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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I.
Védjegybejelentések meghirdetése I.

(546)

(210) M 07 02394
(220) 2007.07.02.
(731) Kraft Foods Holdings, Inc. , Northfield, Illinois (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) LIFE SAVERS
(511) 30 Cukorkák, sütemények.

(210) M 08 00845
(220) 2008.03.11.
(731) 77 Elektronika Mûszeripari Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) Dcont Partner
(511) 10 Orvosi készülékek és mûszerek, különösen vércukormérõ
készülékek.

(210) M 08 00846
(220) 2008.03.11.
(731) 77 Elektronika Mûszeripari Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) Dcont-Roll
(511) 10 Orvosi készülékek és mûszerek, különösen vércukormérõ
készülékek.

(210) M 08 00847
(220) 2008.03.11.
(731) 77 Elektronika Mûszeripari Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) Dcont Relax
(511) 10 Orvosi készülékek és mûszerek, különösen vércukormérõ
készülékek.

(210) M 08 00848
(220) 2008.03.11.
(731) 77 Elektronika Mûszeripari Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) Partner Teszt
(511) 5
Tesztcsíkok és reagenscsíkok vércukormérõ készülékekhez.

(210) M 08 00849
(220) 2008.03.11.
(731) 77 Elektronika Mûszeripari Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) Dcont-Roll Teszt
(511) 5
Tesztcsíkok és reagenscsíkok vércukormérõ készülékekhez.

(210) M 08 01069
(220) 2008.03.26.
(731) Adlife Media Point Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással 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 cikkek; sebészeti varratanyagok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(210) M 07 03042
(220) 2007.09.07.
(731) Advanced Micro Devices, Inc. (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Sunnyvale, California (US)
(300) 77154345
2007.04.11. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) PHENOM
(511) 9
Mikroprocesszorok, félvezetõ készülékek.
(210) M 07 01070
(220) 2007.03.30.
(731) AgroterM Növényvédõszereket és Szervetlen Vegyianyagokat
Gyártó Korlátolt Felelõségû Társaság,
Peremarton-Gyártelep (HU)
(740) dr. Tattayné dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) RÉZKÉN 650 FW
(511) 1
Réz és kén kombinációját tartalmazó mezõgazdasági termékek.
5
Réz és kén kombinációját tartalmazó gombaölõ szerek (fungicidek).
(210) M 08 00540
(220) 2008.02.20.
(731) Akadémiai Tudás-Média Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Henriette, Dr. Horváth Henriette Ügyvédi Iroda,
Budapest
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(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.

(210) M 07 03967
(220) 2007.11.28.
(731) ALFAPAPÍR Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(541) NOVUM
(511) 16 Papíripari termékek, füzetborítók, könyvborítók, csomagolópapírok; levelezõlapok, képeslapok, levélpapírok, borítékok;
naptárak, plakátok, prospektusok; könyvek, mappák, irattartók,
dossziék, kéztörlõk, kendõk, terítõk, függönyök, papírpoharak,
papírtányérok, dobozok, zsebkendõk, állkendõk, irodai és irodatechnikai papíráruk (tömbök, blokkok), papírok, ezen belül fatartalmú és famentes papírok.
(210) M 07 03969
(220) 2007.11.28.
(731) ALFAPAPÍR Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(546)

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.

(511) 16 Papíripari termékek, füzetborítók, könyvborítók, csomagolópapírok; levelezõlapok, képeslapok, levélpapírok, borítékok;
naptárak, plakátok, prospektusok; könyvek, mappák, irattartók,
dossziék, kéztörlõk, kendõk, terítõk, függönyök, papírpoharak,
papírtányérok, dobozok, zsebkendõk, állkendõk, irodai és irodatechnikai papíráruk (tömbök, blokkok), papírok, ezen belül fatartalmú és famentes papírok.
(210) M 07 03973
(220) 2007.11.28.
(731) ALFAPAPÍR Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 08 00992
(220) 2008.03.20.
(731) Aktuál Bau Építõipari és Kereskedelmi Kft., Nyíregyháza (HU)
(546)

(511) 37

(511) 16 Papíripari termékek, füzetborítók, könyvborítók, csomagolópapírok; levelezõlapok, képeslapok, levélpapírok, borítékok;
naptárak, plakátok, prospektusok; könyvek, mappák, irattartók,
dossziék, kéztörlõk, kendõk, terítõk, függönyök, papírpoharak,
papírtányérok, dobozok, zsebkendõk, állkendõk, irodai és irodatechnikai papíráruk (tömbök, blokkok), papírok, ezen belül fatartalmú és famentes papírok.

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 08 00355
(220) 2008.02.05.
(731) AKÓ Gasztronómiai Tanácsadó és Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Winkler Gábor, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

(210) M 07 03974
(220) 2007.11.28.
(731) ALFAPAPÍR Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papíripari termékek, füzetborítók, könyvborítók, csomagolópapírok; levelezõlapok, képeslapok, levélpapírok, borítékok;
naptárak, plakátok, prospektusok; könyvek, mappák, irattartók,
dossziék, kéztörlõk, kendõk, terítõk, függönyök, papírpoharak,
papírtányérok, dobozok, zsebkendõk, állkendõk, irodai és irodatechnikai papíráruk (tömbök, blokkok), papírok, ezen belül fatartalmú és famentes papírok.
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naptárak, plakátok, prospektusok; könyvek, mappák, irattartók,
dossziék, kéztörlõk, kendõk, terítõk, függönyök, papírpoharak,
papírtányérok, dobozok, zsebkendõk, állkendõk, irodai és irodatechnikai papíráruk (tömbök, blokkok), papírok, ezen belül fa
tartalmú és famentes papírok.

(210) M 07 03976
(220) 2007.11.28.
(731) ALFAPAPÍR Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 03981
(220) 2007.11.28.
(731) ALFAPAPÍR Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(546)
(511) 16 Papíripari termékek, füzetborítók, könyvborítók, csomagolópapírok; levelezõlapok, képeslapok, levélpapírok, borítékok;
naptárak, plakátok, prospektusok; könyvek, mappák, irattartók,
dossziék, kéztörlõk, kendõk, terítõk, függönyök, papírpoharak,
papírtányérok, dobozok, zsebkendõk, állkendõk, irodai és irodatechnikai papíráruk (tömbök, blokkok), papírok, ezen belül fatartalmú és famentes papírok.
(210) M 07 03977
(220) 2007.11.28.
(731) ALFAPAPÍR Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papíripari termékek, füzetborítók, könyvborítók, csomagolópapírok; levelezõlapok, képeslapok, levélpapírpk, borítékok;
naptárak, plakátok, prospektusok; könyvek, mappák, irattartók,
dossziék, kéztörlõk, kendõk, terítõk, függönyök, papírpoharak,
papírtányérok, dobozok, zsebkendõk, állkendõk, irodai és irodatechnikai papíráruk (tömbök, blokkok), papírok, ezen belül fa
tartalmú és famentes papírok.
(210) M 07 03982
(220) 2007.11.28.
(731) ALFAPAPÍR Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papíripari termékek, füzetborítók, könyvborítók, csomagolópapírok; levelezõlapok, képeslapok, levélpapírok, borítékok;
naptárak, plakátok, prospektusok; könyvek, mappák, irattartók,
dossziék, kéztörlõk, kendõk, terítõk, függönyök, papírpoharak,
papírtányérok, dobozok, zsebkendõk, állkendõk, irodai és irodatechnikai papíráruk (tömbök, blokkok), papírok, ezen belül fatartalmú és famentes papírok.
(210) M 07 03979
(220) 2007.11.28.
(731) ALFAPAPÍR Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papíripari termékek, füzetborítók, könyvborítók, csomagolópapírok; levelezõlapok, képeslapok, levélpapírpk, borítékok;
naptárak, plakátok, prospektusok; könyvek, mappák, irattartók,
dossziék, kéztörlõk, kendõk, terítõk, függönyök, papírpoharak,
papírtányérok, dobozok, zsebkendõk, állkendõk, irodai és irodatechnikai papíráruk (tömbök, blokkok), papírok, ezen belül fa
tartalmú és famentes papírok.

