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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II.
Védjegybejelentések meghirdetése II.

(210) M 07 04207
(731) Anaton Kft., Budaörs (HU)
(546)

(210) M 07 04073
(220) 2007.12.10.
(731) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(220) 2007.12.18.

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba, ágy- és asztalnemûk; arctörlõk, arctörülközõk (textilbõl);
asztali futók; asztali vászonnemû (textíliából); asztalkendõk, textilbõl; asztalterítõk (nem papírból); damaszt (szövet); függönyök
textilbõl vagy mûanyagból; lepedõk; matrachuzatok; mosókesztyûk; párnahuzat (vászonból); párnahuzatok; pehelypaplan; poháralátétek (asztalnemûk); selyemszövet; szalvéták (textilbõl).
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; alsónadrágok, rövid; alsónemûk; csecsemõkelengyék, babakelengyék; csecsemõnadrágok; dzsekik; egyenruhák; felsõkabátok, felöltõk; felsõruházat;
fürdõköpenyek; ingek; ingelõk, ingblúzok; kabátok; kerékpáros-öltözetek; kesztyûk (ruházat); kezeslábasok; készruhák; kosztümök; köntösök, pongyolák; kötöttáruk; pólók, pulóverek; pizsamák; ruházat, ruhanemûk; melegítõk, szvetterek; mellények;
munkaruhák, munkaköpenyek; nadrágok; nõi ruhák; szoknyák;
szövetbéléses kabátok.

(511) 33

Borok.

(210) M 07 04074
(220) 2007.12.10.
(731) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 00398
(220) 2008.02.11.
(731) AUCTUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Sopron (HU)
(546)

(511) 30

Dorro cukor.
(511) 33

Borok.

(210) M 07 04072
(220) 2007.12.10.
(731) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 07 04075
(220) 2007.12.10.
(731) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 33

(511) 33

Borok.
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(541) POCAKMANÓ
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(210) M 08 00466
(220) 2008.02.14.
(731) Baranyi Ágnes, Pomáz (HU)
(740) dr. Varga F. Judit, Varga F. Judit Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 07 03884
(220) 2007.11.22.
(731) Capricorn Investment Corporation, Ajeltake Island, Majuro,
Marshall Islands (AU)
(740) dr. Szõke András, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)
(511) 44
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Babamasszázs.

M 07 03238
Barna Sándor, Budapest (HU)
Frey Julianna, Budapest

(220) 2007.09.25.

SYMBOL
35 Reklámozás és ügyletek; üzleti menedzselés; kereskedelmi
vagy reklámcélú kiállítások különösen mûvészek részére.
41 Szórakoztatás, nevelés; kulturális és sporttevékenységek;
rendezvények szervezése; klubok; elõadások, show-mûsorok,
elõadómûvészek szolgáltatásai; testnevelés és szabadidõs sportszolgáltatások; kulturális vagy nevelési célú kiállítások.
43 Vendéglátási szolgáltatások; kávéházak; éttermek; bárok;
termek kölcsönzése rendezvényekhez.

(210) M 07 04211
(220) 2007.12.18.
(731) Berlin Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) RENERGIN
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati
használatra, a vitaminkészítmények kivételével.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 07 00732
(220) 2007.04.13.
dr. Berniczei-Roykó Ádám, Budapest (HU)
dr. Neumann Tibor ügyvéd, Budapest

