobrossy és Alexa Ügyvédi Iroda,
Debrecen
(541) Mayotex
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

Hûtõanyagok jármûmotorokhoz.
Hulladék és szemét újrafeldolgozása, hasznosítása.

(210) M 07 03786
(220) 2007.11.12.
(731) MITAC INTERNATIONAL CORPORATION, Hsinchu,
Taiwan (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 35 Export- és importügynökségek; áruajánlattal és eladással
kapcsolatos ügynöki szolgáltatások hazai és külföldi gyártók részére; anyagbeszerzéssel kapcsolatos ügynöki tevékenység egyéb
cégek számára; aukciók megtartása; internetaukciók megtartása;
piackutatás lefolytatásával kapcsolatos szolgáltatások; közvélemény-kutatás lefolytatása; tv-programok keretében történõ vizsgálatok lefolytatása; piackutatással kapcsolatos vizsgálatok lefolytatása; propagandaszolgáltatások; postán való rendeléssel
kapcsolatos szolgáltatások; televízión keresztül történõ rendelés
házhoz szállítással; online rendelés mûködtetése; elektronikus
áruházak; elektromos és elektronikus eszközök felhasználásával
történõ kiskereskedelmi szolgáltatások; számítógépes információs rendszer, adatbank létesítése; a számítógépes adatbank összeállítása; számítógépes fájlok kezelése; kutatási szolgáltatások
számítógépes adatfájlok vonatkozásában; számítógépes adatbázis
kezelése.

(210) M 08 00287
(220) 2008.01.29.
(731) Mediatech Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem
tartoznak más osztályokba).
38 Távközlés; különösen elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás
(távközlési szolgáltatás), hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési ügyekben, kábeltelevíziós mûsorszórás, közlések üvegszálas hálózatok útján, mobil
(celluláris) telefon-összeköttetés, mûholdas átvitel, rádióadás,
számítógép-terminálok közötti összeköttetések, televíziós mûsorszórás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; különösen is online elérhetõ elektronikus publikációk [nem letölthetõk], online játékok szolgáltatása [számítógépes hálózatból], szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, videofelvevõ készülékek kölcsönzése.
(210) M 07 03660
(220) 2007.10.30.
(731) Metapay Fizetési Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Lénárt Zsófia Katalin, Budapest

(511) 1
40

(210) M 07 03788
(220) 2007.11.13.
(731) Márker 98 Vendéglátó és Kereskedelmi Kft., Törökbálint (HU)
(740) dr. Krasznai András, Dr. Krasznai és dr. Kollár Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
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(210) M 07 03756
(220) 2007.11.08.
(731) Mûszertechnika-Holding Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Incze András Péter ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 07 03783
(220) 2007.11.12.
(731) Nutri-Fit Kft., Dunakeszi (HU)
(740) dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(511) 5

Étrendkiegészítõ tabletta.

(210) M 07 03518
(220) 2007.10.17.
(731) Nutritive Kft., Budapest (HU)
(740) Záborszky Csaba, Balassagyarmat
(546)

(210) M 07 03753
(220) 2007.11.08.
(731) Nagy Péter András, Gyõr (HU)
(740) Török Antal szabadalmi ügyvivõ, Gyõr
(546)

(511) 36

(511) 32 Vizek; természetes vizek (italok), borvizek; ízesített és
szénsavas vizek; sör, szörpök és más készítmények italokhoz;
üdítõitalok, gyümölcslevek, gyümölcsbõl készült italok, gyümölccsel ízesített üdítõitalok, gyümölcspuncsok, limonádé, szódavíz, kristályvíz, ivóvíz és italok sportoláshoz, valamint más
alkoholmentes italok.
35 Reklámozás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák;
kereskedelmi ügyletek; különösen minõségi ivóvizek és élelmiszerek, kozmetikumok kis- és nagykereskedelme, külkereskedelme.
44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; aromaterápiás szolgáltatások,
betegápolási és gyógyfûrdõ szolgáltatások, közfürdõk higiéniai
célokra, otthonok lábadozók, betegek ápolására és gyógyfürdõi
utókezelésére, szépségszalonok, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti szolgáltatások.