(511) 16 Papíripari termékek, füzetborítók, könyvborítók, csomagolópapírok; levelezõlapok, képeslapok, levélpapírpk, borítékok;
naptárak, plakátok, prospektusok; könyvek, mappák, irattartók,
dossziék, kéztörlõk, kendõk, terítõk, függönyök, papírpoharak,
papírtányérok, dobozok, zsebkendõk, állkendõk, irodai és irodatechnikai papíráruk (tömbök, blokkok), papírok, ezen belül fa
tartalmú és famentes papírok.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 07 03980
(220) 2007.11.28.
(731) ALFAPAPÍR Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papíripari termékek, füzetborítók, könyvborítók, csomagolópapírok; levelezõlapok, képeslapok, levélpapírpk, borítékok;

M591

M 08 00647
(220) 2008.02.27.
Andok László, Csomád (HU)
dr. Kiszeli Ferenc ügyvéd, Budapest

koala
16

Háztartási papíráru.

M 08 00695
(220) 2008.03.03.
Antenna Hungária Zrt., Budapest (HU)
Boksayné dr. Zsuffa Katalin, Budapest

Úton vagyunk Önhöz!
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; antennák, rádióantenna-tornyok, távirányító
készülékek, vevõkészülékek (audio-, video-).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, közönségszolgálat, számítógépes nyilvántartások kezelése.
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38 Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail, hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, információszolgáltatás távközlési ügyekben, kábeltelevíziós mûsorszórás, közlések üvegszálas
hálózatok útján, mûholdas átvitel, rádióadás, számítógép-terminálok közötti összeköttetések, távközlési berendezések kölcsönzése, 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, üzenetküldõ készülékek bérlete.
(210) M 08 00835
(220) 2008.03.11.
(731) Aqua-Line Trade Kft., Berettyóújfalu (HU)
(740) dr. Zajdó Zsolt, Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen
(546)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; huzalok, vasalódeszkákra, kertészeti kesztyûk, poharak papírból
vagy mûanyagból, portalanító készülékek (nem elektromos), porrongyok, vödrök, tányérok nem nemesfémbõl, edények, fõzõedények, tisztító (fényesítõ) anyagok (a papír és a kõ kivételével), tálak nem nemesfémbõl, toalettkefék, WC-kefék, levesestálak, nem
nemesfémbõl, lapátkák (konyhai eszközök), konyhai eszközök
nem nemesfémbõl, kis seprõk (nem elektromos) háztartási használatra, keverõkanalak (konyhai eszközök), fõzõeszközök (nem
elektromos), ingfeszesítõk, tisztítógépek és eszközök (nem elektromos) háztartási használatra, tisztítóeszközök, kézi mûködtetésû, törlõrongyok, szivacsok háztartási használatra, súrolópárnák
konyhai használatra, felmosórongyok, kefeáruk, kesztyûk háztartási használatra, körömkefe, mosdószivacsok, mosószerrel átitatott rongyok tisztításhoz, nyélre erõsített felmosórongyok, kefék,
cipõkefék, dörzsölõkefék (kefék), ruhaállványok (szárításhoz),
ruhacsipeszek, ruhaszárító állványok, seprûk, seprõk, sikálóeszközök fémbõl nyeles serpenyõkhöz, szemetesládák, szemetesedények, tisztítópárnák, tisztítórongyok, vasalóállványok, vasalódeszka, ételdobozok, üvegnyitók, palacknyitók, borotvapamacsok, borotvaecsetek, edénymosók, kefék, háztartási eszközök
nem nemesfémbõl.

(546)
(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára); eladási propaganda (mások számára); hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi
vagy reklámcélú vásárok szervezése; online hirdetõi tevékenység
számítógépes hálózatokon; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámidõ bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; sajtófigyelés; statisztikai információnyújtás; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; árubemutatás;
áruminták terjesztése.
36 Ingatlankezelés; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökségek; irodák, (ingatlanok) bérlete; lakásbérlet; lakásügynökségek.
37 Építés; építési tárgyú információk; épületek (belsõ) tisztítása; épületek tisztítása (külsõ felületé).
39 Garázsbérlet.
42 Belsõépítészet; építési tervkészítés; építészet; építészeti
konzultáció.
43 Kávéházak.
(210) M 08 00606
(220) 2008.02.26.
(731) Autóduó-2000 Kft., Ajka-Bakonygyepes (HU)
(541) NIVOLEN
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(210) M 08 00395
(220) 2008.02.11.
(731) BA-DE HUNGARY Nemzetközi Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) KIKELET
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(210) M 08 00801
(220) 2008.03.20.
(731) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 00174
(220) 2008.01.23.
(731) Art Vital Tervezõ Építõ és Kereskedelmi Kft.,
Nyíregyháza (HU)
(546)
(511) 33

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

Borok és pezsgõk.

(210) M 08 00450
(220) 2008.02.13.
(731) Balatonfüredi Yacht Club Közhasznú Szervezet,
Balatonfüred (HU)
(740) dr. Árva Tímea, ÁRVA ÉS SÓTONYI ÜGYVÉDI IRODA,
Budapest
(546)

(210) M 08 00555
(220) 2008.02.21.
(731) ASD Ingatlanközvetítõ és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balassa Ágnes, Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
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(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43

Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(511) 1
Borostyánsav, citromsav, enzimkészítmények ipari használatra, enzimek ipari használatra, kálium-citrát, nátrium-citrát, sósav, almasav, itakonsav, xylitol.

(210) M 07 02222
(220) 2007.06.14.
(731) Bedics Tamás, Kalocsa (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(541) Királyi Kürtõskalács
(511) 30 Péksütemények, cukrászsütemények, kürtõskalács.

(511) 36
45

(220) 2007.09.10.

Adóval kapcsolatos becslések.
Jogi kutatás, jogi szolgáltatások.

(210) M 08 00564
(220) 2008.02.21.
(731) Berlin-Chemie AG., Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) STATONEX
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati
használatra.

