
(210) M 08 00141 (220) 2008.01.21.
(731) Advance Magazine Publishers, Inc., New York, NY (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) GQ FÉRFI
(511) 16 Nyomtatott termékek, nevezetesen magazinok.

38 Információszolgáltatás vezeték nélküli és mobil eszközön,
szatellit és kábel és más digitális és elektronikus továbbítás, digi-
tális hálózat, elektronikus kommunikációs hálózat, globális szá-
mítógép-hálózat; internet társalgószoba elérhetõség, adatbázisok-
hoz való hozzáférési lehetõség.

41 Oktatás, képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális szolgál-
tatás, könyvkiadással és folyóiratokkal kapcsolatos szolgáltatá-
sok, online elektronikus könyvek és folyóiratok publikációja, on-
line elektronikus publikáció szolgáltatások, különösen online ma-
gazinok; információszolgáltatás az összes médián keresztül, bele-
értve az internetet.

(210) M 08 00142 (220) 2008.01.21.
(731) Advance Magazine Publishers, Inc., New York, NY (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) GLAMOUR Fuss Tûsarkúban!
(511) 16 Nyomtatott termékek, nevezetesen magazinok.

38 Információszolgáltatás vezeték nélküli és mobil eszközön,
szatellit és kábel és más digitális és elektronikus továbbítás, digi-
tális hálózat, elektronikus kommunikációs hálózat, globális szá-
mítógép-hálózat; internet társalgószoba elérhetõség, adatbázisok-
hoz való hozzáférési lehetõség.

41 Oktatás, képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális szolgál-
tatás, könyvkiadással és folyóiratokkal kapcsolatos szolgáltatá-
sok, online elektronikus könyvek és folyóiratok publikációja, on-
line elektronikus publikáció szolgáltatások, különösen online ma-
gazinok; információszolgáltatás az összes médián keresztül, bele-
értve az internetet.

(210) M 08 00893 (220) 2007.12.04.
(731) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) Egondirect.eu
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(210) M 08 00894 (220) 2007.12.04.
(731) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

letek.

(210) M 08 00895 (220) 2007.12.04.
(731) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

letek.

(210) M 08 00896 (220) 2007.12.04.
(731) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

letek.

(210) M 08 00897 (220) 2007.12.04.
(731) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) Aegondirect.eu
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(210) M 08 00898 (220) 2007.12.04.
(731) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

letek.

(210) M 07 03577 (220) 2007.10.25.
(731) Agyturbo Kft., Budapest (HU)
(740) Sziládi Gyula, Budapest

(541) agyturbo
(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.

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

(210) M 08 00049 (220) 2008.01.10.
(731) Alba-Grafo Kft., Székesfehérvár (HU)

(546)

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

(210) M 07 04097 (220) 2007.12.11.
(731) Alfa Wassermann Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ALA600
(511) 5 Vitamin és ásványi anyagok, kiegészítõk tabletta, por vagy

kapszula formájában; élelemiszerpótlók diétás élelmiszerekhez;
orvosi célra alkalmazott italok, ételek és táplálkozási anyagok; di-
etetikus anyagok, az étrendbe történõ integrálásra és étrend-ki-
egészítésre; adalékanyagok élelmiszerekhez étrendbe történõ in-
tegrálásra és táplálékkiegészítõk étrendbe történõ integrálásra.
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30 Más osztályba nem tartozó (nem orvosi célra alkalmazott)
táplálkozási és energiapótló élelmiszerek.

32 Más osztályba nem tartozó (nem orvosi célra alkalmazott)
gyümölcsitalok, gyümölcslevek, szörpök és egyéb készítmények
ital készítéséhez, valamint táplálkozási és energiapótló italok.

(210) M 08 00329 (220) 2008.02.04.
(731) Andrássy Gazdasági Majorságok Vagyonkezelõ Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Gáspár Andrea, Dr. Csiha Judit és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ANDRÁSSY
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(210) M 08 00693 (220) 2008.03.03.
(731) Antenna Hungária Zrt., Budapest (HU)
(740) Boksayné dr. Zsuffa Katalin, Budapest

(541) 2012-ben kinyílik a világ!
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

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

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

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

(210) M 07 02589 (220) 2007.07.18.
(731) Bennovum Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) PRO natura
(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 00074 (220) 2008.01.11.
(731) Berlin-Chemie AG., Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, diétás anyagok gyógyászati
használatra.

(210) M 08 00748 (220) 2008.03.05.
(731) BINGO S.A., 153 44 Gerakas Attica, Athén (GR)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TOTTIS SERENATA
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-

rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(210) M 08 00075 (220) 2008.01.11.
(731) BIOFARMA, Neuilly-Sur-Seine (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) PREXANOR
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények (kivéve

vírusellenes készítmények és hatóanyagok); egészségügyi készít-
mények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati
használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ
anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kárté-
kony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gomba-
ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 08 00694 (220) 2008.03.03.
(731) BIOFARMA, Neuilly-Sur-Seine (FR)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) COVERCARD
(511) 35 Orvosi és gyógyszerterületen kutatás, közvélemény-kutatás

és statisztikai kutatás, tudományos és gyógyszeradatok össze-
gyûjtése számítógépes adatbázisokban, reklámoldalak szerkesz-
tése orvosi és gyógyszer területén, reklámkészítés orvosi szolgál-
tatásokról, orvoslátogatók által kifejtett reklámszolgáltatások.

41 Szakmai képzési, oktatási és használati utasítások szolgálta-
tása gyógyszerek területén; könyvek, emlékeztetõk, értekezések,
folyóiratok, brosúrák, katalógusok és információs plakátok kiadá-
sa, közzététele egészségügyi területen; tanulmányi napok, konfe-
renciák, belföldi és nemzetközi kollokviumok szervezése egész-
ségügyi területen.

44 Tanácsadás orvosi és gyógyszerterületen; gyógyszerészeti
vagy orvosi szolgáltatások.

(210) M 08 00509 (220) 2008.02.19.
(731) Bognár – Szörp Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök, ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
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(210) M 08 00589 (220) 2008.02.25.
(731) Bravo L Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba, fehérnemû- és fürdõruha-alapanyagok.

26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok.

(210) M 08 00697 (220) 2008.03.03.
(731) Bristol Holding Kft., Budapest (HU)

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

tevékenységek; akadémiák (oktatás), alkotómûhelyek szervezése
és lebonyolítása (gyakorlat), audioberendezések kölcsönzése, bá-
lok szervezése, cirkuszok, digitális képfelvételezés, diszkók
(szolgáltatásai), egészség(védõ) klubok (kondicionálás), elektro-
nikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyó-
iratok online kiadása, elõadások díszleteinek kölcsönzése, elõ-
adómûvészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szerve-
zése és lebonyolítása, feliratozás (filmeké), fényképészet, film-
gyártás, filmstúdiók, filmszínházak üzemeltetése, filmvetítõk és
tartozékaik kölcsönzése, fogadások tervezése (szórakoztatás),
fordítói szolgáltatások, fotóriportok készítése, golfpályák üze-
meltetése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek köl-
csönzése, hangstúdiók (szolgáltatásai), helyfoglalás show-mûso-
rokra, idõmérés sporteseményeken, játékkaszinó (szolgáltatásai),
játéktermi szolgáltatások nyújtása, jelbeszéd értelmezése, karao-
keszolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások (szórakoztatás
vagy oktatás), kollégiumok, internátusok, konferenciák szervezé-
se és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása,
könnyûbúvár-felszerelések kölcsönzése, könyvkiadás, könyvtári
kölcsönzés, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése,
leírószolgálat, levelezõ tanfolyamok, mikrofilmezés, modellügy-
nökségek mûvészek számára, mozgókönyvtári szolgáltatások,
mozifilmek kölcsönzése, múzeumi szolgáltatások (bemutatók,
kiállítások), oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizs-
gáztatás, online elérhetõ elektronikus publikációk [nem letölthe-
tõk], online játékok szolgáltatása [számítógépes hálózatból], óvo-
dák (nevelés), pályaválasztási tanácsadás, rádió- és televízióké-
szülékek kölcsönzése, rádió- és televízióprogramok készítése, rá-
diós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-mûsorok,
show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai), sorsjáté-
kok lebonyolítása, sportedzõtábori szolgáltatások sportfelszerelé-
sek kölcsönzése (a jármûvek kivételével), sportlétesítmények
üzemeltetése, sportversenyek rendezése, stadionok bérlete, sza-
badidõs szolgáltatások nyújtása, szemináriumok rendezése és ve-
zetése, szerencsejátékok, szépségversenyek szervezése, szimpó-
ziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szink-
ronizálás, színpadi díszletek kölcsönzése, szórakoztatás, szóra-
koz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása (nem reklámcé-
lú), televíziós szórakoztatás, teniszpályák kölcsönzése, testneve-
lés, tornatanítás, vallásoktatás, versenyek szervezése (oktatás
vagy szórakoztatás), vidámparkok, videofelvevõ készülékek köl-
csönzése, videofilmgyártás, videokamerák kölcsönzése, video-
szalagok kölcsönzése, videoszalagok vágása, video(szalagra) fil-
mezés, világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy film-
stúdiók részére, zene összeállítása, zenekarok szolgáltatásai, ze-
nés kabarék, varieték, állatidomítás, állatkertek üzemeltetése,
éjszakai klubok, élõ elõadások bemutatása, üdülési tárgyú infor-
máció, üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás).

(210) M 08 00967 (220) 2008.03.18.
(731) British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington,

Delaware (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák;
dohányzókellékek.

(210) M 08 00372 (220) 2008.02.07.
(731) Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Barán-Kalász László, Dr. Barán-Kalász Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 07 04226 (220) 2007.12.19.
(731) Bujdák Attila, Nagyréde (HU)
(740) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 10 Ortopédiai cikkek, testgyakorlásra szolgáló gyógyászati ké-
szülékek, nyújtópadok, ferde állású nyújtópadok, ortopédiai
ágyak.

(210) M 07 04100 (220) 2007.12.11.
(731) Chemtura Corporation (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Middlebury, Connecticut (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) SUNFLEX
(511) 1 Mezõgazdasági és kertészeti vegyi anyagok.

5 Gyomirtó szerek.

(210) M 07 04101 (220) 2007.12.11.
(731) Chemtura Corporation (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Middlebury, Connecticut (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) HARDFLEX
(511) 1 Mezõgazdasági és kertészeti vegyi anyagok.

5 Gyomirtó szerek.
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(210) M 08 00574 (220) 2008.02.22.
(731) Corvus Design Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 08 00211 (220) 2008.01.25.
(731) CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft.,

Hódmezõvásárhely (HU)
(740) Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) KÖRVÁRTA
(511) 19 Építési szerkezet; elõre gyártott építõelemek; különösen

építési szerkezetek körforgalmú közlekedési csomópont közép-
szigetének kialakításához és ehhez alkalmazható elõre gyártott
építõelemek.

(210) M 08 00519 (220) 2008.02.19.
(731) Dr. Megyesi Pharma Kft., Páty (HU)
(740) Szilágyi Judit Madeline, Budapest

(546)

(511) 5 Állatgyógyászati készítmények.

44 Állatgyógyászati szolgáltatások.

(210) M 07 00436 (220) 2007.02.09.
(731) dr. Duschanek Valéria, Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Szárított gyümölcsök, zöldségek, magok, étkezési növényi
és állati olajok, zsírok.

(210) M 08 00309 (220) 2008.01.31.
(731) EASTINWEST Kereskedõ, Befektetõ és Tanácsadó Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Mezei Róbert, Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

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

(210) M 08 00037 (220) 2008.01.09.
(731) Einar Group Kft., Nagykovácsi (HU)
(740) Veres György, Tárnok

(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.

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

(210) M 07 03302 (220) 2007.09.28.
(731) dr. Englert Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Kosik Kristóf ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

(210) M 07 03305 (220) 2007.09.28.
(731) dr. Englert Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Kosik Kristóf ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

(210) M 07 03307 (220) 2007.09.28.
(731) dr. Englert Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Kosik Kristóf ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
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44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 07 03308 (220) 2007.09.28.
(731) dr. Englert Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Kosik Kristóf ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

(210) M 07 03309 (220) 2007.09.28.
(731) dr. Englert Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Kosik Kristóf ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

(210) M 07 03310 (220) 2007.09.28.
(731) dr. Englert Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Kosik Kristóf ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

(210) M 05 03372 (220) 2005.10.18.
(731) ERSTE BANK Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) Rein és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 05 03374 (220) 2005.10.18.
(731) ERSTE BANK Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) Rein és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer Iroda, Budapest

(591)

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

(210) M 08 00826 (220) 2008.03.11.
(731) EuroBond Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Molnár István, Berke & Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Kötelezvényünk Önt biztosítja!
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(210) M 08 00008 (220) 2008.01.03.
(731) dr. Falus Gábor, Tatabánya (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 33 Borok.

(210) M 07 02003 (220) 2007.05.29.
(731) Fidelio Média Kft., Budapest (HU)
(740) Harkányi László, Budapest

(546)

(511) 41 Kiadói tevékenység, nyomtatott és internetes folyóirat-ki-
adás, elektronikus publikációk, szövegek kiadása, rádió- és televí-
zióprogramok készítése, zenei produkciók, hangversenyek, szín-
házi produkciók, szórakozási tárgyú információk, zene összeállí-
tása, szabadidõs szolgáltatások, alkotómûhelyek szervezése és
lebonyolítása, fotóriportok készítése, hangfelvételek kiadása.

(210) M 08 00138 (220) 2008.01.21.
(731) Fülöp Róbert, Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Hangszererõsítõk, elõerõsítõk; hangdobozok, hangszórók;
végerõsítõk.
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(210) M 07 03026 (220) 2007.09.06.
(731) Galajda Péter, Budakeszi (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás, bár (szolgáltatások), gyorséttermek, kantinok, büfék, ét-
kezdék, kávéházak, motelek, panziók, rendezvényhez termek köl-
csönzése, szállodai szolgáltatások, vendéglátóipar.