(210) M 07 03530
(220) 2007.10.18.
(731) Nutritive Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván
(546)

(511) 43
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 07 03760
(220) 2007.11.08.
(731) Naturprodukt Kft., Törökbálint (HU)
(541) AHOL FÁJ, OTT HASZNÁL
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
(210) M 07 03376
(220) 2007.11.12.
(731) NUTRI-FIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Dunakeszi (HU)
(740) dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 5

Étrend-kiegészítõ tabletta.

Pénzügyi ügyletek.

Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

M 07 03504
(220) 2007.10.16.
OptiSun Kft., Miskolc (HU)
Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

ÉRTÉKES ÉVEK
9
Napszemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok, szemüvegzsinórok, szemüvegek (optikai), optikai cikkek, optikai lencsék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások, szemvizsgálat, optikusok szolgáltatásai, szemüvegkészítés.

(210) M 07 04164
(220) 2007.12.14.
(731) Pacsirtai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Tök (HU)
(740) dr. Mátrai Mihály, Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest
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10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(210) M 07 03661
(220) 2007.10.30.
(731) Pannon-Work Consulting Munkaerõ-kölcsönzõ és közvetítõ
Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Pardavi László ügyvéd, Gyõr
(546)

(511) 35 Munkaerõ-toborzás, személyzet kiválasztása pszichológiai
eljárásokkal, állásközvetítõ irodák.

(210) M 07 01660
(220) 2007.05.03.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) MASTER RECIPE
(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;
dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási
cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet
cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.
(210) M 07 03761
(220) 2007.11.08.
(731) Pik-SYS Informatikai és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(541) NÉZÕPONT
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, tanácsadói tevékenység, tanácsadás
üzleti ügyek és kereskedelmi funkciók irányítása kapcsán.
41 Szórakoztató, sport- és kulturális események és rendezvények szervezése, interaktív rendezvények, nevelés és szakmai
képzés, alkotómûhelyek szervezése, audio- és konferenciaberendezések kölcsönzése, könyvkiadás, online tevékenységek, elektronikus könyvek, fordítás, fenti szolgáltatások ismertetése és reklámozása, szórakoztatás, programok készítése, kiállítások szervezése, közönségszervezés.
(210) M 07 03266
(220) 2007.09.26.
(731) PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 07 03811
(220) 2007.11.13.
(731) PharmaWorld 2000 Ltd., Wuppertal (DE)
(740) dr. Szabó Károly, K. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 07 03812
(220) 2007.11.13.
PharmaWorld 2000 Ltd., Wuppertal (DE)
dr. Szabó Károly, K. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

nicovet
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok; mindenfajta halból, tartósított halból, sózott halból, halkonzervbõl és halászlébõl készült élelmiszerek emberi fogyasztásra.
(210) M 07 04147
(220) 2007.12.14.
(731) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) REZEDA
(511) 2
Festékek, kencék, lakkok.
(210) M 07 03925
(220) 2007.11.26.
(731) Political Capital Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Bolevácz Éva, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) POLITICAL CAPITAL
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
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adatkutatás számítógépes fájlokban (mások számára), eladási
propaganda (mások számára), gazdasági elõrejelzések, hirdetések
levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, import-export ügynökségek, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, kereskedelmi információs
ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, konzultáció személyzeti kérdésekben, közlemények átírása, közönségszolgálat, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piaci
tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyagok
naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámügynökségek, hirdetõi ügynökségek, sajtófigyelés, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szabadtéri hirdetés, szakmai konzultáció üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, számítógépes nyilvántartások kezelése, személyzet kiválasztása pszicjológiai eljárásokkal.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása
(gyakorlat), bálok szervezése, digitális képfelvételezés, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása, fényképészet, filmgyártás, filmstúdiók, fogadások
tervezése (szórakoztatás), fordítói szolgáltatások, fotóriportok
készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek kölcsönzése, helyfoglalás show-mûsorokra, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, sorsjátékok lebonyolítása, stadionok bérlete, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása (nem reklámcélú), televíziós szórakoztatás.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 07 04223
(220) 2007.12.19.
Prenor Kertészeti és Parképítõ Kft., Szombathely (HU)
Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