(210) M 08 00650
(220) 2008.02.28.
(731) BG Magyarország Lízing Zrt., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 08 00468
(220) 2008.02.15.
(731) Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft., Nyíregyháza (HU)
(546)

(511) 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 00382
(220) 2008.02.08.
(731) BBCA Fermentation Engineering Research Co. Ltd., Bengbu,
Anhui (CN)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 07 03048
(731) dr. Bednár András, Mór (HU)
(546)

(546)

(210) M 07 03697
(220) 2006.01.27.
(731) Bird & Bird, München (DE)
(740) dr. Sóvári Miklós szabadalmi ügyvivõ, DANUBIA Szabadalmi
és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(541) GELBE SEITEN
(511) 9
Számítógépprogramok és adatbankok; mágneses, átjátszott,
digitális vagy analóg képhordozók; videoszalagok, magnószalagok, mágneslemezek, DVD-k, floppy lemezek, optikai lemezek,
kompakt lemezek (CD-k), CD-ROM-ok, képekkel (melyek adott
esetben animáltak lehetnek); átjátszott videolemezek; mágneskártyák (kódoltak); tárolókártyák; mikrochipkártyák; elektronikus formában CD-ROM-on, adatbankon vagy az interneten keresztül szolgáltatott közlemények, publikációk; optoelektronikai
jegyzékek, nevezetesen szakmai telefonkönyvek CD-ROM-on.
16 Írógéppapír, másolópapír, témablokkok, jegyzettömbök,
jegyzetpapír; írólap, vázlatpapír, papír könyvkötéshez; színezõblokkok, rajzblokkok, fénypapír; ragasztócédula, krepp-papír; selyempapír; nyomtatott anyagok, nevezetesen szakmai jegyzékek.
35 Jegyzékek összeállítása az interneten történõ nyilvánosságra hozatal céljára; reklám/hirdetés elektronikus és nyomtatott
szakmai telefonkönyvben és szakmai jegyzékekben, illetve ezek
számára; adatbanki ügykezelési szolgáltatások.
38 Kommunikációs és telekommunikációs szolgáltatások; online információszolgáltatás, számítógépi adatbankból vagy az internetrõl; távközléssel és a távközlésben részt vevõkkek kapcsolatos felvilágosítás elektronikus vagy nyomtatott szakmai jegyzékek segítségével.
41 Elektronikus közlemények/publikációk online szolgáltatása; elektronikus könyvek online publikációja.
42 Adatbankok rendelkezésre bocsátása; adatbank üzemeltetése és adatbanki szolgáltatások, különösen adatok, információk,
távközlési nyilvántarások, különösen szakmai telefonkönyvek elkészítése/rendelkezésre bocsátása (programozása).
(210) M 07 04289
(220) 2007.12.29.
(731) BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési
és Közbeszerzési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) Budapesti Sportcsarnok Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest
(541) PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA
(511) 9
Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók.
16 Nyomdaipari termékek; fényképek; csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
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21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 00288
(220) 2008.01.29.
(731) Bramac Betoncserépgyártó és Építõanyagipari Kft.,
Veszprém (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 11

(210) M 07 03793
(220) 2007.11.13.
(731) Budafoki Bortár Borkerekedelmi Kft., Eger (HU)
(546)

(511) 33

Eger eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(210) M 08 00976
(220) 2008.02.07.
(731) Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Barán-Kalász László, Dr. Barán-Kalász Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) BB PILLANGÓ
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 08 00521
(220) 2008.02.20.
(731) Budapesti Piac Marketing Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gulya Zsuzsanna ügyvéd, Budapest
(546)

Napkollektorok.

(210) M 07 03667
(220) 2007.10.30.
(731) Bristol-Myers Squibb Company, New York, New York (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények a rák megelõzésére és gyógyítására.
(210) M 08 00680
(220) 2008.02.29.
(731) British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington,
Delaware (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 08 00784
(220) 2008.03.07.
(731) Bunge Növényolajipari Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kisfalvi János, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 29
(511) 34 Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák;
dohányzótermékek.
(210) M 08 01226
(220) 2008.04.09.
(731) British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington,
Delaware (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) WHITE INFINA
(511) 34 Cigaretták; dohány, dohánytermékek; öngyújtók; gyufák;
dohányosok kiegészítõi.

Étkezési olajok és zsírok, beleértve a margarinokat, vajat is.

(210) M 08 00785
(220) 2008.03.07.
(731) Bunge Növényolajipari Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kisfalvi János, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 29

M594

Étkezési olajok és zsírok, beleértve a margarinokat, vajat is.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 6. szám I. kötet, 2008.06.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.
(210) M 08 00786
(220) 2008.03.07.
(731) Bunge Növényolajipari Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kisfalvi János, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 29

Étkezési olajok és zsírok, beleértve a margarinokat, vajat is.

(210) M 08 00783
(220) 2008.03.07.
(731) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Kisfalvi János, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 29

Étkezési olajok és zsírok, beleértve a margarinokat, vajat is.

(210) M 07 03859
(220) 2007.11.19.
(731) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(541) BÉRES EGÉSZSÉGTÁR-ProBio 6
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
(210) M 08 00224
(220) 2006.12.18.
(731) Chem-Trend Limited Partnership, Howell, Michigan (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) PURA
(511) 1
Tisztításhoz alkalmazott vegyszerek; öntvények és öntõformák tisztításához alkalmazott ipari vegyszerek; kenésre használt
vegyszerek; a fémmegmunkálásban és öntödékben kenésre használt vegyszerek; a feldolgozóiparban használt gépek kenésére alkalmazott vegyszerek; hidraulikus folyadékok ipari alkalmazásra.
3
Fehérítõkészítmények és egyéb mosószerek; tisztítószerek;
fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; parfümök; illóolajok, illatszerek, hajápoló szerek; fogkrémek.
4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzint)
és világítóanyagok; gyertyák és gyertyabelek.
(210) M 08 00451
(220) 2008.02.13.
(731) CJ Corporation, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) CHEILJEDANG
(511) 31 Baromfitáp, sertéstáp, marhatáp, kisállateleség, haleleség,
cukornád.

(210) M 08 00452
(220) 2008.02.13.
(731) CJ Corporation, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) CHEILJEDANG
(511) 30 Metéltek, csomagolt elõfõzött rizs, nokedlik, „„hot dog„„,
rizskása, édesség lekvár formájában, kekszek, vegyes sütemények, élelmiszerekhez használt méhpempõ, cukor, természetes
édesítõszerek, oligoszacharidok, szójaszósz, erjesztett erõspaprikakrém, erjesztett szójababkrém, nukleinsavas fûszerek, salátaöntetek, ecet, mártások; só, tea, kávé.
(210) M 08 00453
(220) 2008.02.13.
(731) CJ Corporation, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) CHEILJEDANG
(511) 29 Feldolgozott ginseng, gyümölcs- és zöldségsaláták, gyümölcslekvárok, erjesztett zöldségek (kimchi), levesek, feldolgozott gesztenye, tofu, sertéshús, tojás, sertésborda, sonka, olivaolaj
étkezéshez, szójababolaj étkezéshez, tengerisaláta, füstölt vagy
sütött halpogácsák.
(210) M 08 00149
(220) 2008.01.22.
(731) Coco House Kft., Keszthely (HU)
(541) GESZTI
(511) 30 Különféle édesipari termékek.
(210) M 08 00150
(220) 2008.01.22.
(731) Coco House Kft., Keszthely (HU)
(541) FOLTOS
(511) 30 Különféle édesipari termékek.
(210) M 08 00151
(220) 2008.01.22.
(731) Coco House Kft., Keszthely (HU)
(546)

(511) 30

Különféle édesipari termékek.