(210) M 08 00210 (220) 2008.01.25.
(731) GAME WORLD HUNGRAY E-Casino Szerencsejáték

Szervezõ Kft., Zsámbok (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 08 00146 (220) 2008.01.22.
(731) Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Budapest (HU)
(740) dr. Bordács Gábor jogtanácsos, 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.

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 mûa-
nyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk;
klisék.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés.

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

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 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 08 00147 (220) 2008.01.22.
(731) Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Budapest (HU)
(740) dr. Bordács Gábor jogtanácsos, 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.

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.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

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

38 Távközlés.

(210) M 08 00090 (220) 2008.01.15.
(731) GD proline Marketing Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Tóth Gábor ügyvéd, Gyõr
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(546)

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

(210) M 07 02579 (220) 2007.07.18.
(731) Gestor Real Estates (CYPRUS) Limited, Nicosia (CY)
(740) dr. Kende Tamás, Kende Ügyvédi Iroda, Budapest

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

letek.

(210) M 08 00381 (220) 2008.02.08.
(731) Green Diamond Fehérnemû Gyártó és Forgalmazó Bt.,

Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) SISSY
(511) 25 Alsónemûk, fürdõruhák.

(210) M 07 04109 (220) 2007.12.12.
(731) Green-World Kft., Tiszakécske (HU)
(740) dr. Török Zoltán, Németh-Szalay-Török Társas Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 07 04110 (220) 2007.12.12.
(731) Green-World Kft., Tiszakécske (HU)
(740) dr. Török Zoltán, Németh-Szalay-Török Társas Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára), adóbevallá-
sok elkészítése, becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzõi
szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése mások szá-
mára), bérszámfejtés, eladási propaganda (mások számára), el-
osztó-, adagolóautomaták kölcsönzése, fénymásolás, fénymáso-
lógépek kölcsönzése, gazdasági elõrejelzések, gépírási szolgálta-

tások, gyapjúanyagok becslése, gyorsírási szolgáltatások, hirde-
tések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési
oldalak készítése, import-export ügynökségek, információk szá-
mítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számí-
tógépes adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás, irodagépek
és készülékek kölcsönzése, kereskedelmi információs ügynöksé-
gek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, keres-
kedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, kirakatrendezés,
konzultáció személyzeti kérdésekben, költöztetõszolgálat vállal-
kozások számára, könyvelés, könyvvizsgálat, közlemények átírá-
sa, közönségszolgálat, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletek-
kel kapcsolatban, lábon álló fa értékbecslése, manöken/modell
szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból, munkaerõ-tobor-
zás, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piaci ta-
nulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag napra-
kész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanya-
gok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) ter-
jesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési
médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklám-
ügynökségek, hirdetõügynökségek, sajtófigyelés, segítségnyújtás
kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás
üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szabadtéri hirde-
tés, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás
gazdasági ügyekben, szállodai üzletvezetés, számítógépes nyil-
vántartások kezelése számlakivonatok összeállítása, személyzet
kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, szövegfeldolgozás, te-
hervagonok helymeghatározása számítógéppel, telefonos üzenet-
közvetítés (telefonon el nem érhetõ személyeknek), televíziós
reklámozás, titkársági szolgáltatások, újság-elõfizetések intézése
(mások számára), állásközvetítõ irodák, árubemutatás, áruminták
terjesztése, árverés, önköltség-elemzés, üzleti felvilágosítás, tájé-
koztatás, üzleti információk, üzleti menedzselés elõadómûvészek
részére, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszerve-
zési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanács-
adó szolgálatok.

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; adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médium-
ból elektronikus médiumba,anyagpróba, bakteriológiai kutatás,
belsõépítészet, biológiai kutatás, csomagolástervezési szolgálta-
tások, divattervezés, felhõk szétoszlatása, fizikai kutatások, föld-
mérés, geológiai felderítés, geológiai kutatás, geológiai szakvéle-
mények készítése, gépjármûvek mûszaki vizsgálata, grafikusmû-
vészi tervezési szolgáltatások, hosting szolgáltatások webolda-
lakhoz, idõjárás-elõrejelzõ szolgálat, ipari formatervezés, kozme-
tikai kutatás, kõolajmezõk kiaknázásának elemzése, környezet-
védelmi tanácsadás, kutatás és fejlesztés (mások részére), mecha-
nikai kutatás, mértékhitelesítés (mérésügy), minõség-ellenõrzés,
mûalkotások hitelesítése, mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi te-
vékenység, mûszaki tervtanulmányok készítése, olajkutak ellen-
õrzése, olajkutatás, stíldíszítés (ipari formatervezés), szakvéle-
mények adása kõolajmezõkrõl, szakvélemények adása (mérnöki
munkákkal kapcsolatban), számítógépprogramok adatainak és
adatoknak az átalakítása, számítógépprogramok installációja,
számítógépprogramok sokszorosítása, számítógépek kölcsönzé-
se, számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek
tervezése, számítógépes rendszerelemzés, számítógéphardverrel
kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, szá-
mítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprogramok köl-
csönzése, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntar-
tása, tenger alatti kutatás, textilek tesztelése (kipróbálása), válasz-
tottbírósági/döntõbírósági szolgáltatások, várostervezés, vegy-
elemzés, kémiai analízis, vegyészeti kutatás, vegyészeti szolgál-
tatások, weboldalak alkotása és fenntartása mások számára, építé-
siterv-készítés, építészet, építészeti konzultáció.

(210) M 07 02591 (220) 2007.07.18.
(731) Gyermely Zrt., Gyermely (HU)
(740) dr. Nyírán Gergely ügyvéd, Budapest
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(541) GYERMELYI. KI KÉR MÉG?
(511) 29 Tojások.

30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemé-
nyek.

(210) M 08 00391 (220) 2008.02.08.
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 30 Zab hántolt/tisztított, zabalapú ételek, zabdara, zabliszt,
zabpehely, zabkásaleves, kétszersültek, kekszek, mézeskalácsok,
piskóták, aprósütemények, teasütemények, linzerek, ostyafélék,
cukrászsütemények, gabonakészítmények, malomipari termé-
kek, gabonafélébõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kek-
szek, csokoládé, kakaós termékek, müzliszeletek, sütemények,
cukorkaáruk, lisztek, liszttartalmú ételek, fagylalt, jégkrém.

(210) M 08 00392 (220) 2008.02.08.
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 30 Zab hántolt/tisztított, zabalapú ételek, zabdara, zabliszt,
zabpehely, zabkásaleves, kétszersültek, kekszek, mézeskalácsok,
piskóták, aprósütemények, teasütemények, linzerek, ostyafélék,
cukrászsütemények, gabonakészítmények, malomipari termé-
kek, gabonafélébõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kek-
szek, csokoládé, kakaós termékek, müzliszeletek, sütemények,
cukorkaáruk, lisztek, liszttartalmú ételek, fagylalt, jégkrém.

(210) M 08 00817 (220) 2008.03.10.
(731) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(541) TIPLI
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 08 00009 (220) 2008.01.03.
(731) Hajdú Csaba, Budapest (HU)

(546)

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

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények

és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(210) M 08 00365 (220) 2008.02.06.
(731) Hajdú Park Kft., Hajdúszoboszló (HU)
(740) dr. Kozma Béla, Kozma Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 08 00500 (220) 2008.02.19.
(731) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MIRA
(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.

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

(210) M 08 00501 (220) 2008.02.19.
(731) Harlequin Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 08 00087 (220) 2008.01.15.
(731) HCC Média Group Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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(210) M 07 03255 (220) 2007.09.25.
(731) Hedz Telekommunikációs és Informatikai Bt., Szeged (HU)
(740) dr. Germus Gábor, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 36 Pénzügyi ügyletek; bankügyletek, különösen elektronikus
fizetési rendszerek üzemeltetése.

42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés.

(210) M 08 00035 (220) 2008.01.09.
(731) HGS Reklám Marketing és Rendezvényszervezõ Kft.,

Budapest (HU)
(740) Preiszing Éva, Budapest

(546)

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

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

(210) M 08 00004 (220) 2008.01.02.
(731) Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., Tosu-shi, Saga (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Ragtapaszok és kötözõanyagok; orvosi kataplazmák (vá-
szon közé tett kenõcsbõl készített pépes borogatás), orvosi tapa-
szok és pépes borogatások; gyulladásgátló készítmények és fájda-
lomcsillapító készítmények, kivéve a szájon át bevehetõ vagy in-
jekció formájában beadható készítmények; kataplazmák, pépes
borogatások, tapaszok, ragtapaszok és gyulladásgátló és/vagy
fájdalomcsillapító készítménnyel átitatott kötözõanyagok.

(210) M 08 00123 (220) 2008.01.17.
(731) Hárskúti Megújuló Energia Központ Termelõ Kft.,

Hárskút (HU)
(740) dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 28 Társasjátékok.

(210) M 08 00206 (220) 2008.01.25.
(731) Hárskúti Megújuló Energia Központ Termelõ Kft.,

Hárskút (HU);
GREEN HUNGARY IN EUROPE Produkciós Iroda Bt.,
Maglód (HU)

(740) dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) WOMEN’S TRUE
(511) 30 Bonbonok, csokoládék.

(210) M 08 00821 (220) 2008.03.10.
(731) IGN Zrt., Kecskemét (HU)

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

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(210) M 07 04225 (220) 2007.12.19.
(731) Immobilia Catering Éttermi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás, Ruttkai & Marczel & Ruttkai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 07 01760 (220) 2007.05.10.
(731) International Electric Supply Corp. (Delaware állam törvényei

szerint bejegyzett cég), Shelton, Connecticut (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) GEXPRO
(511) 6 Fémbõl készült menetes rögzítõk, nevezetesen csavarok,

csapszegek, anyák, alátétlemezek és csapszegek, acélszorítók.

7 Elektromos motorok és gépek; gépek hajtómûvei, nevezete-
sen feszültségkapcsolók; ívoltók; vészcsengõk, nevezetesen tûz-
jelzõ vészcsengõ; gépmotorok ventilátora; vákuumszivattyúk;
szelepek, mint a gép részei, nevezetesen szivattyúk; gépalkatré-
szek, nevezetesen perselyek és csapágyak; elektromos generáto-
rok; szervomotorok; hidraulikus turbinavezérlõ rendszer; fordu-
latszabályozó berendezés.

9 Villamos berendezések, vezérlések és mûszerek, nevezete-
sen berendezések és mûszerek az elektromos áram elõállítására,
elosztására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy vezér-
lésére; elektromos kapcsolások; tárolóedények; akkumulátordo-
bozok; acidiméter akkumulátorokhoz; elektromos akkumulátor-
töltõ; elektromágneses tekercselõk; elektromos tekercsek; elekt-
romos tekercstartók; katódok; fényelemek; az elektromos beren-
dezés elektromos komponensei; hõszabályozó berendezés; a boj-
ler vezérlésére szolgáló eszköz; elektromos megszakító; villanó-
fény; vonalkódolvasók; elektromos átkapcsoló; elektromos esz-
közök és berendezések az elektromos készülékek távirányítására;
légkondicionáló és fûtõberendezések, világítóberendezések;
elektromos kapcsolók; elektromos átkapcsoló készülékek; fordu-
latszámmérõk; elektromos dugaszolóaljzatok; elektromos csatla-
kozók; elektromos elosztódobozok; elektromos kábel (egyesítõ)
dobozok; dobozok és elektromos vezérlõtáblák; villamos érintke-
zések; nemesfémbõl készült villamos érintkezések; elektromos
konnektorok; kibocsátószelep-doboz; elektromosaljzat-fedél; ve-
zérlõpanelek (elektromos); nagyfeszültségû vezérlõberendezé-
sek; elektromos számlálókészülék; elektromos elosztók; elektro-
mos átalakítók; elektromos áramkörmegszakítók; elektromos
érintkezõk és kapcsolók; induktorok; armatúrák; elektromos jel-
fogók; szabályozó ellenállások; izzókapcsolók; túlfeszültségvé-
delem-vezérlõk; fényváltó; fojtótekercs; félvezetõk; hõmérsék-
let-szabályozók; áram-egyenirányító; elektromos ceruzák; elekt-
romos elosztószekrény; elektromos elosztóasztal; elektromos el-
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osztódobozok; elektromos jelfogók; biztosítékok; villámhárítók;
villámhárító-vezetékek; antennák és elektromos vagy elektroni-
kus védõberendezések; vészjelzõ kürtök (szirénák); csengõgomb
vagy -gombok; elektronikus ajtónyílásjelzõk; elektromos berre-
gõk; fémérzékelõk ipari vagy katonai célokra; füstérzékelõk; víz-
állásjelzõ; mágneses kódolók; mikrofonok; hangszórók; hango-
sanbeszélõk; hangszóródobozok; hangjelzéses figyelmeztetõ be-
rendezés, hangjel a repülõtereken és tûzjelzõ; világítótorony; a vi-
lágítóberendezések ellensúlya; világító- vagy mechanikus jelzõ-
berendezések; világítócsövek reklám céljára; villanókörték; villa-
nólámpák; optikai lámpák; elektronlámpák; sötétkamralámpák
(fényképészet céljára); fluoreszkáló (világító) réteg; zseblámpa;
jelzést kibocsátó zseblámpa; elektromos forrasztópáka; elektro-
mos ívhegesztõ berendezés; galvánelemek; napkollektorok;
elektromos akkumulátorok; tápegység; video-audio CD-leját-
szók; elektronikus kártyaleolvasók és elektronikus, kóddal mûkö-
dõ zárak; mérõeszközök és -berendezések; elektrodinamikus be-
rendezés távvezérelt hangjelzésekhez; elektromos ajtónyitó be-
rendezés; elektromos és elektronikus ajtónyitó berendezés; elekt-
romos és elektronikus kaputelefon; érmével mûködõ kapuk gép-
kocsiparkolókhoz vagy parkolóhelyekhez; elektromos vagy
elektronikus mûszer a házi vagy elektronikus mûszerhang, áram
vagy feszültség elemzésére; elektromos vagy elektronikus mû-
szer az elektromos áramelosztás felügyeletére; berendezés a fog-
laltság, számlálás, gyûjtés, tárolás, elsõbbségfeldolgozás; beme-
net ellenõrzésére, valamint adatok, információk és jelek kibocsá-
tására és átvitelére; telefonos megszakítók; mérõeszközök és -be-
rendezések; voltmérõk; ampermérõk; elektromos bemérõberen-
dezések; frekvenciamérõk; hõmérséklet-kijelzõk; sebességkijel-
zõk; kapcsolóberendezések; elektromos vezetékek; az elektromos
vezetékek anyaga; kábelcsatornák; elektromos kábelek; nagyfe-
szültségû elektromos kábelek; merev elektromos vezetékek;
fénysugárvezetõ vezetékek; rugalmas és extra-rugalmas elektro-
mos kábelek; szigetelt rézhuzalok; koaxális kábelek, savas átme-
netek a motorokhoz; nem gyúlékony elektromos kábelek; tele-
fon-, biztonsági és televíziókábelek; borítás elektromos kábelek-
hez; optikai szálkábelek; elektromos és elektronikus berendezé-
sek elektromos és IT vezetékhez; kábelek és aljzatok számítógé-
pekhez; elektromos és elektronikus mûszerek az IT és elektromos
vezetékek tesztelésére, elektromos és elektronikus kábelvizsgáló;
elektromos átalakító; csatlakozó dugasztest elektromos kábelek-
hez; elektromos kapcsolók; azonosítóvezeték elektromos vezeté-
kekhez; mágneses vezeték; telefonvezeték; elektromos és optikai
csatlakozóvezeték; az elektromos veszteség kijelzõ berendezés,
adatfeldolgozó berendezés nem orvosi alkalmazásra; mûszeres
kapcsolótábla, antennák; zavarszûrõ berendezés; elektromágne-
ses zsilipkapu; felvonóvezérlõ berendezés; elektromos berende-
zés rovarok befogására és elpusztítására; optikai karakterolvasó;
térdvédõ dolgozóknak (kivéve ortopédiai térdvédõket); védõ-
kesztyû; kesztyû balesetek elleni védelemre; szemellenzõk és
védõszemüvegek; gázmaszkok (kivéve a mûanyagbelégzéshez
használt maszkokat); szemellenzõk; védõsisak; balesetek, sugár-
zás és tûz elleni védõcipõk; vonalkódolvasó; kézi elektronikus
berendezések a villamosenergia-ellátás elemzésére; megvételére
és kinyerésére; kézi elektronikus számítógépes berendezés a leltár
kiegészítésére és kezelésére; kézi elektronikus számítógépes be-
rendezés a számkódleolvasásra; kézi számítógépes berendezés az
árulista összeállítására.