lési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámügynökségek, hirdetõi ügynökségek, sajtófigyelés, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szabadtéri hirdetés, szakmai konzultáció üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, számítógépes nyilvántartások kezelése, személyzet kiválasztása pszicjológiai eljárásokkal.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása
(gyakorlat), bálok szervezése, digitális képfelvételezés, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása, fényképészet, filmgyártás, filmstúdiók, fogadások
tervezése (szórakoztatás), fordítói szolgáltatások, fotóriportok
készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek kölcsönzése, helyfoglalás show-mûsorokra, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, sorsjátékok lebonyolítása, stadionok bérlete, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása (nem reklámcélú), televíziós szórakoztatás.
(210) M 07 04139
(220) 2007.12.14.
(731) Professional Publishing Hungary Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hornyák Gábor, HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 07 04140
(220) 2007.12.14.
(731) Professional Publishing Hungary Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hornyák Gábor, HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

ISIS
31 Különösen növényi szaporítóanyagok, élõ növények, különösen magnolia.

(210) M 07 03924
(220) 2007.11.26.
(731) Privy Council Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Bolevácz Éva, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) PRIVY COUNCIL
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógépes fájlokban (mások számára), eladási
propaganda (mások számára), gazdasági elõrejelzések, hirdetések
levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, import-export ügynökségek, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, kereskedelmi információs
ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, konzultáció személyzeti kérdésekben, közlemények átírása, közönségszolgálat, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piaci
tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyagok
naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távköz-

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; 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.
(210) M 07 03763
(731) Pálhegyi Máté, Budaörs (HU)
(546)
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(511) 41 Nevelés, oktatás; szakmai képzés; szórakoztatás, ezen belül
játszóház szervezése; tanfolyamok szervezése, tanácsadó rendezvények szervezése, ezen belül családi tanácsadás, családkísérés,
mentálhigiénés, pedagógiai, mûvészeti, otthoni környezeti, gyermeknevelési, egészségi, krízis-, szülési tanácsadás; sport- és kulturális tevékenységek, valamint ezekhez kapcsolódó kiadványok
terjesztése.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; ezen belül mûvészeti,
egészségi, családi, kapcsolati, mentálhigiénés, környezeti, kommunikációs és pedagógiai szolgáltatás és tanácsadás.
(210) M 07 03983
(220) 2007.11.28.
(731) Reneszánsz Programiroda Hungarofest Kht., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 03388
(220) 2007.10.05.
(731) SCHWEIZER ZAHNARZT Menedzsment és Praxisvezetés
Kft., Budapest (HU)
(541) DENTAL-SWISS-MANAGEMENT SYSTEME
(511) 42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 07 03389
(220) 2007.10.05.
(731) SCHWEIZER ZAHNARZT Menedzsment és Praxisvezetés
Kft., Budapest (HU)
(541) SCHWEIZER ZAHNARZT-MANAGEMENT

SYSTEME (SZMS)
(511) 42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 07 03579
(220) 2007.10.25.
(731) Seres Attila, Diósd (HU)
(740) dr. Hajnis Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 41

Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.

(210) M 07 01910
(220) 2007.05.21.
(731) Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárvári Tamás, Dr. Sárvári Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
Hang és/vagy kép felvételére, továbbítására és lejátszására
szolgáló készülékek; mozgófilmek és videoszalagok; videolemezek, valamint hang- és/vagy képfelvételt tartalmazó mágnesszalagok; hangfelvételek, hanglemezfelvételek; hanglemezek és egyéb
lemezek, mûsoros zenei CD-tartók és kazettatartók, napszemüvegek, szemüvegek; számítógépes termékek, így játékkazetták számítógépes videojátékokhoz és videokijelzõs játékgépekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, rádiómûsorok sugárzása, rádióadás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység, rádióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás.
42 Mûszaki szolgáltatások, számítógépek programozásával
kapcsolatos szolgáltatások.
(210) M 07 03940
(220) 2007.11.27.
(731) Sasvári Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Esztergom (HU)
(740) dr. Péter Csaba, Péter Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(210) M 07 03480
(220) 2007.10.12.
(731) SESAME WORKSHOP (a New-York Not-For-Profit
Corporation), New York, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) SZEZÁM UTCA
(511) 41 Oktatási célú és szórakoztató televíziós programok sugárzása gyermekek, szülõk és egész családok részére; oktatási célú és
szórakoztató online információs anyag gyermekek, szülõk és
egész családok számára; játékok és egyéb tevékenységek biztosítása az internet felhasználásával gyermekek, szülõk és egész családok részére; szórakoztatószolgáltatások biztosítása letöltéssel,
az internet felhasználásával és audio- és videoanyagok továbbításával; nem letölthetõ interaktív játékok.
(210) M 07 03264
(220) 2007.09.26.
(731) SEVER és Társa Kis- és Nagykereskedelmi Kft., Miskolc (HU)
(546)