(210) M 07 01196
(220) 2007.04.11.
(731) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)
(541) ÉPÍTÕPONT
(511) 35 Építõanyag-kiskereskedelem.
(210) M 08 00344
(220) 2008.02.05.
(731) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)
(541) FOREST – A papír új formája
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

M595

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 6. szám I. kötet, 2008.06.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.
(210) M 08 01053
(220) 2008.03.26.
(731) dr. Csiszár Miklós, Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(541) EGYENSÚLYPONT Gyomorgyûrû

(210) M 08 00552
(220) 2008.02.21.
(731) Csege Gyula, Budapest (HU)
(740) dr. Hegyvári Sándor, Dornbach és Hegyvári Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

és Súlykontroll Életmód Központ

(511) 36 Ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése,
ingatlanügynökségek, irodák (ingatlanok) bérlete.
(210) M 08 00656
(220) 2008.02.28.
(731) Csemege Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Debrecen (HU)
(541) GUSTA
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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.
(210) M 06 00157
(220) 2006.01.17.
(731) Csisztu Zsuzsanna Zenóbia, Budapest (HU);
Kaszala Claudia, Budapest (HU);
Turó András, Budapest (HU);
dr. Ketskés Norbert, Budapest (HU)
(740) Dr. Balázs Szilvia Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 01054
(220) 2008.03.26.
(731) dr. Csiszár Miklós, Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; különösen életmód-kialakítás, elhízáskezelés, fogyókúrás kezelés, testsúlybeállítás és gyomorgyûrûbeültetés.
(210) M 08 01055
(220) 2008.03.26.
(731) dr. Csiszár Miklós, Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; különösen életmód-kialakítás, elhízáskezelés, fogyókúrás kezelés, testsúlybeállítás és gyomorgyûrûbeültetés.
(210) M 08 00520
(220) 2008.02.19.
(731) Csonka István Gábor, Sopron-Balf (HU)
(546)

(511) 9
Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, hanglemezek (magyarázat) kizárólag tv-vevõkészülékkel mûködõ szórakoztatóberendezések, valamennyi számítógépprogram és szoftver tekintet
nélkül ezek rögzítésének eszközére vagy ezek terjesztésére.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
38 Távközlés; alapvetõen rádió- vagy televíziómûsorok sugárzását biztosító szolgáltatások.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek; (azok a szolgáltatások, amelyek alapvetõ célja az
emberek szórakoztatása, mulattatása vagy kikapcsolódása), továbbá személyek nevelésére vonatkozó bármely szolgáltatás.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; különösen életmód-kialakítás, elhízáskezelés, fogyókúrás kezelés, testsúlybeállítás és gyomorgyûrûbeültetés.-

M 08 01052
(220) 2008.03.26.
dr. Csiszár Miklós, Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

naturwell
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; különösen életmód-kialakítás, elhízáskezelés, fogyókúrás kezelés, testsúlybeállítás és gyomorgyûrûbeültetés.

(511) 33

Borseprõbõl lepárolt pálinka.

(210) M 08 00397
(220) 2008.02.11.
(731) Cséfai és Cséfai Kft., Budapest (HU)
(740) Erdei József, Gyömrõ
(546)

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

M596

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 6. szám I. kötet, 2008.06.16.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 07 03032
(220) 2007.09.06.
Czingráber Gyula, Vasvár (HU)
dr. Szigeti Balázs, Szigeti Ügyvédi Iroda, Kaposvár

Zene, amelyet mindannyian szeretünk, Danubius,
az én rádióm!

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38

Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 07 03911
(220) 2007.11.23.
(731) Debreceni Hús Zrt., Debrecen (HU)
(740) dr. Aryné dr. Uhri Anna ügyvéd, Debrecen
(546)

PRIMUS FELIS
31

(541)

Macskaalom.

M 08 00787
(220) 2007.09.06.
Czingráber Gyula, Vasvár (HU)
dr. Szigeti Balázs, Szigeti Ügyvédi Iroda, Kaposvár

CHAMPION CAT
31

Macskaalom.

(511) 29

(210) M 07 03038
(220) 2007.09.07.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 00580
(731) Delfino Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 9
Hanglemezek.
14 Órák.
16 Papíráruk, nyomdaipari termékek, irodai cikkek (bútorok
kivételével).
18 Táskák, más bõr- és mûbõr áruk, például kulcstartók.
20 Más osztályba nem tartozó mûanyag termékek.
21 Porcelántermékek.
25 Ruhák.
28 Játékok.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése, irodai munkák.
38 Távközlés, rádiómûsorok sugárzása.
41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.
(210) M 06 00878
(220) 2006.03.14.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) MÉG TÖBB ZENE, KEVESEBB BESZÉDDEL
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 08 00554
(220) 2008.02.21.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szimics Ivett, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

Kolbászfélék.
(220) 2008.02.25.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 00266
(220) 2008.01.29.
(731) Dendrite Hungary Szoftver Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Várnai Rupert, Várnai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Üzleti, marketing- és reklámpiaci szolgáltatás, konzultáció
orvosi, egészségügyi és gyógyszeripari termékeket gyártó/forgalmazó ügyfelek számára.
(210) M 07 03614
(731) Dábel Kft., Budapest (HU)
(546)

(220) 2007.10.27.

(511) 29 Strucchús; húskivonatok és készítmények struccból; strucctojás.
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(546)

(210) M 07 01850
(220) 2007.05.17.
(731) dr. Dévai László Sándor, Budapest (HU);
Havasy Viktor Tamás, Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Üzletvezetés; üzleti adminisztráció; adminisztrációs szolgáltatás ideiglenes munkaközvetítõ irodának.
39 Szállítás, raktározás és elosztás.
42 Grafikus tervezõszolgáltatás.

(511) 3
Bõrkonzerváló szerek; fehérítõsók; fürdõsók nem gyógyászati használatra; gyógyszappanok; illatszerek; illatszerkészítmények; kozmetikai bõrápoló szerek; kozmetikai készítmények;
kozmetikai készletdobozok; kozmetikai krémek; kozmetikai pakolások; kozmetikai szerek; mosdószappanok; olajok kozmetikai
használatra; piperecikkek; samponok; tisztítószerek.

(210) M 08 00152
(731) Focom Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25
(210) M 08 00532
(220) 2008.02.20.
(731) e-food Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Szigetszentmiklós (HU)
(740) dr. György Péter, György Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 00531
(220) 2008.02.20.
(731) FOOD 1Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Szigetszentmiklós (HU)
(740) dr. György Péter, György Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás; étel házhoz szállítás.
(210) M 08 00951
(220) 2008.03.17.
(731) Esõemberekért Egyesület, Tata (HU)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(541) CUKI FIX
(511) 16 Papíripari és háztartási ragasztóanyagok.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(220) 2008.01.22.