11 Világítóberendezés; biztonsági berendezés világítás céljára;
világítótestek; csillárok; zseblámpák; világítólámpák; karácsony-
fák és akváriumok megvilágítására szolgáló elektromos lámpák;
padlólámpák; laboratóriumi és biztonsági lámpák; izzószálak;
elektromos fûtõszálak; ívlámpák; dugasztestek, gömbök és lám-
paüvegek; lámpafelfüggesztések; sugárvetõ; lámpaernyõ;
mennyezeti világítás; világítócsövek; elektromos aljzatok világí-
tótestekhez; zseblámpa; világító szórótest; elektromos kisüléssel
mûködõ világítócsövek; búvárlámpák; vetítõlámpák; világítóbe-
rendezések és lámpák használatra; közlekedési eszközök világító-
berendezései; világítókörték és csövek, elektromos körték; eszkö-
zök és berendezések szárításhoz; légszárítók; fénycsõelõtét; lám-
pa HID; fluoreszcens és inkandeszcens fûtõeszközök, üvegcsö-

vek (desztillációs, fûtõ- vagy hûtõberendezések részeként), elekt-
romos fûtõtestek; vízmelegítõk; bojlerek; hõvisszanyerõ berende-
zések; hõcserélõk; vízmelegítõ kályhák fürdõszobába; forró le-
mezek; fûtõlemezek; napelemes kollektorok; hõtárolók és hõ-
visszanyerõk, ionizálóberendezések légtisztításra; légtisztító be-
rendezések; levegõszagtalanító berendezés; berendezés a levegõ
hûtésére; légkondicionáló berendezés; szellõztetõ (légkondicio-
náló berendezés), ventilátor; légszûrõ a légkondicionáló berende-
zéshez; légkondicionáló berendezések; frisslevegõ-fûtõberende-
zés; központi fûtéses lakások párásítására szolgáló berendezés;
radiátorok (fûtés); ventilátorborítók; konyhai elszívóberendezés
borítója; tûzhelyek; fagyasztók; jégkészítõ berendezések és gé-
pek; hûtõszekrények; hidegkamrák; mikrohullámú sütõk.

35 Elektromos áram, illetve a kábelek és vezetékek beszerzésé-
re, elosztására, kapcsolására, átalakítására, tárolására, beállításá-
ra, mérésére, figyelésére és vezérlésére szolgáló eszközökre és
berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatá-
sok, beleértve a telekommunikációt és az internethálózatot; vilá-
gításra, fûtésre, légkondicionálásra és léghûtésre alkalmazott be-
rendezésekre és termékekre, valamint háztartási berendezésekre
vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a
telekommunikációt és/vagy internethálózatot; vezeték, vezeték-
burkolat és kábel levágásához és kivágásához, fúrásához, mérésé-
hez, rögzítéséhez, levágásához, lehámozásához és kifeszítéséhez
alkalmazott kézi vagy elektromos eszközökre és berendezésekre
vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a
telekommunikációt és/vagy internethálózatot, a vezetékek he-
gesztéséhez, levágásához, lereszeléséhez és összeállításához, csa-
varokra és csapszegekre, valamint a mechanikai vagy kémiai rög-
zítéshez szükséges termékekre nagy- és kiskereskedelmi szolgál-
tatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy internethálózatot;
a porszívózásra, takarításra, törölgetésre, galvanizálásra, olajo-
zásra, megszakításra, zsírozásra, fényezésre, szárításra és portala-
nításra, valamint helyi hûtésre használatos termékekre vonatkozó
nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommu-
nikációt és/vagy internethálózatot, rugalmas csövekre, szigetelés-
re vagy szigetelõtermékekre és anyagokra vonatkozó nagy- és kis-
kereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt
és/vagy adatfeldolgozó hálózatot; az emberek, az áruk és a bejutá-
si hely biztonságának felügyelésére használt berendezésekre és
felszerelésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatá-
sok, beleértve a telekommunikációt és/vagy adatfeldolgozó háló-
zatot; az otthonok és ipari épületek modernizálására használt esz-
közökre és berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi
szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy adatfel-
dolgozó hálózatot; hang, kép és adat átvitelére és megjelenítésére
használt berendezésekre, kommunikációs eszközökre és berende-
zésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, bele-
értve a telekommunikációt és/vagy adatfeldolgozó hálózatot; az
internetberendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szol-
gáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy adatfeldolgo-
zó hálózatot, amely tartalmazza az internetanyagokhoz és beren-
dezésekhez szükséges adatfeldolgozó perifériákat, kapcsolókábe-
leket és dugaljakat; az üzleti szervezést és irányítási tanácsadást;
továbbá a kereskedelmi adminisztrációt; a reklámszolgáltatáso-
kat; kereskedelmi stratégiát és kereskedelmi irányítást és fejlesz-
tést; szakmai konzultációt és üzleti információt; marketinget; ki-
állítások; bemutatók, vásárok és szakmai piacok reklámcélú szer-
vezését; termékek kereskedelmi értékelését harmadik személy
számára, elektromos és ipari anyagokkal kapcsolatos kereskedel-
mi konzultációkat, hogy azok a mûszaki leírásban megadottaknak
megfeleljenek; valamint olyan ipari, kereskedelmi és konstrukci-
ós termékek és szolgáltatások nagykereskedelmi terjesztését,
mint a rögzítõk, motorok, elektromos áramforrások, adattovábbí-
tó berendezések, világítóeszközök, földelt és exotermikus he-
gesztés, fûtõ és ventilációs rendszerek és azok alkatrészei, továb-
bá vezérlõberendezések, vegyi ellátás, tisztítás biztosítása, vezér-
lések és átalakítók, kenõanyagok, tömítõanyagok; füst, szén-
monoxid és tûz elleni védelem, beleértve az érzékelõket és riasz-
tókat; figyelõberendezés, eszközök a bejutás vezérlésére, riasztó-
rendszer, átalakítók, kézi és elektromos eszközök, idõjeladó,
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programozható vezérlõszoftver, processzor és alkatrészei, mar-
kerjelek és figyelmeztetõszalagok; a projekt irányításával és meg-
nyerésével kapcsolatos szolgáltatások az elektromos elosztás és
ipari ellátás területén, valamint a felhasznált gépek és alkatrészek,
továbbá a gyártóberendezések, elektromos hangi és adatok útján
történõ kommunikáció, a vevõnek megfelelõ ár, választék, felta-
lálói ellenõrzés és ehhez tartozó szolgáltatások biztosítása, végül
a vevõknek versenyképes ár, választék és feltalálói ellenõrzés
biztosítása az elektromos és elektronikus berendezések és ellátása
területén.

37 Elektromos eszközök és berendezések felszerelése, karban-
tartása és javítása; világító-, fûtõ-, légkondicionáló, hûtõ- és
egyéb háztartási berendezés és termék felszerelése, karbantartása
és javítása; riasztó-, vezérlõ- és figyelõkészülékek és berendezé-
sek felszerelése, karbantartása és javítása az otthonok, ipari léte-
sítmények modernizálására, vezetékek, vezetékborítók és kábe-
lek vágására, szétvágására, fúrására, mérésére, rögzítésére, levá-
gására, lehámozására és kifeszítésére alkalmazott kézi vagy elekt-
romos eszközök bérlése a vezeték hegesztéséhez, levágásához, le-
reszeléséhez és összeállításához, az elektromos áramot irányító,
átalakító, tároló, szabályozó és ellenõrzõ eszközök és berendezé-
sek bérbeadása.

39 Elektromos áram elosztására alkalmazható eszközök és be-
rendezések bérlése.

40 Áramszolgáltatás biztosítása ipari területeken harmadik
személy részére.

42 Elektromos áram elõállításával, elosztásával, átalakításával,
tárolásával, szabályozásával, mérésével, ellenõrzésével vagy el-
helyezésével kapcsolatos anyagokra és berendezésekre vonatko-
zó tanácsadás, konzultáció és mûszaki kutatás; világítással, lég-
kondicionálással, fûtéssel, léghûtéssel kapcsolatos eszközökre,
anyagokra és berendezésekre vonatkozó tanácsadás, konzultáció
és mûszaki kutatás; otthonok, ipari területek és ipari építmények
modernizálására vonatkozó tanácsadás, konzultáció és mûszaki
kutatás; a személyek, áruk és ipari felszerelések vagy szolgáltatá-
sok, valamint magántulajdonú ingatlanok biztonságának és táv-
felügyeletének biztosítására vonatkozó tanácsadás, konzultáció
és kutatás; elektromos anyagokra és berendezésekre, beleértve a
kábeleket, a hûtõ- és fûtõrendszereket, házmodernizálás, épület-
modernizálás, ipari területek modernizálása, biztosítására és fel-
ügyeletére vonatkozó mûszaki projektek tanulmányozása, mû-
szaki tanácsadás és tanulmányok a mûszaki értékbecslésrõl, kom-
patibilitáselemzésrõl és az elektromos anyagok integrációjának
lehetõségérõl egy komplex elektromos berendezés formájában;
az új termékek és szolgáltatások mûszaki tervezése az anyagok és
elektromos berendezések, valamint az eszközök területén; mû-
szaki tanulmányok, elemzések és helyzetmegállapítások az elekt-
romos eszközök és berendezések létrehozására és megvalósításá-
ra, termékminta biztosítása harmadik személy számára, valamint
mûszaki tanácsadás az elektromos és ipari anyagok kiválasztásá-
val, biztosítva, hogy adataik megfeleljenek a mûszaki leírásban
feltüntetett adatoknak; mûszaki információ, részben online vagy
internet, és/vagy telekommunikációs hálózat útján, amely az
elektromos anyagokra, eszközökre és berendezésekre vonatko-
zik, továbbá tartalmazza a világítás, elektromos mûködés, fûtés és
légkondicionálás, utcai jelzõk, megfigyelés, riasztás, házak mo-
dernizálása, bejutási ellenõrzés, épületek és ipari területek moder-
nizálása vonatkozásában alkalmazható anyagokat, eszközöket és
berendezéseket.