2005 BUDAPEST CLASSIC GRAND PRIX
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakozás; sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 08 00182
(220) 2008.01.24.
(731) Co-op Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest
(541) DIABELLO
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
(210) M 07 03841
(220) 2007.11.07.
(731) CSEKE Zrt., Budapest (HU)
(541) Toldi
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(210) M 07 03421
(220) 2007.10.09.
(731) BIWIW Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Bodolai László ügyvéd, Páty
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 08 00304
(220) 2008.01.30.
(731) Capital-M Ingatlanforgalmazó és Vagyonkezelõ Kft.,
Gyõr (HU)
(740) dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 07 03916
(220) 2007.11.23.
(731) D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt., Budapest (HU)
(541) JOGSZERVIZ
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(210) M 07 03435
(220) 2007.10.09.
(731) Demeter Csaba, Eger (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) XX
(511) 33 Borok.
(210) M 08 00299
(220) 2008.01.30.
(731) Dermax Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Kecskemét (HU)
(740) dr. Magyar János, Dr. Magyar János Ügyvédi Iroda, Kecskemét
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(541) GIGAMAD
(511) 35 Adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára); hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési hely készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton.
38 Elektronikus levelezés; e-mail; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési
ügyekben; számítógép-terminálok közötti összeköttetések; kábeltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok útján;
távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével.
42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; hosting szolgáltatások weboldalakhoz;
számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépprogramok installációja; számítógépprogramok sokszorosítása; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógépszoftver fenntartása; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(546)

(511) 44

Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

(210) M 08 00350
(220) 2008.02.05.
(731) Dexorient Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Leszkoven László, Leszkoven Ügyvédi Iroda, Miskolc
(541) smylo
(511) 30 Csokoládé.
(210) M 07 04202
(220) 2007.12.18.
(731) DunaFix Taxi Személyszállító és Szolgáltató Kft.,
Dunaújváros (HU)
(546)

(210) M 08 00674
(220) 2008.02.29.
(731) Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)
(541) CSÁRDA
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (bor).

(511) 39 Taxis személyszállítás, egyéb szárazföldi személyszállítás,
közúti áruszállítás.
(210) M 08 01146
(220) 2008.04.02.
(731) ETOL Aromaház Kft., Mezõfalva (HU)
(546)

(511) 32
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 08 00389
(220) 2008.02.08.
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(541) Kolekontroll
(511) 30 Zab hántolt/tisztított, zabalapú ételek, zabdara, zabliszt,
zabpehely, zabkásaleves, kétszersültek, kekszek, mézeskalácsok,
piskóták, aprósütemények, teasütemények, linzerek, ostyafélék,
cukrászsütemények, gabonakészítmények, malomipari termékek, gabonafélébõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kekszek, csokoládé, kakaós termékek, müzliszeletek, sütemények,
cukorkaáruk, lisztek, liszttartalmú ételek, fagylalt, jégkrém.
(210) M 08 00672
(220) 2008.02.29.
(731) Gyõri Likõrgyár Zrt., Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr
(554)

Kóla üdítõital.

M 08 00396
(220) 2008.02.11.
Futureal Development Ingatlanforgalmazó Zrt., Budapest (HU)
dr. Nagy Andrea, Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

OFFICITY
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 08 01086
(220) 2008.03.28.
(731) GIGAMAD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Fejes Timea, Budapest

(511) 33

Rumok.

(210) M 07 04067
(220) 2007.12.10.
(731) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(546)

(210) M 08 00343
(220) 2008.02.05.
(731) HÉTFÁK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budaörs (HU)
(740) dr. Tóth T. Tibor, Dr. Tóth T. Tibor Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 33

(511) 16 Újság, napilap, hetilap, idõszaki lap, revü, havilap, magazin,
folyóirat, egyéb sajtótermékek, egyéb újságkiadványok, egyéb
laptermék, a fent felsoroltak mellékletei, kiadványok.

Körtepálinka.

(210) M 07 04282
(220) 2007.12.28.
(731) Hungaro Style Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(210) M 08 00457
(220) 2008.02.14.
(731) IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zrt., Bábolna (HU)
(740) dr. Drucskó Zoltán, Gyõr
(546)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 04071
(220) 2007.12.10.
(731) Hungarovin Borászati Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 08 00128
(220) 2008.01.18.
(731) Ilzer Italgyártó Zrt., Monor (HU)
(541) VITAL TONICUM
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 33

KOBRALGIN
3
Krémek bõrökhöz, bõrkonzerváló szerek (kenõcsök).
5
Balzsamok gyógyszerészeti használatra, bedörzsölõszerek,
bõrápoló gyógyszerkészítmények.