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás; étel házhoz szállítás.
(210) M 08 01084
(220) 2008.03.27.
(731) G-Star Raw Denim Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

M 07 03084
(220) 2007.09.11.
Familia Bergmann Kft., Balatonfüred (HU)
dr. Schlotthauer Péter ügyvéd, Nagykovácsi

Bergmann
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; csokoládé, csokoládéalapú italok, bonbonok.
43 Vendéglátási szolgáltatások; bár, gyorséttermek, kantinok,
büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, óvodák, panziók, rendezvényhez termek kölcsönzése, szállodai szolgáltatások, vendéglátóipar, cukrászda, konditorei.

(210) M 08 00598
(220) 2008.02.26.
(731) FITT-ELIT Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Sándor, Dr. Tóth Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) TEST RESTAURÁTOR
(511) 44 Egészségügyi szolgáltatások.
(210) M 08 00667
(220) 2008.02.28.
(731) Flex Worx! Holding B.V., MR Bleiswijk (NL)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, beleértve táskák és
pénztárcák; utazótáskák; esernyõk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, bõrövek (ruházat).
35 Kiskereskedelmi és franchise szolgáltatások, üzleti menedzsment; reklám- és reklámszolgáltató szolgáltatások; a fent
említett szolgáltatások interneten keresztüli elérhetõsége.
(210)
(731)
(300)
(740)

M 08 01085
(220) 2008.03.27.
G-Star Raw Denim Kft., Budapest (HU)
2008701769
2008.01.25. RU
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) G-RAW
(511) 35 Kiskereskedelmi és franchise szolgáltatások, üzleti menedzsment; reklám- és reklámszolgáltató szolgáltatások; a fent
említett szolgáltatások interneten keresztüli elérhetõsége.
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(210) M 08 00209
(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
(541) gameworld.hu
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 08 00448
(220) 2008.02.13.
(731) Gyermely Zrt., Gyermely (HU)
(740) dr. Zakály Ottó ügyvéd, Tatabánya
(546)

(210) M 08 00991
(220) 2008.03.20.
(731) Gemini Trade Élelmiszeripari feldolgozó Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)
(546)

(511) 30
(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

Lisztek és más gabonakészítmények.

(210) M 08 00449
(220) 2008.02.13.
(731) Gyermely Zrt., Gyermely (HU)
(740) dr. Zakály Ottó ügyvéd, Tatabánya
(546)

(210) M 07 02905
(220) 2007.08.22.
(731) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.A., Genval (BE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) COMFORT SEAL
(511) 3
Fogápoló szerek, fogkrémek, szájvizek, mûfogsortisztító
készítmények és anyagok.
5
Készítmények és anyagok, amelyek a mûfogsorok karbantartásában segédkeznek, mûfogsorragasztók.
(210) M 08 00183
(731) Glósz Andrea, Budapest (HU)
(546)

(220) 2008.01.24.

(511) 30

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

Lisztek és más gabonakészítmények.

(210) M 08 00814
(220) 2008.03.10.
(731) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr
(554)

(210) M 08 00231
(220) 2008.01.28.
(731) Good-Food Animals Kft., Fót (HU)
(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba, élõ állatok, friss gyümölcsök és zöldségek, vetõmagok, tápanyagok állatok számára,
maláta.
(210) M 07 01742
(220) 2007.05.10.
(731) GRANIT Csiszolószerszámgyártó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bajcsi Péter, Buda Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) COMBI-MASTER
(511) 3
Csiszolókorong.
8
Csiszolókorongok.

(511) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 08 00818
(220) 2008.03.10.
(731) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr
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41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása
(gyakorlat), bálok szervezése, cirkuszok, digitális képfelvételezés, diszkók (szolgáltatásai), egészség(védõ) klubok (kondicionálás), elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, elõadások díszleteinek kölcsönzése, elõadómûvészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, feliratozás (filmeké), fényképészet, filmgyártás, filmstúdiók, filmszínházak üzemeltetése, filmvetítõk és tartozékaik kölcsönzése, fogadások tervezése (szórakoztatás), fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek kölcsönzése, hangstúdiók (szolgáltatásai),
helyfoglalás show-mûsorokra, klubszolgáltatások (szórakoztatás
vagy oktatás), könyvkiadás, modellügynökségek mûvészek számára, online elérhetõ elektronikus publikációk [nem letölthetõk],
online játékok szolgáltatása (számítógépes hálózatból), rádió- és
televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-mûsorok, show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai), versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videofilmgyártás, video(szalagra) filmezés, zene
összeállítása, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék, varieték,
élõ elõadások bemutatása, üdülési tárgyú információk, üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás).

(554)

(511) 33

Brandyk.

(210) M 08 00820
(220) 2008.03.10.
(731) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr
(554)

(511) 33
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

Likõrök.

M 08 00533
(220) 2008.02.20.
Hajdú Péter, Budapest (HU)
dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

Frizbi
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; eladási propaganda (mások számára),
hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, import-export ügynökségek, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak
számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, kirakatrendezés, közönségszolgálat, közvélemény-kutatás,
kutatások ügyletekkel kapcsolatban, manöken/modellszolgáltatások reklám- vagy kereskedelmi célból, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, piackutatás,
rádiós reklámozás, reklámanyagok naprakész állapotba hozása,
reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok
terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámügynökségek, hirdetõi
ügynökségek, sajtófigyelés, segítségnyújtás kereskedelmi vagy
iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez,
statisztikai információnyújtás, szabadtéri hirdetés, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, számítógépes nyilvántartások kezelése.

M 08 00534
(220) 2008.02.20.
Hajdú Péter, Budapest (HU)
dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

Esti Frizbi
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; eladási propaganda (mások számára),
hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, import-export ügynökségek, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak
számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, kirakatrendezés, közönségszolgálat, közvélemény-kutatás,
kutatások ügyletekkel kapcsolatban, manöken/modellszolgáltatások reklám- vagy kereskedelmi célból, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, piackutatás,
rádiós reklámozás, reklámanyagok naprakész állapotba hozása,
reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok
terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámügynökségek, hirdetõi
ügynökségek, sajtófigyelés, segítségnyújtás kereskedelmi vagy
iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez,
statisztikai információnyújtás, szabadtéri hirdetés, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, számítógépes nyilvántartások kezelése.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása
(gyakorlat), bálok szervezése, cirkuszok, digitális képfelvételezés, diszkók (szolgáltatásai), egészség(védõ) klubok (kondicionálás), elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, elõadások díszleteinek kölcsönzése, elõadómûvészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, feliratozás (filmeké).