(210) M 07 01761 (220) 2007.05.10.
(731) International Electric Supply Corp. (Delaware állam törvényei

szerint bejegyzett cég), Shelton, Connecticut (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Fémbõl készült menetes rögzítõk, nevezetesen csavarok,
csapszegek, anyák, alátétlemezek és csapszegek, acélszorítók.
7 Elektromos motorok és gépek; gépek hajtómûvei, nevezete-
sen feszültségkapcsolók; ívoltók; vészcsengõk, nevezetesen tûz-
jelzõ vészcsengõ; gépmotorok ventilátora; vákuumszivattyúk;
szelepek, mint a gép részei, nevezetesen szivattyúk; gépalkatré-
szek, nevezetesen perselyek és csapágyak; elektromos generáto-
rok; szervomotorok; hidraulikus turbinavezérlõ rendszer; fordu-
latszabályozó berendezés.
9 Villamos berendezések, vezérlések és mûszerek, nevezete-
sen berendezések és mûszerek az elektromos áram elõállítására,
elosztására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy vezér-
lésére; elektromos kapcsolások; tárolóedények; akkumulátordo-
bozok; acidiméter akkumulátorokhoz; elektromos akkumulátor-
töltõ; elektromágneses tekercselõk; elektromos tekercsek; elekt-
romos tekercstartók; katódok; fényelemek; az elektromos beren-
dezés elektronikus komponensei; hõszabályozó berendezés; a
bojler vezérlésére szolgáló eszköz; elektromos megszakító; villa-
nófény; vonalkódolvasók; elektromos átkapcsoló; elektromos
eszközök és berendezések az elektromos készülékek távirányítá-
sára; légkondicionáló és fûtõberendezések, világítóberendezések;
elektromos kapcsolók; elektromos átkapcsoló készülékek; fordu-
latszámmérõk; elektromos dugaszolóaljzatok; elektromos csatla-
kozók; elektromos elosztódobozok; elektromos (kábelegyesítõ)
dobozok; dobozok és elektromos vezérlõtáblák; villamos érintke-
zések; nemesfémbõl készült villamos érintkezések; elektromos
konnektorok; kibocsátószelep-doboz; elektromos csatlakozódo-
boz; elektromosaljzat-fedél; vezérlõpanelek (elektromos); nagy-
feszültségû vezérlõberendezések; elektromos számlálókészülék;
elektromos elosztók; elektromos átalakítók; elektromos áramkör-
megszakítók; elektromos érintkezõk és kapcsolók; induktorok;
armatúrák; elektromos jelfogók; szabályozó ellenállások; izzó-
kapcsolók; túlfeszültségvédelem-vezérlõk; fényváltó; fojtóte-
kercs; félvezetõk; hõmérséklet-szabályozók; áram-egyenirányí-
tó; elektromos ceruzák; elektromos elosztószekrény; elektromos
elosztóasztal; elektromos elosztódobozok; elektromos jelfogók;
biztosítékok; villámhárítók; villámhárító-vezetékek; antennák és
elektromos vagy elektronikus védõberendezések; vészjelzõ kür-
tök (szirénák); csengõgomb vagy - gombok; elektronikus ajtónyí-
lásjelzõk; elektromos berregõk; fémérzékelõk ipari vagy katonai
célokra; füstérzékelõk; vízállásjelzõ; mágneses kódolók; mikro-
fonok; hangszórók; hangosanbeszélõk; hangszóródobozok; hang-
jelzéses figyelmeztetõberendezés, hangjel a repülõtereken és tûz-
jelzõ; világítótorony; a világítóberendezések ellensúlya; világító
vagy mechanikus jelzõberendezések; világítócsövek reklám cél-
jára; villanókörték, villanólámpák; optikai lámpák; elektronlám-
pák; sötétkamralámpák (fényképészet céljára); fluoreszkáló (vi-
lágító) réteg; zseblámpa; jelzést kibocsátó zseblámpa; elektromos
forrasztópáka; elektromos ívhegesztõ berendezés; galvánelemek;
napkollektorok; elektromos akkumulátorok; akkumulátorok;
zseblámpa-akkumulátorok; tápegység; video-audio CD-leját-
szók; elektronikus kártyaleolvasók és elektronikus, kóddal mûkö-
dõ zárak; mérõeszközök és -berendezések; elektrodinamikus be-
rendezés távvezérelt hangjelzésekhez; elektromos ajtónyitó be-
rendezés; elektromos és elektronikus kaputelefon; érmével mûkö-
dõ kapuk gépkocsiparkolókhoz vagy parkolóhelyekhez; elektro-
mos vagy elektronikus mûszer a házi vagy ipari áramfogyasztás
felügyeletére; elektromos vagy elektronikus mûszer hang, áram
vagy feszültség elemzésére; elektromos vagy elektronikus mû-
szer az elektromos áramelosztás felügyeletére; berendezés a fog-
laltság, számlálás, gyûjtés, tárolás, elsõbbség, feldolgozás, beme-
net ellenõrzésére, valamint adatok, információk és jelek kibocsá-
tására és átvitelére; telefonos megszakítók; mérõeszközök és -be-
rendezések; voltmérõk; ampermérõk; elektromos bemérõberen-
dezések; frekvenciamérõk; hõmérséklet-kijelzõk; sebességkijel-
zõk; kapcsolóberendezések; elektromos vezetékek; az elektromos
vezetékek anyaga; kábelcsatornák; elektromos kábelek; nagyfe-
szültségû elektromos kábelek; merev elektromos vezetékek;
fénysugárvezetõ vezetékek; rugalmas és extra-rugalmas elektro-
mos kábelek; szigetelt rézhuzalok; koaxiális kábelek, savas átme-
netek a motorokhoz; nem gyúlékony elektromos kábelek; tele-

M467

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 5. szám I. kötet, 2008.05.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.



fon-, biztonsági és televíziókábelek; borítás elektromos kábelek-
hez; optikai szálkábelek; elektromos és elektronikus berendezé-
sek elektromos és IT vezetékhez; kábelek és aljzatok számítógé-
pekhez; elektromos és elektronikus mûszerek az IT és elektromos
vezetékek tesztelésére; elektromos és elektronikus kábelvizsgáló;
elektromos átalakító; csatlakozó dugasztest elektromos kábelek-
hez; elektromos kapcsolók; azonosítóvezeték elektromos vezeté-
kekhez; mágneses vezeték; telefonvezeték; elektromos és optikai
csatlakozóvezeték; az elektromos veszteség kijelzõ berendezés;
adatfeldolgozó berendezés nem-orvosi alkalmazásra; mûszeres
kapcsolótábla; antennák; zavarszûrõ berendezés; elektromágne-
ses zsilipkapu; felvonóvezérlõ berendezés; elektromos berende-
zés rovarok befogására és elpusztítására; optikai karakterolvasó;
térdvédõ dolgozóknak (kivéve az ortopédiai térdvédõket); védõ-
kesztyû; kesztyû balesetek elleni védelemre; szemellenzõk és
védõszemüvegek; gázmaszkok (kivéve a mûanyag belégzéséhez
használt maszkokat); szemellenzõk; védõsisak; balesetek, sugár-
zás és tûz elleni védõcipõk; vonalkódolvasó; kézi elektronikus
berendezések a villamosenergia-ellátás elemzésére, megvételére
és kinyerésére; kézi elektronikus számítógépes berendezés a leltár
kiegészítésére és kezelésére; kézi elektronikus számítógép-beren-
dezés a számkódleolvasásra; kézi számítógépes berendezés az
árulista összeállítására és tárolására.
11 Világítóberendezés; biztonsági berendezés világítás céljára;
világítótestek; csillárok; zseblámpák; világítólámpák; karácsony-
fák és akváriumok megvilágítására szolgáló elektromos lámpák;
padlólámpák; laboratóriumi és biztonsági lámpák; izzószálak;
elektromos fûtõszálak; ívlámpák; dugasztestek, gömbök és lám-
paüvegek; lámpafelfüggesztések; sugárvetõ; lámpaernyõ;
mennyezeti világítás; világítócsövek; elektromos aljzatok világí-
tótestekhez; zseblámpa; zseblámpa; világító szórótest; elektro-
mos kisüléssel mûködõ világítócsövek; búvárlámpák; vetítõlám-
pák; világítóberendezések és lámpák kozmetikai használatra;
közlekedési eszközök világítóberendezései; világítókörték és
csövek, elektromos körték; eszközök és berendezések szárítás-
hoz; légszárítók; fénycsõelõtét; lámpa HID; fluoreszcens és in-
kandeszcens fûtõeszközök, üvegcsövek (desztillációs, fûtõ- vagy
hûtõberendezések részeként); elektromos fûtõtestek; vízmelegí-
tõk; bojlerek; hõvisszanyerõ berendezések; hõcserélõk; vízmele-
gítõ kályhák fürdõszobába; forró lemezek; fûtõlemezek; napele-
mes kollektorok; hõtárolók és hõvisszanyerõk, ionizálóberende-
zések légtisztításra; légtisztító berendezések; levegõszagtalanító
berendezés; berendezés a levegõ hûtésére; légkondicionáló be-
rendezés; szellõztetõ (légkondicionáló berendezés), ventilátor;
légszûrõ a légkondicionáló berendezéshez; légkondicionáló be-
rendezések; frisslevegõ-fûtõberendezés; központi fûtéses lakások
párásítására szolgáló berendezés; radiátorok (fûtés); ventilátorbo-
rítók; konyhai elszívóberendezés borítója; tûzhelyek; fagyasztók;
jégkészítõ berendezések és gépek; hûtõszekrények, hidegkamrák,
mikrohullámú sütõk.
35 Elektromos áram, illetve a kábelek és vezetékek beszerzésé-
re, elosztására, kapcsolására, átalakítására, tárolására, beállításá-
ra, mérésére, figyelésére és vezérlésére szolgáló eszközökre és
berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatá-
sok, beleértve a telekommunkációt és az internethálózatot; világí-
tásra, fûtésre, légkondicionálásra és léghûtésre alkalmazott beren-
dezésekre és termékekre, valamint háztartási berendezésekre vo-
natkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a tele-
kommunkációt és/vagy internethálózatot; vezeték, vezetékburko-
lat és kábel levágásához és kivágásához, fúrásához, méréséhez,
rögzítéséhez, levágásához, kibontásához, lehámozásához és kife-
szítéséhez alkalmazott kézi vagy elektromos eszközökre és beren-
dezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások,
beleértve a telekommunkációt és/vagy internethálózatot, a veze-
tékek hegesztéséhez, levágásához, lereszeléséhez és összeállítá-
sához; csavarokra és csapszegekre, valamint a mechanikai vagy
kémiai rögzítéshez szükséges termékekre nagy- és kiskereskedel-
mi szolgáltatások, beleértve a telekommunkációt és/vagy inter-
nethálózatot; a porszívózásra, takarításra, törölgetésre, galvanizá-
lásra, olajozásra, megszakításra, zsírozásra, fényezésre, szárításra
és portalanításra, valamint helyi hûtésre használatos termékekre

vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a
telekommunkációt és/vagy internethálózatot; rugalmas csövekre,
szigetelésre vagy szigetelõtermékekre és anyagokra vonatkozó
nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommu-
nikációt és/vagy adatfeldolgozó hálózatot; az emberek, az áruk és
a bejutási hely biztonságának felügyelésére használt berendezé-
sekre és felszerelésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szol-
gáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy adatfeldolgo-
zó hálózatot; az otthonok és ipari épületek modernizálására hasz-
nált eszközökre és berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskeres-
kedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy
adatfeldolgozó hálózatot; hang, kép és adat átvitelére és megjele-
nítésére használt berendezésekre, kommunikációs eszközökre és
berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatá-
sok, beleértve a telekommunikációt és/vagy adatfeldolgozó háló-
zatot; az internetberendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereske-
delmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy
adatfeldolgozó hálózatot, amely tartalmazza az internetanyagok-
hoz és berendezésekhez szükséges adatfeldolgozó perifériákat,
kapcsolókábeleket és dugaljakat; az üzleti szervezést és irányítási
tanácsadást; továbbá a kereskedelmi adminisztrációt; a reklám-
szolgáltatásokat; kereskedelmi stratégiát és kereskedelmi irányí-
tást és fejlesztést; szakmai konzultációt és üzleti információt;
marketinget; kiállítások, bemutatók, vásárok és szakmai piacok
reklámcélú szervezését; termékek kereskedelmi értékelését har-
madik személy számára, elektromos és ipari anyagokkal kapcso-
latos kereskedelmi konzultációkat, hogy azok a mûszaki leírásban
megadottaknak megfeleljenek; valamint olyan ipari, kereskedel-
mi és konstrukciós termékek és szolgáltatások nagykereskedelmi
terjesztését, mint a rögzítõk, motorok, elektromos áramforrások,
adattovábbító berendezések, világítóeszközök, földelt és exoter-
mikus hegesztés, fûtõ és ventilációs rendszerek és azok alkatré-
szei, továbbá vezérlõberendezések, vegyi ellátás, tisztítás biztosí-
tása, vezérlések és átalakítók, kenõanyagok, tömítõanyagok; füst,
szén-monoxid és tûz elleni védelem, beleértve az érzékelõket és
riasztókat; figyelõberendezés, eszközök a bejutás vezérlésére,
riasztórendszer, átalakítók, kézi és elektromos eszközök, idõjel-
adó, programozható vezérlõszoftver, processzor és alkatrészei,
markerjelek és figyelmeztetõszalagok; a projekt irányításával és
megnyerésével kapcsolatos szolgáltatások az elektromos elosztás
és ipari ellátás területén, valamint a felhasznált gépek és alkatré-
szek, továbbá a gyártóberendezések, elektromos, hangi és adatok
útján történõ kommunikáció, a vevõknek megfelelõ ár, választék,
feltalálói ellenõrzés és ehhez tartozó szolgáltatások biztosítása,
végül a vevõknek versenyképes ár, választék és feltalálói ellenõr-
zés biztosítása az elektromos és elektronikus berendezések és
ellátás területén.

37 Elektromos eszközök és berendezések felszerelése, karban-
tartása és javítása; világító-, fûtõ-, légkondicionáló, hûtõ- és
egyéb háztartási berendezés és termék felszerelése, karbantartása
és javítása; riasztó-, vezérlõ- és figyelõkészülékek és berendezé-
sek felszerelése, karbantartása és javítása az otthonok, ipari terü-
letek és ipari létesítmények modernizálására; vezetékek, vezeték-
borítók és kábelek vágására, szétvágására, fúrására, mérésére,
rögzítésére, levágására, kibontására, lehámozására és kifeszítésé-
re alkalmazott kézi vagy elektromos eszközök bérlése a vezetékek
hegesztéséhez, levágásához, lereszeléséhez és összeállításához;
az elektromos áramot irányító, átalakító, tároló, szabályozó és
ellenõrzõ eszközök és berendezések bérbeadása.