(511) 25

(511) 9
Szemlencsék, okulárok, szemlencsét tartalmazó mûszerek,
szemüvegek (optikai), szemüvegkeretek, szemüvegtokok, szemüveglencse üvegjei, szemüvegzsinórok.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 03221
(220) 2007.09.24.
(731) SONY BMG Music Entertainment (Magyarország)
Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Lilly Baba
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(210) M 07 03070
(220) 2007.09.10.
(731) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company,
Seattle, Washington (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) TAZO
(511) 30 Tea és gyógytea; tea- és gyógyteaalapú italok; tea- és
gyógyteaalapú italok és koncentrátumok gyümölcsízesítéssel; fagyasztott édességek tea-, gyógytea- és/vagy gyümölcsízesítéssel.
32 Gyümölcsitalok és gyümölcslét tartalmazó üditõitalok;
gyümölcslevek, szénsavas gyümölcs- és gyümölcslétartalmú italok és szódaitalok; fagyasztott gyümölcsitalok és fagyasztottgyümölcs-alapú italok; folyékony és por alakú italkeverékek; ízesített
szirupok tea- és gyógyteaalapú italok készítéséhez.

(210) M 07 03445
(220) 2007.10.10.
(731) STEEL BIRD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Valkai István ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(210) M 07 04165
(220) 2007.12.14.
(731) Szakács Tibor, Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Danka János, Dr. Danka Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza
(546)

(210) M 07 02759
(220) 2007.08.02.
(731) dr. Szócska Gábor, Budapest (HU);
dr. Palicz Tamás, Budapest (HU)
(740) Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.
(210) M 05 02015
(220) 2005.06.13.
(731) Teleste Oyj, Littoinen (FI)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) TELESTE
(511) 42 Számítógépes rendszerekkel kapcsolatos tanácsadás, különösen analóg és digitális jelek fogadására, átvitelére, feldolgozására és elosztására használt berendezéssel és szoftverrel kapcsolatos tanácsadás; berendezés, nevezetesen analóg és digitális jelek
fogadására, átvitelére, feldolgozására és elosztására használt számítógép szoftver javítása és üzembe helyezése; analóg és digitális
jelek fogadására, átvitelére, feldolgozására és elosztására használt
berendezés és szoftver tervezése és fejlesztése mások számára.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 07 04255
(220) 2007.12.21.
Teva Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
Ágni Zsolt, Debrecen

REDUKTOTAL
5

Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 07 03772
(220) 2007.11.09.
(731) The Second Cup Coffee Company Inc., Mississauga,
Ontario (CA)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 07 01126
(220) 2007.04.03.
(731) Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,
Székesfehérvár (HU)
(740) Drávucz András egyéni vállalkozó, Jenõ
(541) Fejér Enterprise Agency
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek, fõleg pénz- és valutaügyletek kapcsán nyújtott szolgáltatások.

(210) M 07 03773
(220) 2007.11.09.
(731) The Second Cup Coffee Company Inc., Mississauga,
Ontario (CA)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) THE SECOND CUP
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
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(210) M 07 03374
(220) 2007.10.04.
(731) TOCAP Ingatlanforgalmazó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,
Balatonlelle (HU)
(740) dr. Stier Diána ügyvéd, Kaposvár
(541) LELLE PARK APARTMANHÁZ
(511) 43 Vendéglátási szolgáltatások, vendéglátás, idõleges szállásadás, szállás és étkezés biztosítása; olyan szolgáltatás nyújtása,
amelynek fõ célja szállás és étkezés biztosítása szállodában,
apartmanházban, panzióban és más, idõleges szállásadást nyújtó
intézményben, továbbá célja az élelmiszerek és italok fogyasztásra való elkészítése.
(210) M 07 03344
(220) 2003.08.12.
(731) Trocellen Italia S.p.A., Osio Sopra (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(210) M 07 02584
(220) 2007.07.18.
(731) Turi László, Budapest (HU)
(740) dr. Révész Ilona ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
M 07 03336
(220) 2007.10.02.
Törley Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)
dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

MUSCATELLER
33

Borok, pezsgõk.