(210) M 08 00257
(220) 2008.01.28.
(731) Hearst Communications, Inc., New York, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) COSMO
(511) 16 Folyóiratok, kiadványok, magazinok és könyvek.
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festékek, nyomtatási, nyomdai tinta és nyomdai, nyomtatási festékek; festékbevonatok, azaz bevonatok, fehérítõanyagok, festõanyagok és kötõanyagok festékekhez; lakkok, kencék, mázak, fixálószerek lakkokhoz, kencékhez, mázakhoz; fénymázak, politúrok; rozsdaellenes készítmények, különösen rozsdaellenes konzerválószerek; konzerválószerek fémhez, míniumhoz, vörös
ólomhoz, fehér ólomhoz, alsó bevonatokhoz és jármûvek karosszériájának bevonataihoz; ragacs, masztix, alapozók; hígítók
festékekhez és lakkokhoz; sûrítõk festékekhez, lakkokhoz; összeragasztó, agglutináló anyagok festékekhez; pácok; zománcok; fixálók vízfestékekhez; pácok bõrhöz; fatartósító szerek, fabevonatok és fapácok beleértve; fóliával bevont fémek és por forma
festõk, dekorátorok, nyomdák, nyomtatók és mûvészek számára.

(210) M 07 00644
(220) 2007.02.26.
(731) Hegedûs Tibor, Gyõr (Gyõrménfõcsanak) (HU)
(541) ROWATER
(511) 11 Házi víztisztító berendezés, kisipari víztisztító berendezés,
fordított ozmózisos szûrõberendezések, membrán (víztisztító berendezéshez tartozó szûrõ), 10”-os szûrõk (házi vízszolgáltató berendezés alkatrészei), 20”-os szûrõk (házi vízszolgáltató berendezés alkatrészei), UV szûrõk (házi vízszolgáltató berendezés alkatrészei), zuhanyra szerelhetõ vízszûrõ berendezés, tartályok (kizárólag házi vízszolgáltató berendezésekhez), csapok (kizárólag házi vízszolgáltató berendezésekhez).
(210) M 08 00226
(220) 2008.01.25.
(731) Helen of Troy Limited, Belleville, St. Michael (BB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) OXO
(511) 8
Kerti szerszámok, nevezetesen kerti lapátok, gyomlálókapák, gereblyék; evõeszközök, nevezetesen kések, villák és kanalak; ollók; többféleképpen használható kések; hámozókések; szeletelõkések; kenyérkések; konyhai eszközök, nevezetesen kézi
darálók, húsdarálók, grapefruitszeletelõk, húsklopfolók, diótörõk, salátaaprítók, nem elektromos hámozók, magozók, gyümölcsmag-eltávolító kések, pizzavágók, sajtkések, narancs/citrom hámozó; ollók; kézi eszközök, nevezetesen harapófogók, kalapácsok, csavarhúzók, drótvágók, fûrészek, ágvágók, festékkaparók, csavarkulcsok, reszelõk, satuk, vésõk; kézi mandolinvágók; gyümölcsmagozók; gereblyék.
21 Konyhai eszközök, nevezetesen tálalók, konzervnyitók,
fagylaltoskanalak, üvegnyitók, nem elektromos konzervnyitók,
fokhagymanyomók, kések, spatulák, fõzõ- és tálalókanalak, tálalóvillák, krumplitörõk, habverõk; kefék; szemétlapátok; nem
elektromos citromnyomók; kávéskanalak; szûrõk; dugóhúzók;
fõttkukorica-tartók; hõszigetelõ ételtárolók; fémbõl készült sütõhálók a forró zsiradék kifröccsenésének megakadályozására; jégkockafagyasztó formák; bögrék; borsdarálók; krumplinyomók;
sószórók; vesszõbõl készült tárolók; fõzõedények, nevezetesen
lábosok, serpenyõk, rozsdamentes serpenyõk és kukták; keverõtálak; vágódeszkák; saláta aprítók; különbözõ fajta hordozható
háztartási tárolóedények; seprûk; felmosóruhák; gumibetétes felmosók; WC-kefék; WC-papírtartók; vízszûrõk, koktélkeverõ palackok (sékerek); mixelõpoharak; gumipumpák; szappantartók;
edényszárítók; szalvétatartók; víztároló edények; szappanadagolók; ételfogók; hõszigetelõ italtárolók; papírszalvéta tartók; asztalkendõ tartók; edényrácsok; WC-papír tartók; zuhanykannák;
ételtároló edények; vödrök; lefolyószûrõk; alátétek forró edények
alá; bevásárlótáska-fogantyúk; spagettitálalók; kések; spatulák;
sótartók; edényalátétek; konzervnyitók; tésztakeverõk; lisztsziták; merõkanalak; lábos- és serpenyõkaparók; kefesörték kefe javítására; porrongyok; gumibetétes felmosók; tollseprûk; szemétlapátok; szeméttárolók; háztartási szûrõk; dinnyeszeletelõk; grillsütõ eszközök, nevezetesen villák, kések és spatulák a grillsütéshez, grillszettek, amelyek villákból, késekbõl és spatulákból állnak; állatok ápolására szolgáló eszközök, nevezetesen kefék,
fésûk, formázókefék és bontófésûk, légycsapók; borhûtõk; virágés növénypalántázók; tálalótálcák; mûanyag vizesüvegek; vizeskancsók; korsók; poháralátétek; fûszertartók; tányérok; bödönök;
csészék gyermekek és csecsemõk részére.
(210) M 08 00047
(220) 2008.01.09.
(731) HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Kolicevo, d.o.o.,
Domzale (SI)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda Kft., Budapest
(591)
(511) 2
Festékek, inkluzíve a következõket; faszínezékek, baktericid festékek, tûzálló festékek, festékek kerámiákhoz; alumínium-

35 A 2. osztályba sorolt áruk kereskedelme, nagy- és kiskereskedelme; nyilvános szövegek publikálása, hirdetés; nyilvános
szövegek, publicity, hirdetés interneten, kiállítások és vásárok kereskedelmi célra, eladások promóciója, elõsegítése (mások számára); áruk promóciója (bemutatás), minták disztribúciója.
40 Anyagok védelme korrózió ellen, csiszolás, koptatás, lemosás, festés, dekorációs festés, lakkozási munkák, felületek elõkészítése festéshez és dekorációs festéshez; festékek, lakkok és bevonatok készítése, keverése, árnyalása jármûtestekhez valamint
festéshez, nyomtatáshoz és tervek nyomtatásához.

(210) M 08 01114
(220) 2008.03.31.
(731) Higi Papírsoft Zrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Egészségügyi papír, kozmetikai kendõk papírból, papíráruk, papírtörülközõk, papír zsebkendõk, szalvéták, papírból, toalettkendõk (papírból), törlésre szolgáló termékek, zacskók csomagolásra (papírból vagy mûanyagból).

(210) M 07 02420
(220) 2007.07.04.
(731) Hild Ingatlanbefektetõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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 08 00284
(220) 2008.01.29.
(731) Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
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(546)

(210) M 08 00399
(220) 2008.02.11.
(731) HVG Online Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Hámori Sándor, Hámori Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 08 00447
(220) 2008.02.13.
(731) Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány,
Budapest (HU)
(740) dr. Rosner Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 08 00285
(220) 2008.01.29.
(731) Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 30 Liszt, búzadara, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, kalácsok, kétszersült.
(210) M 08 00286
(220) 2008.01.29.
(731) Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 9
Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak
más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(511) 30
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Tészták.