39 Elektromos áram elosztására alkalmazható eszközök és be-
rendezések bérlése.

40 Áramszolgáltatás biztosítása ipari területeken harmadik
személy részére.

42 Elektromos áram elõállításával, elosztásával, átalakításával,
tárolásával, szabályozásával, mérésével, ellenõrzésével vagy el-
helyezésével kapcsolatos anyagokra és berendezésekre vonatko-
zó tanácsadás, konzultáció és mûszaki kutatás; világítással, lég-
kondicionálással, fûtéssel, léghûtéssel kapcsolatos eszközökre,
anyagokra és berendezésekre vonatkozó tanácsadás, konzultáció
és mûszaki kutatás; otthonok, ipari területek és ipari építmények
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modernizálására vonatkozó tanácsadás, konzultáció és mûszaki
kutatás; a személyek, áruk és ipari felszerelések vagy szolgáltatá-
sok, valamint magántulajdonú ingatlanok biztonságának és táv-
felügyeletének biztosítására vonatkozó tanácsadás, konzultáció
és kutatás; elektromos anyagokra és berendezésekre, beleértve a
kábeleket, a hûtõ- és fûtõrendszereket, házmodernizálás, épület-
modernizálás, ipari területek modernizálása, biztosítására és fel-
ügyeletére vonatkozó mûszaki projektek tanulmányozása; mû-
szaki tanácsadás és tanulmányok a mûszaki értékbecslésrõl, kom-
patibilitáselemzésrõl és az elektromos anyagok integrációjának
lehetõségérõl egy komplex elektromos berendezés formájában;
az új termékek és szolgáltatások mûszaki tervezése az anyagok és
elektromos berendezések, valamint az eszközök területén; mû-
szaki tanulmányok, elemzések és helyzetmegállapítások az elekt-
romos eszközök és berendezések létrehozására és megvalósításá-
ra; termékminta biztosítása harmadik személy számára, valamint
mûszaki tanácsadás az elektromos és ipari anyagok kiválasztásá-
val, biztosítva, hogy adataik megfeleljenek a mûszaki leírásban
feltüntetett adatoknak; mûszaki információ, részben online vagy
internet, és/vagy telekommunikációs hálózat útján, amely az
elektromos anyagokra, eszközökre és berendezésekre vonatko-
zik, továbbá tartalmazza a világítás, elektromos mûködés, fûtés és
légkondicionálás, utcai jelzõk, megfigyelés, riasztás, házak mo-
dernizálása, bejutási ellenõrzés, épületek és ipari területek moder-
nizálása vonatkozásában alkalmazható anyagokat, eszközöket és
berendezéseket.

(210) M 08 00064 (220) 2008.01.11.
(731) Just 4 Limited, Giro’s Passage (GI)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) JUST 4 SPORT
(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.

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

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

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

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

(210) M 08 00065 (220) 2008.01.11.
(731) Just 4 Limited, Giro’s Passage (GI)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) JUST 4
(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.

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

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

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

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

(210) M 08 00411 (220) 2008.02.12.
(731) Jámbor-Intertrade Kft., Nagyatád (HU)

(541) BIONWELL
(511) 10 Masszázságy, gyógymatracok.

(210) M 08 00017 (220) 2008.01.04.
(731) KEK Card Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Loósz Tamás, Dr. Loósz Tamás Ügyvédi Iroda,

Székesfehérvár

(541) KEK Card
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 07 04133 (220) 2007.12.13.
(731) KM Iroda Tanácsadó és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) BodyShop
(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 07 03724 (220) 2007.11.05.
(731) Kálmán Renáta, Zsombó (HU)

(541) Lét-tudatos táplálkozás
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 07 04134 (220) 2007.12.13.
(731) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek, sajt és sajttermékek.

(210) M 08 00156 (220) 2008.01.22.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 29 Hús, baromfi és hal; hústermékek, baromfitermékek és hal-
termékek; tartósított, szárított vagy fõzött gyümölcsök és zöldsé-
gek; készételek lényegében húst és/vagy baromfit és/vagy halat
és/vagy gyümölcsöt és/vagy zöldséget tartalmaznak, beleértve az
elõbbi termékeket, melyek tésztafélék és/vagy burgonyatermékek
hozzáadásával készültek; készételek, melyek lényegében burgo-
nyatermékeket tartalmaznak; mindezen termékek mélyhûtöttként
is.

30 Pirog; pizza; tésztafélék, melyek hús és/vagy baromfi
és/vagy hal és/vagy gyümölcs és/vagy zöldség hozzáadásával ké-
szültek; készételek, melyek a 30. áruosztályba tartoznak, melyek
lényegében rizst és tésztaféléket tartalmaznak, beleértve az elõbbi
termékeket, melyek húst és/vagy baromfit és/vagy halat és/vagy
gyümölcsöt és/vagy zöldséget tartalmaznak; süteménytészta;
mindezen termékek mélyhûtött formában is.

(210) M 07 04135 (220) 2007.12.13.
(731) Magma d.d., Zagreb (HR)
(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; 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.

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

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

(210) M 08 00387 (220) 2008.02.08.
(731) Magyar Lapterjesztõ Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, fényképek; nyomdaipari termé-
kek; papíripari cikkek, írógépek és irodai cikkek, írógépek és iro-
dai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (ké-
szülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (ame-
lyek nem tartoznak más osztályokba).

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

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

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

(210) M 08 00132 (220) 2008.01.21.
(731) Magyar Látszerész Szövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Gyülvészi Zsuzsanna, Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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.

(210) M 07 02018 (220) 2007.05.30.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

(541) Kerti pad
(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 06 02932 (220) 2006.09.01.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Cseh Gabriella ügyvéd, Budapest

(541) TV TAXI
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

M470

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 5. szám I. kötet, 2008.05.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.



38 Távközlés; rádió- vagy televíziómûsorok sugárzását bizto-
sító szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 08 00012 (220) 2008.01.03.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés; rádió- vagy televíziómûsorok sugárzását bizto-
sító szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 08 00418 (220) 2008.02.13.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(541) A sokszínû vallás
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 08 00419 (220) 2008.02.13.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

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

tevékenységek.

(210) M 08 00426 (220) 2008.02.13.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

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

tevékenységek.

(210) M 08 00690 (220) 2008.03.03.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gombási Izabella, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 08 00691 (220) 2008.03.03.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) Boksayné dr. Zsuffa Katalin, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

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

(210) M 07 03053 (220) 2007.09.10.
(731) Martin Zimmer, Budapest (HU)
(740) dr. Biczi Tamás, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 03224 (220) 2007.09.24.
(731) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)
(740) Gláser Tamás, LÁRHEN Iparjogvédelmi, Tanácsadó,

Menedzser és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) MASTERBIT
(511) 17 Hõszigetelõ anyagok; kõgyapot szigetelõanyag; nedvesség

elleni szigetelõanyagok épületekhez; szigetelõfóliák; szigetelõ-
szövetek; szigetelõanyagok nyílászárókhoz; szigetelõlemezek;
szigetelõszalagok; tömítõanyagok; tömítõkittek; üveggyapot szi-
getelési célokra.

19 Bitumen alapú építõanyag-bevonatok; bitumenes építési
anyagok; bitumenes bevonatok tetõfedéshez; építõanyagok nem
fémbõl.

(210) M 06 00547 (220) 2006.02.16.
(731) Matsaberidze Mamuka, Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Kaukázusi tejtermékek.

(210) M 07 04016 (220) 2007.12.03.
(731) Mezõhír Média Lapkiadó és Nyomdaipari Kft.,

Kecskemét (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

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.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; könyvkiadás.
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(210) M 07 01993 (220) 2007.05.29.
(731) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,

Düsseldorf (DE)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Kiskereskedelmi szolgáltatások élelmiszer és általános áru-
cikkek terén; nagykereskedelmi szolgáltatások élelmiszer és álta-
lános árucikkek terén; árucikkek választékának összeállítása má-
sok javára, lehetõvé téve a vevõknek árucikkek kényelmes átte-
kintését és megvételét nagykereskedelmi árusítóhelyen vagy szu-
permarketben vagy hipermarketben vagy minimarketben, vagy
általános árucikkeket tartalmazó katalógusból postai rendelés út-
ján, vagy telekommunikációs eszközökkel vagy általános keres-
kedelmi internetes weboldalról; árucikkek választékának összeál-
lítása mások javára, lehetõvé téve a vevõknek élelmiszer, ital és
más, emberi fogyasztásra szolgáló árucikkek vagy emberi fo-
gyasztásra szolgáló áruk elõállítására szolgáló áruk, egészségügyi
és szépségápolási termékek, javításához és karbantartásához
szükséges termékek, személyes ápoláshoz szükséges termékek,
tisztítószerek, háztartási cikkek, kertészeti termékek, kisállattar-
táshoz szükséges termékek, irodaeszközök, barkácsoláshoz szük-
séges termékek, ruházati termékek, tisztítás vagy védelem céljára
szolgáló termékek, jármûvekhez - beleértve a kerékpárt - szolgáló
termékek, házi áruk, háztartási áruk, konyhai eszközök, irodai
eszközök, szabadidõs és szórakoztató áruk, kép és hang rögzítésé-
re, visszaadására vagy módosítására szolgáló áruk, lehetõvé téve
a vevõknek ezen árucikkek kényelmes áttekintését és megvételét
nagykereskedelmi árusítóhelyen vagy szupermarketben vagy hi-
permarketben vagy minimarketben, vagy általános árucikkeket
tartalmazó katalógusból postai rendelés útján, vagy telekommu-
nikációs eszközökkel vagy általános kereskedelmi internetes
weboldalról; árucikkek választékának összeállítása mások javára,
lehetõvé téve a vevõknek fehérnemûk, háztartási elektromos be-
rendezések, háztartási elektronikai berendezések, elektromos fo-
gyasztási cikkek, elektronikai fogyasztási cikkek, bõráruk, textíli-
ák, ajándékok, ajándék-összeállítások, emléktárgyak, újdonsá-
gok, gyûjthetõ cikkek, újdonságok, iskolai felszerelések kényel-
mes áttekintését és megvételét nagykereskedelmi árusítóhelyen
vagy szupermarketben vagy hipermarketben vagy minimarket-
ben, vagy általános árucikkeket tartalmazó katalógusból postai
rendelés útján, vagy telekommunikációs eszközökkel vagy általá-
nos kereskedelmi internetes weboldalról; árucikkek választéká-
nak összeállítása mások javára, lehetõvé téve a vevõknek olyan
termékek kényelmes áttekintését és megvételét, amelynek otthon-
nal, jármûvel, kerttel, személlyel, kisállatokkal, irodával vagy
szórakoztatással kapcsolatosak nagykereskedelmi árusítóhelyen
vagy szupermarketben vagy hipermarketben vagy minimarket-
ben, vagy általános árucikkeket tartalmazó katalógusból postai
rendelés újtán, vagy telekommunikációs eszközökkel vagy általá-
nos kereskedelmi internetes weboldalról; reklámozás; promóciós
szolgáltatás; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; árubemu-
tató; DM reklámozás; piackutatás; marketing; termékminta ter-
jesztése; promóciós és ösztönzõ tervek szervezése és lebonyolítá-
sa; információtárolás és visszanyerés kis- és nagykereskedelmi
értékesítésben; leltározás és irattározás, leltárellenõrzés, árucso-
magolás-tervezés, termékértékesítés.

(210) M 08 00003 (220) 2008.01.02.
(731) Mitac International Corp., Hsinchu Hsien (TW)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépek; számítógép-nyomtatók; lemezmeghajtók;
számítógép-billentyûzet; számítógépszoftver; számítógépegér;

bõvítõkártyák; nyomtatott áramkör kártyamodulok; modemek;
számítógép-monitorok; számítógépszkennerek; digitális szemé-
lyi titkárok (PDA); hálózati kártyák; számítógép hálózati vezérlõ-
egység; telefonkészülékek; telefon-üzenetrögzítõk; mobiltelefo-
nok; rádiótelefonok; autóban használt rádiótelefonok kézibeszé-
lõje; autóban használatos rádiótelefonok foglalata; mûholdas na-
vigációs rendszer, nevezetesen GPS (globális helymeghatározó
rendszer); térnavigációs rendszer; mûholdas globális helymegha-
tározó vevõkészülékek; navigációs rendszer gépjármûvek és ha-
jók követésére; félvezetõk; interface kártyák; integrált áramkö-
rök; mozgóképes MP3-lejátszók; hordozható multimédiás leját-
szók; folyadékkristályos televíziók (LCD TV); multimédia-leját-
szók; digitális médiaadapterek; televíziókészülékkel összeköthe-
tõ elektronikus játékkészülékek.

(210) M 08 00124 (220) 2008.01.17.
(731) Molnár Gabriella, Szentendre (HU)

(546)

(511) 40 Fogtechnikai szolgáltatások (anyagmegmunkálás).

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások, egész-
ségügyi szolgáltatások, fogászat, orvosi klinikák, orvosi szolgál-
tatások, fogorvosi, szájsebészeti és implantológiai szolgáltatások,
fogszabályozás.

(210) M 08 00125 (220) 2008.01.17.
(731) Molnár Gabriella, Szentendre (HU)

(546)

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

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások, egész-
ségügyi szolgáltatások, fogászat, orvosi klinikák, orvosi szolgál-
tatások, szájsebészet, implantológia, fogszabályozás, kórházi
szolgáltatások.