(511) 5

Étrend-kiegészítõ tabletta.

(210) M 07 02573
(220) 2007.07.17.
(731) Viacom International Inc. ( Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat ), New York, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) NICKELODEON EL TIGRE MANNY RIVERA

(511) 17 Szigetelõanyagok, hangszigetelõ burkolatok; szigetelõpapír; fémfólia szigetelés céljára; szigetelõszalag; szigetelõmáz;
szigetelõtermékek; a hõsugárzás elleni védelemre szolgáló készítmények; szigetelõolaj; épületek nedvesség elleni szigetelésére
szolgáló anyagok; szigetelõfesték; szigetelõk; gumi, guttapercha,
gumi, azbeszt, csillám és az ezen anyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; félkész mûanyag termékek; csomagoló-, tároló- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült tömlõk.
19 Tûzbiztos cement burkolatok; szigetelõüveg (épületekhez);
nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; nem fémbõl készült
épületek; nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
27 Szõnyegek; lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; falikárpitok.

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 07 03377
(220) 2007.11.12.
(731) V.Á.G. SPOL S.R.O., Komarno (SK)
(740) dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest
(546)

KALANDJAI
(511) 9
Színházi vagy zenei hangfelvételek vagy videofelvételek;
napszemüvegek; mágnesek; minden típusú vezeték nélküli mobiltelefon-készülékek és alkatrészek, mobiltelefon-fedõlapok; letölthetõ csengõhangok, zene, MP3-lejátszók, grafikák, videomegjelenési képek vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközökre, vezeték nélküli továbbítás csengõhang feltöltésére és letöltésére, hang-, zene-, MP3-lejátszók, grafikák, videomegjelenési
képek, információ, és hírek az egész világra kiterjedõ számítógépes hálózatról a vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközre;
szavazás és hang- és üzenetfogadás vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközök között; videojáték programok, amik kazettákon, lemezeken, CD-ROM-okon szalagokon vannak rögzítve,
és minidiszken; lemezre rögzített számítógépes játékszoftver,
CD-ROM-ok és minidiszkek.
16 Nyomtatott anyagok, nevezetesen jegyzetpapír és gyûrûskönyv-betétpapírok, fantasztikus könyvek sorozatai, képregények, képregénykönyvek, matricák, kiragasztani való matricák,
cserekártyák, jegyzetkártyák, poszterek, dossziék, ceruzák, tollak, naptárak.
18 Esernyõk, bõröndcédulák, sporttáskák, hátizsákok, övtáskák, küldönctáskák, kézitáskák, pénztárcák és retikülök, atlétikai
táskák, ruhatartó zsákok utazáshoz, hátitáskák, aprópénzes pénztárcák, iskolatáskák, strandtáskák.
25 Fürdõruhák, fürdõköpenyek, strandruhák, övek, sortok,
dzsekik, kabátok, zoknik, lábbelik, selyemkendõk, szvetterek,
halloweenjelmezek, ruhák, kesztyûk, edzõsortok, fülvédõk,
nyakvédõk, pizsamák, nadrágok, ingek, melegítõfelsõk, síruhák,
hosszúnadrágok, napvédõk, nadrágtartók, garbók, alsóruházat,
mellények, melegítõruhák, fejfedõk.
28 Játékok és játékszerek, nevezetesen kártyajátékok, dobójátékok; plüssjátékok; akciófigurák és ehhez tartozékok;
CD-ROM-okat hasznosító egyedülálló videojátékgépek, egyedülálló videojátékgépek, egyedülálló hangkimenetgépek, táblajátékok; sportcikkek, nevezetesen golfütõk, baseball-labdák, vízilabdák, játék labdák, basseballütõk, karácsonyfadíszek.
38 Televíziós mûsorszóró szolgáltatás kábelen, szatelliten és
más forrásokon keresztül; kábelrádió-mûsorszórás, kábelrádió-közvetítés; mobil rádiókommunikáció; rádiós mûsorszórás;
rádiós kommunikáció; vezeték nélküli mobiltelefon telekommunikációs szolgáltatás és minden típusú mobiltelefon-szolgáltatás;
letölthetõ csengõhang ellátás, zene, MP3-as lejátszók, grafikák,
videokép vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközre; vezeték nélküli továbbítás, csengõhangok fel- és letöltése, hang-, zene-, MP3-lejátszók, grafika, videoképek, információ és hírek a
globális számítógépes hálózatról vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközökre; vezetékes telefonok közötti hang- és szöveges üzenetek küldése és fogadása; internetszolgáltatás, nevezetesen hang- és audiovizuális felvételek közvetítése az interneten
keresztül.
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.
41 Oktatás, tanítás és képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
szolgáltatás, beleértve a rádió- és televízióprogramokat; film- és
élõ adások bemutatása; animációs filmek és televíziós bemutatók;
mozi- és tv-stúdiós szolgáltatások; tévés szórakoztatás és élõ adás
elõadások és show-mûsorok, könyvkiadással kapcsolatos szolgáltatások, magazinok és folyóiratok; információszolgáltatás a bejelentõ televíziós programszolgáltatásától a többszörös felhasználókig a világhálón vagy az interneten vagy más online adatbázisokon keresztül; táncmûsoros produkciók, zenei mûsorok és videodíjkiosztó mûsorok; vígjáték mûsorok, játékprogramok és sportmûsorok élõ mûsor elõtt, amelyek elõadást sugároznak vagy felvételek késõbbi sugárzásra; élõ zenei koncertek, tv-hírmûsorok;
tehetségkutató versenyek szervezése és zenei és televíziós díjkiosztó mûsorok; stílus- és divatbemutató-szervezés és bemutatás;
információszolgáltatás a szórakoztatás területén a világméretû
számítógépes hálózaton keresztül.
(210) M 07 03440
(220) 2007.09.28.
(731) Vitézy Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Cseszlai János ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; 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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 07 03416
(220) 2007.10.08.
(731) WAREX Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) Sándor József szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