M 08 00161
(220) 2008.01.22.
IFEX Mérnökiroda Kft., Budapest (HU)
Sándor József szabadalmi ügyvivõ, Budapest

CONTRAINER
28 Testnevelési és fizikai sportcikkek, beleértve a pszichikai és
fizikai állóképesség mérésére és növelésére szolgáló gyakorló
konténereket ill. konténerben kialakított gyakorlópályákat.

(210) M 07 03807
(220) 2007.11.13.
(731) Inter Tan-Ker Zrt., Budapest (HU)
(546)

M 08 00537
(220) 2008.02.20.
Huang Fen Yong, Budapest (HU)
Farkas Krisztián, Budapest

MISS GRACE
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; alsónadrágok, alsónemûk, bõrruházat, cipõk, dzsekik, fejfedõk, felsõruházat, fürdõruhák, fürdõnadrágok, harisnyák, ingek, kabátok, kalapok, mellények, melltartók, mûbõr ruházat, nadrágok, nõi ruhák, nyaksálak,
papucsok, pizsamák, pólók, pulóverek, ruházat, sapkák, sálak,
sportcipõk, tornaruházat, vízhatlan ruházat, zoknik, övek.

(210) M 08 00836
(220) 2008.03.11.
(731) HUNGAROSPA Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ és
Egészségturisztikai Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Hajdúszoboszló (HU)
(740) dr. Zajdó Zsolt, Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen
(541) Reumások Mekkája
(511) 44 Egészségügyi szolgáltatások, továbbá a masszás.

(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.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adat-
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hordozók, hanglemezek; automata elárusítóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres
pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek; tûzoltó készülékek.

(546)

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(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.
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.

38

Távközlés.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 08 00375
(220) 2008.02.07.
(731) Intouch Insurance Group B.V., Amsterdam (NL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) Intouch Financials
(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, az üzletszervezési tanácsadás kivételével.
36

Biztosítás, pénzügyi szolgáltatások.

(210) M 08 00378
(220) 2008.02.07.
(731) Intouch Insurance Group B.V., Amsterdam (NL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) Intouch Insurance
(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, az üzletszervezési tanácsadás kivételével.
36

Biztosítás, pénzügyi szolgáltatások.

(210) M 08 00379
(220) 2008.02.07.
(731) Intouch Insurance Group B.V., Amsterdam (NL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) Intouch
(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, az üzletszervezési tanácsadás kivételével.
36

Biztosítás, pénzügyi szolgáltatások.

(210) M 08 00312
(731) JB 2gether Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(220) 2008.01.31.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 02769
(220) 2007.08.03.
(731) Juvapharma Kft., Káva (HU)
(541) JUVITA
(511) 5
Gyógyszerek, vitaminkészítmények, ásványi élelmiszer-kiegészítõk, étrend-kiegészítõk, étvágycsökkentõ szerek, tyúkszemtapaszok, ragtapasz, gyógynövények, gyógyteák, egészségügyi kötszerek, gyógyszerészeti készítmények, vegyi készítmények gyógyászati használatra, állatgyógyászati gyógyszerek, készítmények.
(210) M 08 01060
(220) 2008.03.26.
(731) Kanizsa Trend Kft., Nagykanizsa (HU)
(740) dr. Gál Zsuzsanna, Csiby és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 01216
(220) 2008.04.09.
(731) IPR Consulting Kft., Budapest (HU)
(546)
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; konzultáció személyzeti kérdésekben; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; piaci
tanulmányok; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben;
üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció.

(210) M 08 00926
(220) 2008.03.14.
(731) Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet, Kapolcs (HU)
(546)

45 Iparjogvédelmi tanácsadás és tevékenység, beleértve a iparjogvédelmi képviselet; iparjogvédelmi figyelõszolgálat; jogi kutatás; jogi szolgáltatás; szerzõi jogok kezelése.
(210) M 07 04025
(220) 2007.12.04.
(731) Jakus és Fiai Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kócsó Tünde, Kócsó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenység, szakmai
képzés.
43 Vendéglátás, idõleges szállásadás.
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katrész-eltávolító berendezés, lineáris robotok és teljesen automatizált eszközök, amelyek fõleg töltõ- és ürítõberendezést tartalmaznak; szerszámgépek; robotok(gépek); motorok és hajtómûvek (kivéve a szárazföldi jármûveknél); a gépek kapcsoló és átviteli berendezései (kivéve a szárazföldi jármûveknél); robotok
(gépek) és szerszámgépek vezérlõberendezése.

(210) M 07 04264
(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; o-line elérhetõ elektronikus
publikációk [nem letölthetõk]; óvodák (nevelés); pályaválasztási
tanácsadás; rádió- és televízióprogramok készítése; riporteri szolgáltatások; sportlétesítmények üzemeltetése; sportveresenyek
rendezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok
rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szórakozatás; szórakoz(tat)ási tárgyú
információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú); tornatanítás;
versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videofilmgyártás; élõ elõadások bemutatása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; különösen: bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; fizikai kutatások; geológiai szakvélemények készítése; grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások; kutatás és fejlesztés (mások részére); mûszaki kutatás; számítógépprogramok kidolgozása; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; különösen: betegápolási szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások;
gyomirtás; kertészet; kertmûvelés; kórházi szolgáltatások; mezõgazdasági felszerelések kölcsönzése; orvosi szolgáltatások; tájkertész-szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; állattenyésztés.
(210) M 07 03184
(220) 2007.09.20.
(731) Katex Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

(511) 25

Olasz tervezésû ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 00400
(220) 2005.03.18.
(731) Klaus Dieter Klement Verwaltungs GmbH,
Norderfriedrichskoog (DE)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest 5
(541) GHS-AUTOMATION
(511) 7
A 7. osztályba tartozó gépek, nevezetesen alkatrészberakó
és -eltávolító berendezés fröccsöntõgépekhez, pneumatikus al-

(210) M 08 01106
(220) 2008.03.31.
(731) Kua Yue Teng Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 03479
(220) 2007.10.12.
(731) Laptop.hu Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(546)

(511) 9
Számítógépek, számítógépes billentyûzet, számítógép-memóriák, számítógépprogramok (letölthetõ), számítógépes játékprogramok, számítógép-perifériák, számítógépprogramok (rögzített).

(210) M 08 00886
(220) 2008.03.12.
(731) Letákné Kropok Márta, Budapest (HU)
(740) dr. Lukács Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 41

Kiállítás- és rendezvényszervezés.

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

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

M 08 00620
(220) 2008.02.27.
Li Zongqin, Budapest (HU)
dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest

VEAVER
25

(210) M 08 00394
(220) 2008.02.08.
(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 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek;
cukrozott, csokoládéval bevont, cukorral bevont vagy mázas gyümölcsök, mazsolák; feldolgozott diók és mandulák.
30 Liszt és gabonakészítmények étkezési célra; gabonatermékek reggelihez; rizs; tésztafélék.
31

Diók és madulák.