(210) M 08 00126 (220) 2008.01.17.
(731) Molnár Gabriella, Szentendre (HU)

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások, egész-
ségügyi szolgáltatások, fogászat, orvosi klinikák, orvosi szolgál-
tatások, fogorvosi szolgáltatások, szájsebészet, implantológia,
fogszabályozás.
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(210) M 08 00178 (220) 2008.01.23.
(731) Mona Nahrungsmittelproduktions- und Vertriebsgesellschaft

m.b.H., Oberwart (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) MONTICE
(511) 29 Tej, joghurtital, vaj, túró, sajt, tejszelet, túrószelet, túró-

desszertek, tejszín, tejföl, tejitalok, joghurt, gyümölcsjoghurt.

30 Sütemények.

(210) M 07 02376 (220) 2007.07.02.
(731) Mráz Sándor, Esztergom (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(546)

(511) 1 Ipari tudományos termék.

6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, hordozható fémszerke-
zetek, nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek, lakatosipari
termékek, fém tömegcikkek, fémcsövek és csõvezetékek, egyéb
fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

11 Vízlágyító, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szel-
lõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

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

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 07 04256 (220) 2007.12.21.
(731) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(541) A KIVÁLASZTOTT
(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 07 01592 (220) 2007.04.24.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

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

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

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

(210) M 08 00014 (220) 2008.01.03.
(731) Mul-T-Lock Ltd., Yavne (IL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Elektromos, elektronikus és elektromechanikus zárak és
zártermékek, beleértve elektronikus zárszerkezetek, elektromos
zárlemezek, ajtómágnesek, elektronikus kulcsok, kulcskártyák,
valamint elektronikus vagy mágneses bejárati ellenõrzõkártya-le-
olvasók és programozható kártyaleolvasók; zárprogramozó egy-
ségek, zárhengerek, kulcsok, kulcskártyák és kulcskártya-leolva-
sók; elektromechanikus és elektrohidraulikus ajtónyitó, ajtózáró
és ajtómûködtetõ berendezések; elektromos és elektromechani-
kus ajtó- és ablakhardverek; elektronikus és mágneses érzékelõk;
jelzõ- és ellenõrzõ készülékek és -berendezések, beleértve a moz-
gásérzékelõket az épület bejáratánál, valamint egyéb ajtajainál
és/vagy a kulcsok használatát ellenõrzõ készülékeket és berende-
zéseket; mágneses és elektronikus azonosítókártyák; mágneses
adathordozók és számítógépszoftverek; amelyek a 9. osztályba
tartoznak.

(210) M 08 00084 (220) 2008.01.15.
(731) Nguyen Sy Hieu, Budapest (HU)

(541) FOODLINES
(511) 43 Vendéglátás, élelmezési szolgáltatás, ebéd-házhozszállítás.

(210) M 07 02010 (220) 2007.05.29.
(731) Ningbo Corning Cable Co., Ltd. (Kína törvényei szerint

mûködõ vállalat), Zhejiang (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)
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(511) 9 Számítógépek; mérõkészülékek; modemek; hangosbeszélõt
tartó szekrények; teleszkópok; elektromos kábelek; foglalatok;
csatlakozódugaszok; optikai rostok; optikai kábelek; elektromos
ajtócsengõk.

(210) M 07 04227 (220) 2007.12.19.
(731) NJL Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Beer Bomb
(511) 32 Sörök.

(210) M 07 04228 (220) 2007.12.19.
(731) NJL Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Kukorica János
(511) 32 Sörök; különösen kukoricasör.

(210) M 07 04229 (220) 2007.12.19.
(731) NJL Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) János Vitéz
(511) 32 Sörök.

(210) M 07 04230 (220) 2007.12.19.
(731) NJL Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Alkoholszintmérõ eszközök; alkoholszonda; alkohol ön-
teszt.

(210) M 07 04231 (220) 2007.12.19.
(731) NJL Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) John Crown
(511) 32 Sörök; különösen kukoricasör.

(210) M 08 00143 (220) 2008.01.21.
(731) Octapharma AG, Lachen (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) Ocplex
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, különösen vérkészítmé-

nyek injekciókhoz.

(210) M 08 00073 (220) 2008.01.11.
(731) P&B Consulting Bt., Debrecen (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) SALIN
(511) 11 Mikrokristályokat kibocsátó elektromos szerkezet.

(210) M 07 02575 (220) 2007.07.18.
(731) Pannon Lapok Társasága Kft., Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Kiss Endre, Kiss és Sebestyén Ügyvédi Iroda, Veszpérm

(541) Pest Megyei 7 Nap
(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; nyomtatott publikációk, nyomtatványok.

(210) M 07 02576 (220) 2007.07.18.
(731) Pannon Lapok Társasága Kft., Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Kiss Endre, Kiss és Sebestyén Ügyvédi Iroda, Veszprém

(541) Pest Megyei Hét Nap
(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; nyomtatott publikációk, nyomtatványok.

(210) M 08 00313 (220) 2008.01.31.
(731) partnerSYS Informatikai és Tanácsadó Kft.,

Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Komáromi Ádám, Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés.

(210) M 08 00314 (220) 2008.01.31.
(731) partnerSYS Informatikai és Tanácsadó Kft.,

Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Komáromi Ádám, Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés.

(210) M 05 03370 (220) 2005.10.18.
(731) Pecze Jánosné Szolgáltató Kft., Pécs (HU)

(541) KONTÍR 2000 ÜZLETI TERVEK
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, tanítási
és oktatási anyagok (a készülékek kivételével).
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(210) M 08 00470 (220) 2008.02.15.
(731) Pernod Ricard Espana, S.A., Malaga (ES)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) DOBLE-V
(511) 33 Whisky.

(210) M 07 04216 (220) 2007.12.19.
(731) Pharma-Trio Gyógyszerészeti Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Balázs Gergely, Dr. Tóth Balázs Gergely Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) Pharma Drive
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra, diétás anyagok
gyógyászati használatra, tapaszok, kötszeranyagok.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
44 Orvosi szolgáltatások, gyógyszerészeti tanácsadás, állat-
gyógyászati szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgálta-
tások emberek és állatok részére.

(210) M 08 00203 (220) 2008.01.25.
(731) Piac és Profit Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Óvári Gyõzõ, Óvári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek.

(210) M 08 01016 (220) 2008.03.25.
(731) POINT MARKETING Kereskedelmi, Piackutató és Fuvarozó

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Pilisszentiván (HU)
(740) dr. Péter Csaba, Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok; albumin étkezésre, algakivonatok étkezésre, alginátok
táplálkozási célra, alkoholban tartósított gyümölcsök, almapüré,
amerikaimogyoró-vaj, amerikaimogyoró, feldolgozott, angolsza-
lonna, aszalt kókuszdió, bab, tartósított, baromfi (nem élõ), borsó,
tartósított, bundás burgonyaszeletek, bundás virsli, burgonyaszi-
rom, csemegeuborka, csigatojások (táplálkozási célra), csontolaj,
étkezési, datolya, dió (feldolgozott), disznóhús, dzsemek, faggyú,
étkezési, fagyasztott gyümölcsök, fehérje emberi fogyasztásra,
fésûkagyló (nem élõ), garnélarákok (nem élõ), gomba, tartósított,
gyömbérdzsem, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya (zselé), gyü-
mölcskonzervek, gyümölcsök, fõtt, gyümölcsök, tartósított, gyü-
mölcspép, gyümölcssaláták, gyümölcsszeletkék (apró), hagyma,
tartósított, hal (nem élõ), hal, tartósított, halból készített ételek,
halenyv, zselatin táplálkozáshoz, halfilé, halhús emberi fogyasz-
tásra, halkonzervek, hentesáruk, heringek, homár (nem élõ), hum-
musz [csicseriborsókrém], hús, hús, tartósított, húskivonatok,
húskocsonya, húskonzervek, húsleves, erõleves, húsleves-kon-
centrátumok, húsleveshez (táptalajhoz) készítmények, joghurt,
kagylók, ehetõ (nem élõ), kagylók (nem élõ), kakaóvaj, kandíro-
zott (cukrozott) gyümölcsök, kaviár, kazein táplálkozási haszná-
latra, kefir, kókuszolaj, kókuszvaj, kókuszzsír, kolbász, kony-
ha(kerti) növények, konzervált, krokett, kukoricaolaj, kumisz (te-
jes ital), languszták (nem élõ), lazac, lekvár, lencse, tartósított, le-
veskészítmények, levesek, madárfészkek, ehetõ, mandula, darált,
margarin, mazsola, máj, májpástétom, napraforgóolaj, étkezési,
olajbogyó, tartósított, olajok, étkezési, olívaolaj, étkezési, osztri-

ga (nem élõ), pacal, paradicsomlé fõzéshez, paradicsompüré, pál-
mamagolaj (élelmezésre), pálmaolaj (táplálkozásra), pektin táp-
lálkozásra, pikkalilli rákfélék, keménytestû (nem élõ), rákok, fo-
lyami (nem élõ), repceolaj, étkezési, sajtok, savanyú káposzta, sa-
vanyúságok, selyemhernyógubó, emberi fogyasztásra, sonka, só-
zott hal, sózott hús, sült burgonya, chips, szalonna, szardella, ajó-
ka, szardínia, szarvasgomba, tartósított, szárított zöldségek, sze-
zámolaj, szójabab, tartósított, táplálkozási használatra, tahini
[szezámmagkrém], tej, tejes italok (fõként tejet tartalmazó), tejol-
tó, tejsavó, tejszín (tejtermék), tejszínhab, tejtermékek, tengeri rá-
kok, apró (nem élõ), tengeri uborkák (nem élõ), tofu, tojásfehérje,
tojások, tojáspor, tojássárgája, tonhal, tõzegáfonyaszósz [befõtt],
vadhús, vaj, vajkrém, véreshurka (hentesáru), virágporkészítmé-
nyek (élelmiszer), zöldségek, fõtt, zöldségek, tartósított, zöldség-
konzervek, zöldséglevek fõzéshez, zöldségleves-készítmények,
zöldségsaláták, zselatin étkezésre, zselék, étkezési, zsírok, étke-
zési, zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok elõállításához, zsírtar-
talmú keverékek, kenyérre, állati velõ táplálkozási célra.

(210) M 08 01017 (220) 2008.03.25.
(731) POINT MARKETING Kereskedelmi, Piackutató és Fuvarozó

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Pilisszentiván (HU)
(740) dr. Péter Csaba, Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok; albumin étkezésre, algakivonatok étkezésre, alginátok
táplálkozási célra, alkoholban tartósított gyümölcsök, almapüré,
amerikaimogyoró-vaj, amerikaimogyoró, feldolgozott, angolsza-
lonna, aszalt kókuszdió, bab, tartósított, baromfi (nem élõ), borsó,
tartósított, bundás burgonyaszeletek, bundás virsli, burgonyaszi-
rom, csemegeuborka, csigatojások (táplálkozási célra), csontolaj,
étkezési, datolya, dió (feldolgozott), disznóhús, dzsemek, faggyú,
étkezési, fagyasztott gyümölcsök, fehérje emberi fogyasztásra,
fésûkagyló (nem élõ), garnélarákok (nem élõ), gomba, tartósított,
gyömbérdzsem, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya (zselé), gyü-
mölcskonzervek, gyümölcsök, fõtt, gyümölcsök, tartósított, gyü-
mölcspép, gyümölcssaláták, gyümölcsszeletkék (apró), hagyma,
tartósított, hal (nem élõ), hal, tartósított, halból készített ételek,
halenyv, zselatin táplálkozáshoz, halfilé, halhús emberi fogyasz-
tásra, halkonzervek, hentesáruk, heringek, homár (nem élõ), hum-
musz [csicseriborsókrém], hús, hús, tartósított, húskivonatok,
húskocsonya, húskonzervek, húsleves, erõleves, húsleves-kon-
centrátumok, húsleveshez (táptalajhoz) készítmények, joghurt,
kagylók, ehetõ (nem élõ), kagylók (nem élõ), kakaóvaj, kandíro-
zott (cukrozott) gyümölcsök, kaviár, kazein táplálkozási haszná-
latra, kefir, kókuszolaj, kókuszvaj, kókuszzsír, kolbász, kony-
ha(kerti) növények, konzervált, krokett, kukoricaolaj, kumisz (te-
jes ital), languszták (nem élõ), lazac, lekvár, lencse, tartósított, le-
veskészítmények, levesek, madárfészkek, ehetõ, mandula, darált,
margarin, mazsola, máj, májpástétom, napraforgóolaj, étkezési,
olajbogyó, tartósított, olajok, étkezési, olívaolaj, étkezési, osztri-
ga (nem élõ), pacal, paradicsomlé fõzéshez, paradicsompüré, pál-
mamagolaj (élelmezésre), pálmaolaj (táplálkozásra), pektin táp-
lálkozásra, pikkalilli rákfélék, keménytestû (nem élõ), rákok, fo-
lyami (nem élõ), repceolaj, étkezési, sajtok, savanyú káposzta, sa-
vanyúságok, selyemhernyógubó, emberi fogyasztásra, sonka, só-
zott hal, sózott hús, sült burgonya, chips, szalonna, szardella, ajó-
ka, szardínia, szarvasgomba, tartósított, szárított zöldségek, sze-
zámolaj, szójabab, tartósított, táplálkozási használatra, tahini
[szezámmagkrém], tej, tejes italok (fõként tejet tartalmazó), tejol-
tó, tejsavó, tejszín (tejtermék), tejszínhab, tejtermékek, tengeri rá-
kok, apró (nem élõ), tengeri uborkák (nem élõ), tofu, tojásfehérje,
tojások, tojáspor, tojássárgája, tonhal, tõzegáfonyaszósz [befõtt],
vadhús, vaj, vajkrém, véreshurka (hentesáru), virágporkészítmé-
nyek (élelmiszer), zöldségek, fõtt, zöldségek, tartósított, zöldség-
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konzervek, zöldséglevek fõzéshez, zöldségleves-készítmények,
zöldségsaláták, zselatin étkezésre, zselék, étkezési, zsírok, étke-
zési, zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok elõállításához, zsírtar-
talmú keverékek, kenyérre, állati velõ táplálkozási célra.