Pálinka.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 07 03881
(220) 2007.11.22.
(731) Hungrana Keményítõ- és Isocukorgyártó és Forgalmazó Kft.,
Szabadegyháza (HU)
(740) dr. Takács László, 11. sz. Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
(546)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
12

M 07 03890
(220) 2007.11.22.
IN-VITRO Kutató, Fejlesztõ Kft., Dunakeszi (HU)
dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

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

Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
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M 07 03891
(220) 2007.11.22.
IN-VITRO Kutató, Fejlesztõ Kft., Dunakeszi (HU)
dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

KOVITOX(krém)
3
Krémek bõrökhöz, bõrkonzerváló szerek (kenõcsök).
5
Balzsamok gyógyszerészeti használatra, bedörzsölõszerek,
bõrápoló gyógyszerkészítmények.
M 07 03892
(220) 2007.11.22.
IN-VITRO Kutató, Fejlesztõ Kft., Dunakeszi (HU)
dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

FORTE HIRUDO
3
Krémek bõrökhöz, bõrkonzerváló szerek (kenõcsök).
5
Balzsamok gyógyszerészeti használatra, bedörzsölõszerek,
bõrápoló gyógyszerkészítmények.
M 07 03897
(220) 2007.11.22.
In-Vitro Kutató, Fejlesztõ Kft., Dunakeszi (HU)
dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

FERROCOMP
5
Biológiai készítmények humángyógyászati célra, gyógyszerészeti készítmények, vitaminkészítmények.
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(210) M 07 03862
(731) Jan Zolcer, Grünwald (DE)
(546)

mítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton.

(220) 2007.11.20.

38 Elektronikus levelezés; e-mail; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési
ügyekben; számítógép-terminálok közötti összeköttetések; kábeltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok útján;
távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével.
42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; hosting szolgáltatások weboldalakhoz;
számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépprogramok installációja; számítógépprogramok sokszorosítása; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógépszoftver fenntartása; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 07 04263
(220) 2007.12.22.
(731) Kaposvári Egyetem, Kaposvár (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; különösen: akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek
szervezése és lebonyolítása (gyakorlat); bálok szervezése; digitális képfelvételezés; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; elõadómûvészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmgyártás; fogadások tervezése (szórakoztatás); fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangstúdiók (szolgáltatásai); klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelezõ
tanfolyamok; mikrofilmezés; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online elérhetõ elektronikus publikációk [nem letölthetõk]; óvodák (nevelés); pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízióprogramok készítése; riporteri szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése
és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi
produkciók; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk;
szövegek kiadása (nem reklámcélú); tornatanítás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videofilmgyártás; élõ elõadások bemutatása.

(210) M 08 01334
(220) 2008.04.15.
(731) KÁDÁR Hungary Kádáripari Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 07 03626
(220) 2007.10.29.
(731) Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft.,
Kecskemét (HU)
(740) dr. Bódog Zoltán, Bódog Ügyvédi Iroda, Kecskemét
(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 08 00033
(220) 2008.01.08.
(731) Kolompos Kkt., Budapest (HU)
(541) Tipegõ-topogó
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

M 08 01087
(220) 2008.03.28.
KirzeN Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
Fejes Timea, Budapest

KirzeN
35 Adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára); hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési hely készítése; információk szá-