kondicionálási (fitnesz) és egyéb testedzési valamint sportversenyek rendezése, sportedzõtábori szolgáltatások, testedzéssel és
egészségmegõrzéssel kapcsolatos egyéb szabadidõs szolgáltatások, sport- és kondicionálólétesítmények üzemeltetése; egyéb
sport- és kulturális tevékenységek; mindezekhez személyzet kiképzése, valamint egyéb oktatási tevékenységek; sport- és kondicionáló (fitnesz) felszerelések kölcsönzése.
42 Kondicionáló (fitnesz) és egyéb testedzõ termek és azok gépi berendezésének valamint mûködtetésének megtervezése; kondicionáló (fitnesz) és egyéb testedzõ gépek és berendezések fejlesztése, ilyen gépekhez és berendezésekhez szoftverfejlesztés;
kondicionáló (fitnesz) centrum és sportcentrum-mûködtetõ szoftverek fejlesztése.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 07 03375
(220) 2007.10.04.
Zsidró Tamás, Budapest (HU)
dr. Póka Júlia, Fecser, Gilly és Póka Ügyvédi Iroda, Budapest

ZSIDRÓ
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 07 03963
(220) 2007.11.28.
(731) Ágai Tamás, Kozármisleny (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
(210) M 07 01797
(220) 2007.05.14.
(731) Építési Termék Minõségvédelmi és Vállalkozásfejlesztési Kft.,
Budapest (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi Menedzser és Tanácsadó
Kft., Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; dealertevékenység, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, szakmai konzultációk üzletvezetési ügyekben,
valamint egyéb kereskedelmi ügyletek és kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Kondicionáló (fitnesz) és egyéb testedzõ gépek és berendezések telepítése, beüzemelése, szervizelése, programozása, beleértve a mûködtetõ szoftverek adaptálását is.
41 Nevelés; szakmai képzés és szórakoztatás, beleértve az
elektronikus desktop kiadói tevékenységet, könyvek és folyóiratok papíralapú és elektronikus online kiadását, online elérhetõ
nem letölthetõ elektronikus publikációk és fotoriportok készítését; kondicionálási (fitnesz) és egyéb testedzési szolgáltatások,

(511) 37

Építkezések; javítás és szerelési szolgáltatások.

A rovat 137 db közlést tartalmaz.

M249