(210) M 08 01018 (220) 2008.03.25.
(731) POINT MARKETING Kereskedelmi, Piackutató és Fuvarozó

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Pilisszentiván (HU)
(740) dr. Péter Csaba, Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok; albumin étkezésre, algakivonatok étkezésre, alginátok
táplálkozási célra, alkoholban tartósított gyümölcsök, almapüré,
amerikaimogyoró-vaj, amerikaimogyoró, feldolgozott, angolsza-
lonna, aszalt kókuszdió, bab, tartósított, baromfi (nem élõ), borsó,
tartósított, bundás burgonyaszeletek, bundás virsli, burgonyaszi-
rom, csemegeuborka, csigatojások (táplálkozási célra), csontolaj,
étkezési, datolya, dió (feldolgozott), disznóhús, dzsemek, faggyú,
étkezési, fagyasztott gyümölcsök, fehérje emberi fogyasztásra,
fésûkagyló (nem élõ), garnélarákok (nem élõ), gomba, tartósított,
gyömbérdzsem, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya (zselé), gyü-
mölcskonzervek, gyümölcsök, fõtt, gyümölcsök, tartósított, gyü-
mölcspép, gyümölcssaláták, gyümölcsszeletkék (apró), hagyma,
tartósított, hal (nem élõ), hal, tartósított, halból készített ételek,
halenyv, zselatin táplálkozáshoz, halfilé, halhús emberi fogyasz-
tásra, halkonzervek, hentesáruk, heringek, homár (nem élõ), hum-
musz [csicseriborsókrém], hús, hús, tartósított, húskivonatok,
húskocsonya, húskonzervek, húsleves, erõleves, húsleves-kon-
centrátumok, húsleveshez (táptalajhoz) készítmények, joghurt,
kagylók, ehetõ (nem élõ), kagylók (nem élõ), kakaóvaj, kandíro-
zott (cukrozott) gyümölcsök, kaviár, kazein táplálkozási haszná-
latra, kefir, kókuszolaj, kókuszvaj, kókuszzsír, kolbász, kony-
ha(kerti) növények, konzervált, krokett, kukoricaolaj, kumisz (te-
jes ital), languszták (nem élõ), lazac, lekvár, lencse, tartósított, le-
veskészítmények, levesek, madárfészkek, ehetõ, mandula, darált,
margarin, mazsola, máj, májpástétom, napraforgóolaj, étkezési,
olajbogyó, tartósított, olajok, étkezési, olívaolaj, étkezési, osztri-
ga (nem élõ), pacal, paradicsomlé fõzéshez, paradicsompüré, pál-
mamagolaj (élelmezésre), pálmaolaj (táplálkozásra), pektin táp-
lálkozásra, pikkalilli rákfélék, keménytestû (nem élõ), rákok, fo-
lyami (nem élõ), repceolaj, étkezési, sajtok, savanyú káposzta, sa-
vanyúságok, selyemhernyógubó, emberi fogyasztásra, sonka, só-
zott hal, sózott hús, sült burgonya, chips, szalonna, szardella, ajó-
ka, szardínia, szarvasgomba, tartósított, szárított zöldségek, sze-
zámolaj, szójabab, tartósított, táplálkozási használatra, tahini
[szezámmagkrém], tej, tejes italok (fõként tejet tartalmazó), tejol-
tó, tejsavó, tejszín (tejtermék), tejszínhab, tejtermékek, tengeri rá-
kok, apró (nem élõ), tengeri uborkák (nem élõ), tofu, tojásfehérje,
tojások, tojáspor, tojássárgája, tonhal, tõzegáfonyaszósz [befõtt],
vadhús, vaj, vajkrém, véreshurka (hentesáru), virágporkészítmé-
nyek (élelmiszer), zöldségek, fõtt, zöldségek, tartósított, zöldség-
konzervek, zöldséglevek fõzéshez, zöldségleves-készítmények,
zöldségsaláták, zselatin étkezésre, zselék, étkezési, zsírok, étke-
zési, zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok elõállításához, zsírtar-
talmú keverékek, kenyérre, állati velõ táplálkozási célra.

(210) M 08 01021 (220) 2008.03.25.
(731) POINT MARKETING Kereskedelmi, Piackutató és Fuvarozó

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Pilisszentiván (HU)
(740) dr. Péter Csaba, Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok; albumin étkezésre, algakivonatok étkezésre, alginátok
táplálkozási célra, alkoholban tartósított gyümölcsök, almapüré,
amerikaimogyoró-vaj, amerikaimogyoró, feldolgozott, angolsza-
lonna, aszalt kókuszdió, bab, tartósított, baromfi (nem élõ), borsó,
tartósított, bundás burgonyaszeletek, bundás virsli, burgonyaszi-
rom, csemegeuborka, csigatojások (táplálkozási célra), csontolaj,
étkezési, datolya, dió (feldolgozott), disznóhús, dzsemek, faggyú,
étkezési, fagyasztott gyümölcsök, fehérje emberi fogyasztásra,
fésûkagyló (nem élõ), garnélarákok (nem élõ), gomba, tartósított,
gyömbérdzsem, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya (zselé), gyü-
mölcskonzervek, gyümölcsök, fõtt, gyümölcsök, tartósított, gyü-
mölcspép, gyümölcssaláták, gyümölcsszeletkék (apró), hagyma,
tartósított, hal (nem élõ), hal, tartósított, halból készített ételek,
halenyv, zselatin táplálkozáshoz, halfilé, halhús emberi fogyasz-
tásra, halkonzervek, hentesáruk, heringek, homár (nem élõ), hum-
musz [csicseriborsókrém], hús, hús, tartósított, húskivonatok,
húskocsonya, húskonzervek, húsleves, erõleves, húsleves-kon-
centrátumok, húsleveshez (táptalajhoz) készítmények, joghurt,
kagylók, ehetõ (nem élõ), kagylók (nem élõ), kakaóvaj, kandíro-
zott (cukrozott) gyümölcsök, kaviár, kazein táplálkozási haszná-
latra, kefir, kókuszolaj, kókuszvaj, kókuszzsír, kolbász, kony-
ha(kerti) növények, konzervált, krokett, kukoricaolaj, kumisz (te-
jes ital), languszták (nem élõ), lazac, lekvár, lencse, tartósított, le-
veskészítmények, levesek, madárfészkek, ehetõ, mandula, darált,
margarin, mazsola, máj, májpástétom, napraforgóolaj, étkezési,
olajbogyó, tartósított, olajok, étkezési, olívaolaj, étkezési, osztri-
ga (nem élõ), pacal, paradicsomlé fõzéshez, paradicsompüré, pál-
mamagolaj (élelmezésre), pálmaolaj (táplálkozásra), pektin táp-
lálkozásra, pikkalilli rákfélék, keménytestû (nem élõ), rákok, fo-
lyami (nem élõ), repceolaj, étkezési, sajtok, savanyú káposzta, sa-
vanyúságok, selyemhernyógubó, emberi fogyasztásra, sonka, só-
zott hal, sózott hús, sült burgonya, chips, szalonna, szardella, ajó-
ka, szardínia, szarvasgomba, tartósított, szárított zöldségek, sze-
zámolaj, szójabab, tartósított, táplálkozási használatra, tahini
[szezámmagkrém], tej, tejes italok (fõként tejet tartalmazó), tejol-
tó, tejsavó, tejszín (tejtermék), tejszínhab, tejtermékek, tengeri rá-
kok, apró (nem élõ), tengeri uborkák (nem élõ), tofu, tojásfehérje,
tojások, tojáspor, tojássárgája, tonhal, tõzegáfonyaszósz [befõtt],
vadhús, vaj, vajkrém, véreshurka (hentesáru), virágporkészítmé-
nyek (élelmiszer), zöldségek, fõtt, zöldségek, tartósított, zöldség-
konzervek, zöldséglevek fõzéshez, zöldségleves-készítmények,
zöldségsaláták, zselatin étkezésre, zselék, étkezési, zsírok, étke-
zési, zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok elõállításához, zsírtar-
talmú keverékek, kenyérre, állati velõ táplálkozási célra.

(210) M 08 01022 (220) 2008.03.25.
(731) POINT MARKETING Kereskedelmi, Piackutató és Fuvarozó

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Pilisszentiván (HU)
(740) dr. Péter Csaba, Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

M476

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 5. szám I. kötet, 2008.05.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.



(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok; albumin étkezésre, algakivonatok étkezésre, alginátok
táplálkozási célra, alkoholban tartósított gyümölcsök, almapüré,
amerikaimogyoró-vaj, amerikaimogyoró, feldolgozott, angolsza-
lonna, aszalt kókuszdió, bab, tartósított, baromfi (nem élõ), borsó,
tartósított, bundás burgonyaszeletek, bundás virsli, burgonyaszi-
rom, csemegeuborka, csigatojások (táplálkozási célra), csontolaj,
étkezési, datolya, dió (feldolgozott), disznóhús, dzsemek, faggyú,
étkezési, fagyasztott gyümölcsök, fehérje emberi fogyasztásra,
fésûkagyló (nem élõ), garnélarákok (nem élõ), gomba, tartósított,
gyömbérdzsem, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya (zselé), gyü-
mölcskonzervek, gyümölcsök, fõtt, gyümölcsök, tartósított, gyü-
mölcspép, gyümölcssaláták, gyümölcsszeletkék (apró), hagyma,
tartósított, hal (nem élõ), hal, tartósított, halból készített ételek,
halenyv, zselatin táplálkozáshoz, halfilé, halhús emberi fogyasz-
tásra, halkonzervek, hentesáruk, heringek, homár (nem élõ), hum-
musz [csicseriborsókrém], hús, hús, tartósított, húskivonatok,
húskocsonya, húskonzervek, húsleves, erõleves, húsleves-kon-
centrátumok, húsleveshez (táptalajhoz) készítmények, joghurt,
kagylók, ehetõ (nem élõ), kagylók (nem élõ), kakaóvaj, kandíro-
zott (cukrozott) gyümölcsök, kaviár, kazein táplálkozási haszná-
latra, kefir, kókuszolaj, kókuszvaj, kókuszzsír, kolbász, kony-
ha(kerti) növények, konzervált, krokett, kukoricaolaj, kumisz (te-
jes ital), languszták (nem élõ), lazac, lekvár, lencse, tartósított, le-
veskészítmények, levesek, madárfészkek, ehetõ, mandula, darált,
margarin, mazsola, máj, májpástétom, napraforgóolaj, étkezési,
olajbogyó, tartósított, olajok, étkezési, olívaolaj, étkezési, osztri-
ga (nem élõ), pacal, paradicsomlé fõzéshez, paradicsompüré, pál-
mamagolaj (élelmezésre), pálmaolaj (táplálkozásra), pektin táp-
lálkozásra, pikkalilli rákfélék, keménytestû (nem élõ), rákok, fo-
lyami (nem élõ), repceolaj, étkezési, sajtok, savanyú káposzta, sa-
vanyúságok, selyemhernyógubó, emberi fogyasztásra, sonka, só-
zott hal, sózott hús, sült burgonya, chips, szalonna, szardella, ajó-
ka, szardínia, szarvasgomba, tartósított, szárított zöldségek, sze-
zámolaj, szójabab, tartósított, táplálkozási használatra, tahini
[szezámmagkrém], tej, tejes italok (fõként tejet tartalmazó), tejol-
tó, tejsavó, tejszín (tejtermék), tejszínhab, tejtermékek, tengeri rá-
kok, apró (nem élõ), tengeri uborkák (nem élõ), tofu, tojásfehérje,
tojások, tojáspor, tojássárgája, tonhal, tõzegáfonyaszósz [befõtt],
vadhús, vaj, vajkrém, véreshurka (hentesáru), virágporkészítmé-
nyek (élelmiszer), zöldségek, fõtt, zöldségek, tartósított, zöldség-
konzervek, zöldséglevek fõzéshez, zöldségleves-készítmények,
zöldségsaláták, zselatin étkezésre, zselék, étkezési, zsírok, étke-
zési, zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok elõállításához, zsírtar-
talmú keverékek, kenyérre, állati velõ táplálkozási célra.

(210) M 08 00565 (220) 2008.02.21.
(731) Pramat s.r.o., Prága 9 (CZ)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) O’HIGGINS
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, csizmák, sapkák, kesztyûk, kendõk,

övek, alsóruházat.

(210) M 07 02593 (220) 2007.07.18.
(731) Pónya Márk, Budapest (HU);

Balogh Zsolt, Budapest (HU)

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

tevékenységek.

(210) M 07 03157 (220) 2005.02.21.
(731) REWE-Zentral AG., Köln (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Cukor, édesség, kivéve joghurtos édességek, különösen fõ-
zött menta és gyümölcsös édességek, gumicukorkák, nyalókák,
rágók.

(210) M 06 01882 (220) 2006.05.26.
(731) Reál Hungária Élelmiszer Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Energiaitalok.

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

(210) M 08 00869 (220) 2008.03.12.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 08 00870 (220) 2008.03.12.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 08 00871 (220) 2008.03.12.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 08 00872 (220) 2008.03.12.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 08 00873 (220) 2008.03.12.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 08 00874 (220) 2008.03.12.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.
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(210) M 08 00875 (220) 2008.03.12.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 08 00876 (220) 2008.03.12.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 08 00877 (220) 2008.03.12.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 08 00878 (220) 2008.03.12.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 08 00072 (220) 2008.01.11.
(731) Rossi Caffé Kft., Sóskút (HU)

(541) ROSSI CAFFÉ
(511) 43 Vendéglátás [kávézó].

(210) M 07 04214 (220) 2007.12.19.
(731) Rozgonyi Sándor, Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, iro-
dai munkák, reklámozás; gépjármûvek beszerzésével, elosztásá-
val, eladásával, fenntartásával, javításával és helyreállításával
kapcsolatos adatgyûjtés alapján tanácsadási szolgáltatás; árube-
mutatás; gépjármûvek és azok részeinek, szerelvényeinek, tarto-
zékainak külkereskedelmi, nagy- és kiskereskedelmi, valamint
kereskedelmi képviseleti, ügynökségi tevékenysége.