(210) M 07 04205
(220) 2007.12.18.
(731) Közlekedéstudományi Intézet Kht., Budapest (HU)
(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások.
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(210) M 08 00295
(220) 2008.01.30.
(731) Laboratory Ideas Kommunikációs Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest
(541) TÁNYÉROSTÉVÉ
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 08 00296
(220) 2008.01.30.
(731) Laboratory Ideas Kommunikációs Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest
(541) JÓÁRASÍT
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 08 00303
(220) 2008.01.30.
(731) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 3
Kozmetikai lemosószerekkel impregnált ruhaanyagok, vatta kozmetikai használatra, vattás pálcikák kozmetikai használatra.
5
Nõi egészségügyi termékek, egészségügyi kendõk, gyógyszerészeti lemosószerekkel impregnált ruhaanyagok.
16 Papírból készült termékek, melyek a 16. áruosztályba tartoznak, toalettpapír, papírkendõk, papírszalvéták, arctisztító kendõk, papírtörülközõk, asztalterítõk papírból, kozmetikai tisztítókendõk papírból, konyhai papírtörlõk, folpack, szemeteszsákok,
átlátszó hártyák, fóliák.
21 Tisztítórongyok, szivacskendõk, háztartási törlõkendõk,
felmosórongyok, bútortörlõ rongyok.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 08 01088
(220) 2008.03.28.
LubaLove Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
Fejes Timea, Budapest

LubaLove
35 Adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára); hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési hely készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton.
38 Elektronikus levelezés; e-mail; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési
ügyekben; számítógép-terminálok közötti összeköttetések; kábeltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok útján;
távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.
42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; hosting szolgáltatások weboldalakhoz;
számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása; számítógépprogramok installációja; számítógépprogramok sokszorosítása; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógépszoftver fenntartása; weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(210) M 08 01012
(220) 2008.03.19.
(731) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 1
Csavarmenet vágásához kompozíciók; desztillált víz; detergens adalékok benzinhez; fagyasztóanyagok, hûtõközegek; fagyálló anyagok; fékfolyadékok; folyadékok hidraulikus hálózatokhoz; gumiabroncsok javítására szolgáló készítmények; hûtõanyagok jármûmotorokhoz; ipari ragasztószerek; ipari vegyi termékek; kazánkõoldó szerek; készítmények motorhûtõ anyagok felforrásának meggátlására; kopogásgátló anyagok robbanómotorokhoz; motorok korommentesítésére vegyi termékek; ragasztások szétválasztására szolgáló termékek; ragasztóanyag gumiabroncsokhoz; sablonleválasztás megkönnyítésére szolgáló termékek; segédfolyadékok csiszolószerekkel való használatra; szárító
készítmények (szikkatívok) ipari használatra; vegyi adalékanyagok motorüzemanyagokhoz; égést elõsegítõ készítmények (vegyi
adalékanyagok motorüzemanyagokhoz); üzemanyag-megtakarító készítmények; hígítók, oldószerek lakkokhoz; páramentesítõ
termékek; tapadásgátlók; vegyi anyagok karburátorokhoz; vegyi
anyagok berágódás, tapadás ellen.
2
Korróziógátló készítmények; rozsda elleni olajok; rozsda
elleni védõszerek; rozsda elleni zsírok; védõbevonatok jármûalvázakhoz; maróanyagok.
3
Antisztatikus termékek háztartási használatra; csiszolótermékek; csiszolószerek; felújítókészítmények, kazánkõ-eltávolító
szerek háztartási használatra; lefolyócsõ-tisztító készítmények;
rozsdaeltávolító termékek; zsírtalanító szerek, nem gyártás során
való használatra; lakklemosó termékek; olajok tisztításra; polírpapír; tisztítószerek légkondicionálókhoz, karburátorokhoz, injektorokhoz; tisztítószerek rozsdás csavarokhoz, csavarkötésekhez; csavarlazító készítmények háztartási célra.
4
Csúszásgátló készítmények szíjakhoz; denaturált szesz; ipari olaj; ipari viasz, ipari zsír, kenõanyagok, kenõolaj, kenõzsír;
motorolaj, olajok bõr konzerválására; pormentesítõ készítmények; portalanító termékek; vágóolaj (folyadék); viasz szíjakhoz;
zsír bõrökhöz; zsír fegyverekhez, zsír szíjakhoz; csavarlazító
készítmények.
17 Szigetelõ festékek; szigetelõ lakkok; tömítõanyagok; tömítõkitt; vegyszerek rések javítására.

(210) M 08 01013
(220) 2008.03.19.
(731) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 1
Ablaküveg elhomályosodása elleni termékek; antisztatikus
készítmények nem háztartási használatra; bõr felújítására, vegyi
termékek; bõrimpregnáló vegyi termékek; desztillált víz; gumitartósító szerek; ipari vegyi termékek; kazánkõoldó szerek; motorok korommentesítésére vegyi termékek; sablonleválasztás megkönnyítésére szolgáló termékek; segédfolyadékok csiszolószerekkel való használatra; szárító készítmények (szikkatívok) ipari
használatra; szilikon (szilícium); szilikonok; színélénkítõ vegyi
termékek ipari használatra; textilanyagok élénkítésére vegyi termékek; textilimpregnáló szerek; textilvízhatlanító impregnálószerek; üveg elhomályosodása elleni termék; hígítók, oldószerek
lakkokhoz; páramentesítõ termékek; tapadásgátlók.
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2

Védõbevonatok jármûalvázakhoz.

(546)

3
Antisztatikus termékek háztartási használatra; csiszolótermékek; csiszolószerek; felújítókészítmények; festékeltávolító
termékek; fényesítõszerek; fényesítõszerek bútorokhoz és padlóhoz; folttisztító szerek; illatszerkészítmények; illatszerek; kazánkõ-eltávolító szerek háztartási használatra; kenceeltávolító termékek; krémek bõrökhöz; lefolyócsõ-tisztító készítmények; mosószerek, fehérítõszerek, mosószerek, nem gyártáshoz és nem
gyógyászati használatra; polírozókészítmények; polírozóviasz;
potpurrik (illatszerek); rozsdaeltávolító termékek; samponok;
színélénkítõ termékek háztartási használatra (fehérítés); tapétatisztító szerek; tisztítószerek; vegytisztító készítmények; zsírtalanítószerek, nem gyártás során való használatra; üvegtisztító folyadékok; kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendõk; lakklemosó termékek; olajok tisztításra; polírpapír; tisztítószerek légkondicionálókhoz, karburátorokhoz, injektorokhoz; üvegtisztítók
(sár-, rovar-, jég-, páraeltávolítók); felújítókészítmények mûanyagokhoz és gumihoz; fényesítõszerek mûanyagokhoz, gumihoz, festett felületekhez; gumitartósító szerek háztartási célra;
ápolószerek (szilikontartalmú és szilikonmentes) gumihoz, mûanyagokhoz (háztartási célra és gépkocsikhoz); illatosítók gépkocsikhoz.
4
Bõrkonzerváló szerek (olajok és zsírok); olajok bõr konzerválására; pormentesítõ készítmények; portalanító termékek.
21 Mosószerrel átitatott rongyok tisztításhoz; szarvasbõr tisztításhoz; szivacsok háztartási használatra; tisztító (fényesítõ) anyagok (a papír és a kõ kivételével); tisztítóeszközök, kézi mûködtetésû; tisztítórongyok; törlõrongyok; dörzsölõeszközök (kefék);
kefeáruk.

(210) M 08 01014
(220) 2008.03.19.
(731) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 1
Desztillált víz; fagyasztóanyagok, hûtõközegek; fagyálló
anyagok; hûtõanyagok jármûmotorokhoz; készítmények motorhûtõ anyagok felforrásának meggátlására; vegyi adalékanyagok,
motorüzemanyagokhoz; égést elõsegítõ készítmények (vegyi
adalékanyagok motorüzemanyagokhoz); üveg elhomályosodása
elleni termék; üzemanyag-megtakarító készítmények, páramentesítõ termékek, tapadásgátlók; vegyi anyagok motorok indításához; jégoldók zárakhoz és üvegekhez; vegyi anyagok üvegek
párásodásának és jegesedésének megelõzésére; vegyi anyagok
karburátorokhoz.
3
Mosószerek, fehérítõszerek; mosószerek, nem gyártáshoz
és nem gyógyászati használatra; tisztítószerek; üvegtisztító folyadékok; tisztítószerek légkondicionáláshoz, karburátorokhoz, injektorokhoz; üvegtisztítók (sár-, rovar-, jég-, páraeltávolítók);
jégoldók üvegfelületekhez (háztartási célra és gépkocsikhoz); jegesedést megelõzõ termékek (háztartási célra és gépkocsikhoz);
páramentesítõ és páramegelõzõ termékek (háztartási célra és
gépkocsikhoz); hidegindítók háztartásban használt belsõégésû
motorokhoz.
4