(210) M 07 04215 (220) 2007.12.19.
(731) Rozgonyi Sándor, Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, iro-
dai munkák, reklámozás; gépjármûvek beszerzésével, elosztásá-
val, eladásával, fenntartásával, javításával és helyreállításával
kapcsolatos adatgyûjtés alapján tanácsadási szolgáltatás; árube-

mutatás; gépjármûvek és azok részeinek, szerelvényeinek, tarto-
zékainak külkereskedelmi, nagy- és kiskereskedelmi, valamint
kereskedelmi képviseleti, ügynökségi tevékenysége.

(210) M 07 03837 (220) 2007.11.16.
(731) Rácz József, Budapest (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(541) MOMENT & YOU
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 01895 (220) 2007.05.21.
(731) Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárvári Tamás, Dr. Sárvári Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Creative Radio Award
(511) 9 Hang és/vagy kép felvételére, továbbítására és lejátszására

szolgáló készülékek; mozgófilmek és videoszalagok; videoleme-
zek valamint hang és/vagy képfelvételt tartalmazó mágnesszala-
gok; hangfelvételek, hanglemezfelvételek; hanglemezek és egyéb
lemezek, mûsoros zenei CD-tartók és kazettatartók, napszemüve-
gek, szemüvegek; számítógépes termékek, így játékkazetták szá-
mítógépes videojátékokhoz és videokijelzõs játékgépekhez.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; 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 01908 (220) 2007.05.21.
(731) Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárvári Tamás, Dr. Sárvári Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Rádiós Kreatív Díj
(511) 9 Hang és/vagy kép felvételére, továbbítására és lejátszására

szolgáló készülékek; mozgófilmek és videoszalagok; videoleme-
zek valamint hang és/vagy képfelvételt tartalmazó mágnesszala-
gok; hangfelvételek, hanglemezfelvételek; hanglemezek és egyéb
lemezek, mûsoros zenei CD-tartók és kazettatartók, napszemüve-
gek, szemüvegek; számítógépes termékek, így játékkazetták szá-
mítógépes videojátékokhoz és videokijelzõs játékgépekhez.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; 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 02395 (220) 2007.07.02.
(731) S&P Clever Reinforcement Company AG, Brunnen (CH)
(740) dr. Szabó Levente Antal, Szabó Tom Burmeister Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) S&P Glasphalt
(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.

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-
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rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.

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.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

(210) M 07 02396 (220) 2007.07.02.
(731) S&P Clever Reinforcement Company AG, Brunnen (CH)
(740) dr. Szabó Levente Antal, Szabó Tom Burmeister Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) S&P Carbophalt
(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.

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.

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.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

(210) M 07 02397 (220) 2007.07.02.
(731) S&P Clever Reinforcement Company AG, Brunnen (CH)
(740) dr. Szabó Levente Antal, Szabó Tom Burmeister Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) S&P Resicem
(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.

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.

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.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 07 02398 (220) 2007.07.02.
(731) S&P Clever Reinforcement Company AG, Brunnen (CH)
(740) dr. Szabó Levente Antal, Szabó Tom Burmeister 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.
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.
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.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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-
leszté.

(210) M 07 02399 (220) 2007.07.02.
(731) S&P Clever Reinforcement Company AG, Brunnen (CH)
(740) dr. Szabó Levente Antal, Szabó Tom Burmeister Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

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

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.

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.

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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 07 02045 (220) 2007.05.30.
(731) S.O.I. Ingatlan Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kõvári Judit, Kõvári, Tercsák, Salans Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

letek; különösen ideértve: épületek ingatlankezelõinek szolgálta-
tásai vagy finanszírozási szolgáltatások.

(210) M 07 04019 (220) 2008.01.22.
(731) Schmidt Katalin E.V., Pápa (HU);

Modulus 2000 Bt., Pápa (HU);
Béta-Verzió Bt., Pápa (HU);
Schmidt Lajos Péter E.V., Pápa (HU)

(546)

(511) 35 Bútorokkal történõ kereskedés.

(210) M 08 00095 (220) 2008.01.15.
(731) Schweizer Zahnarzt-Menedzsment Kft., Budapest (HU)

(546)

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

44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek részére.

(210) M 08 00573 (220) 2008.02.22.
(731) SOLE-MiZo Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

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

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

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

(210) M 08 00024 (220) 2008.01.07.
(731) Sweeting International Kft., Feketeerdõ (HU)

(541) TEJKARCSI
(511) 30 Édesipari termékek.

(210) M 07 03917 (220) 2007.11.23.
(731) Syngenta Limited, Guildford, Surrey (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

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

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

(210) M 07 03918 (220) 2007.11.23.
(731) Syngenta Participations AG, Basel (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

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

(210) M 08 00066 (220) 2008.01.11.
(731) SZAKSZIG Kivitelezõ és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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(210) M 08 00207 (220) 2008.01.25.
(731) Szép Fruzsina, Debrecen (HU)

(546)

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

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

(210) M 07 03254 (220) 2007.09.25.
(731) Tej Terméktanács, Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek.

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

(210) M 04 03861 (220) 2004.09.16.
(731) Telefor Médiaszolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Katona János, Katona János Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

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

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

(210) M 07 04103 (220) 2007.12.12.
(731) dr. Telkes József, Budapest (HU)
(740) Cseke Jolán Valéria, Veszprém

(541) NetSzemle – A világháló legjava
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 05 01236 (220) 2005.04.04.
(731) Temnikov Yury Nikolajevics, St.-Petersburg (RU)
(740) dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KALMATRON
(511) 1 Ipari vegyi termékek; cementtartósító szerek és cementet

vízállóvá tevõ készítmények.

17 Azbeszt, továbbá ezen anyagokból készült termékek, ame-
lyek nem tartoznak más osztályokba; tömítõ-, kitömõ- és szigete-
lõanyagok.

(210) M 07 02544 (220) 2007.07.13.
(731) Teradata US, Inc., Miamisburg, Ohio (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) TERADATA
(511) 9 Számítógépek, számítógép-hardver, számítógép-szoftver és

adatfeldolgozó berendezés, a fent felsoroltak alkaltrészei és sze-
relvényei.

37 Adatok tárolására, ügyviteli és analitikai alkalmazására, te-
lepítésére, kezelésére és javítására vonatkozó szolgáltatások.

(210) M 07 01820 (220) 2007.01.18.
(731) TERCIA Kereskedelmi és Vendéglátó Kft., Sopron (HU)
(740) dr. Koszorú István, Sopron

(546)

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

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

(210) M 08 00706 (220) 2008.03.03.
(731) The Procter & Gamble Business Services Canada Company,

Halifax, Nova Scotia (CA)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 21 Fogkefék; elektromos fogkefék; kefe készítéséhez szüksé-
ges anyagok; nem elektromos készülékek és anyagok, minden
tisztítási célú 21. osztályba tartozó áruk; 21. osztályba tartozó és a
fent említett árukhoz tartozó részek és alkatrészek; kefék; tartók
és adagolók, minden, ami a 21. osztályba tartozik.

(210) M 08 00415 (220) 2008.02.12.
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MEN’S CHALLENGE
(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok, hajápo-

lók; fogápoló szerek.

8 Borotvák és borotvapengék.

21 Fogkefék.

41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 07 03237 (220) 2007.09.25.
(731) Theodora Közhasznú Alapítvány, Kékkút (HU)

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

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

(210) M 07 01088 (220) 2007.03.30.
(731) TOP Testeinkäufe, Organisation und Personalservice GmbH,

Karlsruhe (DE)
(740) dr. Bognár Éva, Bognár Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások.

(210) M 07 04192 (220) 2007.12.17.
(731) Trademarks Holding, LLC (Maryland állam törvényei szerint

bejegyzett cég), Annapolis, Maryland (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) GRAND HERITAGE
(511) 35 Szállodák vezetésével és mûködtetésével kapcsolatos szol-

gáltatások; szállodák üzletvezetése.

43 Szállodákkal és éttermekkel kapcsolatos szolgáltatások; lu-
xusszínvonalú szállodai szolgáltatások a megállapodás szerinti
szállodák helyszínén; üdülõkkel kapcsolatos szolgáltatások.

(210) M 08 00051 (220) 2008.01.10.
(731) Twogether Plusz Kft., Budapest (HU)
(740) Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

(210) M 08 00053 (220) 2008.01.10.
(731) Twogether Plusz Kft., Budapest (HU)
(740) Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

(210) M 08 00707 (220) 2008.03.03.
(731) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvívõi Iroda,

Budapest

(541) SZERESD A SZÍVED
(511) 5 Diétás ételkészítmények orvosi célokra.

29 Öntetek, pástétomok és húskrémek; margarin, vaj, fõzõ- és
sütõzsír; sajt és sajttermékek; sovány tej, tej és tejtermékek, aludt-

tej, szójából készített tej; tejtermékek, joghurt, tejszín, mûtejszín
és sajt; tojás; lekvárok, zselék, tojáspor, étkezési olajok és zsírok.

30 Kekszek, majonéz.

32 Gyümölcsalapú és tejet, aludtejet vagy joghurtot tartalmazó
alkoholmentes italok vagy joghurtot tartalmazó.

41 Értekezletek és sportesemények szervezése.

43 Táplálkozás és egészség területére vonatkozó tanácsadás.

(210) M 08 00968 (220) 2008.03.18.
(731) Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Hal, hús, szárnyas- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított, fõzött gyümölcsök és zöldségfélék; zselék,
lekvárok, kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt
és gabonakészítmények, kenyér, sütemény és édességek; fagylalt;
méz, melasz; élesztõ, sütõpor; só, mustár; ecet, ízesítõ öntetek;
fûszerek; jég.

32 Sörök; ásványvizek és szénsavval dúsított vizek; egyéb al-
koholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmé-
nyek és egyéb kivonatok italok elõállítására.

41 Oktatás; tréningek szervezése; szórakoztatás; sport- és kul-
turális tevékenységek.

43 Étel és ital biztosításával kapcsolatos szolgáltatások.

(210) M 07 04129 (220) 2007.12.13.
(731) United Way of America, Alexandria, Virginia (US)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Egyesületi szolgáltatások, nevezetesen olyan tagszerveze-
tek érdekeinek támogatása, amelyek jótékonysági célú forráste-
remtéssel foglalkoznak, egészségügyi és humán szolgáltatások-
kal foglalkozó ügynökségek számára.

36 Jótékonysági szolgáltatások a humán szolgáltató szerveze-
tek számára adott pénzadományok terén.

(210) M 08 00736 (220) 2008.03.05.
(731) Vasi Savaria Invest Kft., Szombathely (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) KARÁT SZÉPSÉGKLINIKA
(511) 44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére;

manikûrszolgáltatások, masszázs, szépségszalonok, fodrászsza-
lonok.
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(210) M 05 02710 (220) 2005.08.18.
(731) Vitaplus Élelmiszer, Gyógyszergyártó és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Engel Tamás, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

(210) M 08 00416 (220) 2008.02.12.
(731) Wella Aktiengesellschaft, Darmstadt (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Életre keltjük haját
(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, test- és szépségápoló ké-

szítmények, hajápolók, fogápoló szerek.

(210) M 08 00696 (220) 2008.03.03.
(731) Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
(740) Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) COLOURFUL CITRUS
(511) 30 Cukorkaáruk, nevezetesen rágógumi, felfújható rágógumi,

cukorka és mentolos cukorkák.

(210) M 08 00027 (220) 2006.07.11.
(731) Wyeth Holdings Corporation, Madison, New Jersey (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
(egészségügyi használatra készült), csecsemõk számára készült
élelmiszerek/bébiételek; sebtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtö-
mõ anyag, fogászati viasz; fertõtlenítõk; féregirtó készítmények;
gombaölõ és gyomirtó szerek (fungicidek és herbicidek).

(210) M 08 00517 (220) 2008.02.18.
(731) X-Meditor Lapkiadó, Oktatás- és Rendezvényszervezõ Kft.,

Gyõr (HU)

(546)

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

(210) M 07 03539 (220) 2007.10.18.
(731) Yabe Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, beszerzõi szolgálta-
tások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése mások számára), in-
formációk számítógépes adatbázisokba való rendezése, informá-
cióknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, kereske-

delmi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése, kutatások
ügyletekkel kapcsolatban, online hirdetõi tevékenység számító-
gépes hálózaton, piackutatás, szakmai konzultációk üzleti ügyek-
ben, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, vevõi
árajánlatkérés közvetítése kereskedõkhöz, eladókhoz, eladók, ke-
reskedõk által kapott árajánlatok kezelése, feldolgozása; vevõk és
kereskedõk részére online nyújtott üzletszervezési, kereskedelmi
tanácsadási szolgáltatás.

42 Dinamikus árképzésû, tenderen alapuló internetes webpor-
tálfejlesztés, -karbantartás.

(210) M 07 03755 (220) 2007.11.08.
(731) Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Wien (AT)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó párlat.

(210) M 06 02582 (220) 2006.07.26.
(731) Ács Zoltán, Budapest (HU)

(546)

(511) 37 Építés, építési tárgyú információk, építkezések felügyelete
(irányítása).

38 Tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy
más közlési eszköz útján), üzenetek és képek továbbítása számító-
gépek segítségével, üzenetek küldése, elektronikus levelezés,
e-mail.

(210) M 06 02583 (220) 2006.07.26.
(731) Ács Zoltán, Budapest (HU)

(546)

(511) 37 Építés, építési tárgyú információk, építkezések felügyelete
(irányítása).

38 Tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy
más közlési eszköz útján), üzenetek és képek továbbítása számító-
gépek segítségével, üzenetek küldése, elektronikus levelezés,
e-mail.

A rovat 186 db közlést tartalmaz.
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