(511) 2
Bevonóanyagok (festékek); fabevonók (festékek); festékek,
fémvédõ szerek; hígítóanyagok festékekhez; hígítóanyagok lakkokhoz; korróziógátló készítmények; lakkok; rozsda elleni olajok; rozsda elleni védõszerek; rozsda elleni zsírok; színezõanyagok; védõbevonatok jármûalvázakhoz; színezékek; fémek elhomályosodása elleni készítmények; alumíniumfestékek; aszfaltfesték; baktériumölõ festékek; fakonzerváló olajok; fakonzerváló
termékek; fapác; maróanyagok; tapéták eltávolítására szolgáló
készítmények; tûzálló festékek; vaslakk.
(210) M 07 02902
(220) 2007.08.22.
(731) Norton Healthcare Limited, London (GB)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(541) IPRAXA
(511) 5
Gyógyszerészeti, orvosi, gyógyászati, állatgyógyászati és
higiéniai készítmények és termékek légzési rendellenességek
vagy betegségek, beleértve asztma, bronchitis, emfizéma és krónikus idült obstrukciós tüdõbaj kezelésére és megelõzésére, gyógyászati készítmények és termékek légzési inhalálókészülékek
használatához, aeroszolos porlasztás után kapott oldatok, porkészítmény perorális inhalálókészülékekhez, készítmények és termékek aeroszolos porlasztáshoz inhalációs célokra, szuszpenziók
aeroszolos porlasztáshoz perorális inhalációs célokra.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi, állatorvosi és diagnosztikai készülékek, berendezések és eszközök, inhaláló készülékek, inhalátorok, mérõ adagolóval ellátott inhalátorok, szárított porral mûködõ inhalátorok, aeroszolos inhalátorok és vizes inhalátorok légzési rendellenességek és betegségek kezelésére, aeroszolos porlasztók, alkatrészek, szerkezeti részek és csatlakozók a felsorolt berendezésekhez és készülékekhez.
(210) M 07 04199
(220) 2007.12.18.
(731) Nosztalgia Trend, Törökbálint (HU)
(740) dr. Szirtes Edit ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 20
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Denaturált szesz.

21 Tisztítóeszközök, kézi mûködtetésû; dörzsölõeszközök (kefék); kefeáruk; tisztítórongyok.

(210) M 08 01015
(220) 2008.03.19.
(731) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
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Bútorok, ülõ, bútorok, egyéb.

M 08 00673
(220) 2008.02.29.
PR-Telecom Zrt., Miskolc (HU)
dr. Nagy Nóra ügyvéd, Miskolc

Közelebb a világhoz, közelebb egymáshoz...
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
M 07 03240
(220) 2007.09.25.
Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs

SZALON
33

Alkoholtartalmú italok.
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(546)

(210) M 08 00016
(220) 2008.01.04.
(731) Pécsváradi Aranycipó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Bakonyiné dr. Fest Edit, Dr. Bakonyiné dr. Fest Edit
Ügyvédi Iroda, Gödöllõ
(546)

(511) 29
(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények, cukrászsütemények, élesztõ, sütõporok termékekre.
(210) M 08 00357
(220) 2008.02.05.
(731) Sanoma Digital Media Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 41 Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; különösen rádióés televízióprogramok készítése; riporteri szolgáltatások; showmûsorok, szórakoztatási tárgyú információk, televíziós szórakoztatás; zenés kabarék, varieték; élõ elõadások bemutatása, felvett
(rögzített) mûsorok sugárzása.
(210) M 08 00360
(220) 2008.02.05.
(731) Sanoma Digital Media Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 00361
(220) 2008.02.05.
(731) Sanoma Digital Media Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 00130
(220) 2008.01.18.
(731) SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Szeged (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

Tej és tejtermékek.

(210) M 07 03637
(220) 2007.10.29.
(731) Szerencsi Bonbon Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Szerencs (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest
(554)

(511) 30 Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek.
(210) M 07 04113
(220) 2007.12.12.
(731) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 33

Tokaji eredetmegjelõlés területérõl származó borok.

(210) M 08 00969
(220) 2008.03.18.
(731) Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) NAGYRANÖVÖK
(511) 29 Hal, hús, szárnyas- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, 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 alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények és egyéb kivonatok italok elõállítására.
41 Oktatás; tréningek szervezése; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
43 Étel és ital biztosításával kapcsolatos szolgáltatások.
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(210) M 07 03887
(731) V-Projekt Kft., Budapest (HU)
(591)

si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

(220) 2007.11.22.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(210) M 07 03888
(731) V-Projekt Kft., Budapest (HU)
(591)

(220) 2007.11.22.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 07 03419
(220) 2007.10.09.
(731) Viasat Hungária Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba ügyvéd, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

M 07 02888
(220) 2007.08.22.
V.Á.G. Spol. S.R.O., Komarno (SK)
dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

NUTRICARDIO Étrend kiegészítõ tabletta
5

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

Étrend-kiegészítõ tabletta.

M 07 02889
(220) 2007.08.22.
V.Á.G. Spol. S.R.O., Komarno (SK)
dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

NUTRIPORC Étrend kiegészítõ tabletta
5

Étrend-kiegészítõ tabletta.

M 07 02890
(220) 2007.08.22.
V.Á.G. Spol. S.R.O., Komarno (SK)
dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

NUTRISZEM Étrend kiegészítõ tabletta
5

Étrend-kiegészítõ tabletta.

(210) M 07 03418
(220) 2007.10.09.
(731) Viasat Hungária Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba ügyvéd, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-

(210) M 07 03461
(220) 2007.10.11.
(731) XL Energy Marketing Sp. z.o.o., Warszawa (PL)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szirupok/szörpök és
más készítmények italokhoz.
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(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(740) dr. Török Zoltán, Németh-Szalay-Török Társas Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) ÉDEN CATERING Jó,.. mint otthon
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

M 07 03462
(220) 2007.10.11.
XL Energy Marketing Sp. z.o.o., Warszawa (PL)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

xtreme
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szirupok/szörpök és
más készítmények italokhoz.

(210) M 08 00353
(731) Zóka-Dani József, Pécs (HU)
(546)

(511) 37

(220) 2008.02.05.

(210) M 08 01217
(220) 2008.04.09.
(731) Öko-Kord Országos Nonprofit Kft., Budapest (HU)
(740) IPR Consulting Kft., Budapest
(546)

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 08 00079
(220) 2008.01.14.
(731) ÁNTSZ Laboratórium Kft., Budapest (HU)
(541) KÖJÁL
(511) 44 Egészségügyi szolgáltatás, humán mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatok.
(210) M 07 03494
(220) 2007.10.15.
(731) ÉDEN Catering Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft.,
Sülysáp (HU)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; hulladékok szállítása és tárolása; információnyújtás szállítással és tárolással kapcsolatban; áruk csomagolása; áruk raktározása; ügynökség szállítmányozással kapcsolatban.
40 Hulladék és szemét újra feldolgozása/hasznosítása, hulladék- és szemétmegsemmisítés, hulladékkezelés és átalakítás; hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztályozása; információ
anyagkezelésrõl.
42 Környezetvédelmi tanácsadás.
A rovat 77 db közlést tartalmaz.
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