(210) M 08 00462
(220) 2008.02.14.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek, szénsavasmentes vizek; alkoholmentes italok; gyümölcslevek, gyümölcs cordial, vegyes
gyümölcsitalok; szörpök italokhoz.
(210) M 08 00463
(220) 2008.02.14.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 30 Süteménytészta (pép, formázható) és cukorkaáru, sütemények, torták, amerikai palacsinták, csokoládéval töltött és csokoládéval bevont formában is, rizses amerikai palacsinták, aprósütemények, kétszersültek, kekszek, csokoládé, csokoládétermékek,
édességek, sós sütemények, kenyér, kenyértermékek.
(210) M 08 00559
(220) 2008.02.21.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 00560
(220) 2008.02.21.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) power shine
(511) 2
Védõszerek rozsda ellen, festék autó-gumiabroncsokra és
lökhárítókra.
3
Tisztító, fényesítõ, színeltávolító és csiszoló készítmények;
autótisztító és autóápoló készítmények, hab állagú tisztítószerek
ablakokra, ablaktisztító-koncentrátum, adalékanyagok szélvédõmosó berendezésekhez, ablaktömítések, gumiabroncs-ápoló hab,
motortisztítók, motorápoló készítmények, lakk tisztítók és lakk
ápolókészítmények, kárpittisztítók, rovareltávolítók, keréktárcsa-tisztító készítmények, gumi-mûanyag tisztító spray, szilikonolaj spray, mûszerfalspray; rozsdaeltávolítók.
21 Szivacsok, mosószivacsok, rovareltávolító szivacsok és
mikroszálas ablaktisztító szivacsok; tisztítókefék; bõr fényesítéshez, bõr tisztításra (autótisztításra); kéztisztító kendõk, tisztítóruhák autóablakokhoz és mûszerfalhoz, tisztítóruhák szabad kilátás
biztosításához.
(210) M 08 00644
(220) 2008.02.27.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 29 Hús és kolbászok; húskészítmények és hentesáruk; tartósított húsok és kolbászok; húskocsonyák, húskivonatok; készételek, melyek lényegében húst és/vagy kolbászt és/vagy húskészítményt és/vagy hentesárut és/vagy zöldségeket tartalmaznak;
mindezen termékek tartósítottként is.
(210) M 07 04234
(220) 2007.12.20.
(731) Lukovics György, Nyíregyháza (HU)
(541) LUKOVICS
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(210) M 07 04235
(220) 2007.12.20.
(731) Lukovics György, Nyíregyháza (HU)
(546)

(511) 2
Védõszerek rozsda ellen, festék autó-gumiabroncsokra és
lökhárítókra.
3
Tisztító, fényesítõ, színeltávolító és csiszoló készítmények;
autótisztító és autóápoló készítmények, hab állagú tisztítószerek
ablakokra, ablaktisztító-koncentrátum, adalékanyagok szélvédõmosó berendezésekhez, ablaktömítések, gumiabroncs-ápoló hab,
motortisztítók, motorápoló készítmények, lakk tisztítók és lakk
ápolókészítmények, kárpittisztítók, rovareltávolítók, keréktárcsa-tisztító készítmények, gumi-mûanyag tisztító spray, szilikonolaj spray, mûszerfalspray; rozsdaeltávolítók.
21 Szivacsok, mosószivacsok, rovareltávolító szivacsok és
mikroszálas ablaktisztító szivacsok; tisztítókefék; bõr fényesítéshez, bõr tisztításra (autótisztításra); kéztisztító kendõk, tisztítóruhák autóablakokhoz és mûszerfalhoz, tisztítóruhák szabad kilátás
biztosításához.

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(210) M 08 00193
(220) 2008.01.24.
(731) LUPO Bõrdíszmû Termelõ és Kereskedelmi Kft.,
Kecskemét (HU)
(740) dr. Földesi Ferenc ügyvéd, Kecskemét
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(541) AMERICAN PRIDE
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba); párnázó- és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

gekre, fényképészeti szûrõkre, optikai tükrökre, optikai cikkekre,
optikai készülékekre és eszközökre, binokuláris távcsövekre, csillagfényképezéshez alkalmas lencsékre, fényképészeti diafragmákra, exponált filmekre, diapozitívokra, fényképezõgépekre,
fénymérõkre, fényképészeti vakukra, fényképészeti villamólámpákra, filmkamerákra, fényképezõgépekhez használatos állványokra, fényképezõgépekhez használatos háromlábú állványokra
és diavetítõkre vonatkozóan.
37 Optikai eszközökkel, készülékekkel és berendezésekkel
kapcsolatos javítások, optikai eszközökkel, készülékekkel és berendezésekkel kapcsolatos javítások, szerelések, szemüvegek készítése, javítása és szerelése.
44 Optikusok szolgáltatásai, egészségügyi szolgáltatások, orvosi szolgáltatások.

(210) M 08 00254
(220) 2008.01.28.
(731) Lókodi Ákos, Megyer (HU)
(740) dr. Juhász Gábor, Juhász Ügyvédi Iroda, Pécs
(546)

(511) 35

Reklámozás, reklámügynökségi tevékenység.

(210) M 06 02737
(220) 2006.08.10.
(731) Jaksity Ka Ma Jian Ping, Budapest (HU)
(541) DUBR
(511) 6
Bútorszerelvény (fémbõl), épületasztalos-szerelvény (fémbõl).

(210) M 08 00546
(220) 2008.02.21.
(731) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Vacsoracsata
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 07 03471
(220) 2007.10.12.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 00541
(220) 2008.02.20.
(731) Magyar Optikus Ipartestület, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

(511) 9
Optikai szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok,
szemüvegzsinórok, napszemüvegek, sportszemüvegek, vakításgátló szemüvegek, szemlencsék, okulárok, csíptetõk, cvikkerek,
foglalatok cvikkerekhez (orrcsíptetõkhöz), cvikkertokok, szemüveglencsék üvegjei, gyûjtõlencsék, kondenzorlencsék, kontaktlencsék, optikai lencsék, optikai korrekciós lencsék, objektívek,
optikai prizmák, nagyítók, lupék, optikai üvegek, fényképészeti
szûrõk, optikai tükrök, optikai cikkek, optikai készülékek és eszközök, binokuláris távcsövek, lencsék csillagfényképezéshez,
fényképészeti diafragmák, exponált filmek, diapozitívok, fényképezõgépek, fénymérõk, fényképészeti vakuk, fényképészeti
villanólámpák, filmkamerák, állványok fényképezõgépekhez,
háromlábú állványok fényképezõgépekhez, diavetítõk.
35 Kereskedelmi ügyletek és szolgáltatások optikai szemüvegekre, szemüvegkeretekre, szemüvegtokokra, szemüvegzsinórokra, napszemüvegekre, sportszemüvegekre, vakításgátló szemüvegekre, szemlencsékre, okulárokra, csíptetõkre, cvikkerekre,
cvikkerekhez használható foglalatokra, cvikkertokokra, szemüveglencse üvegjeire, gyûjtõlencsékre, kondenzorlencsékre, kontaktlencsékre, optikai lencsékre, optika korrekciós lencsékre, objektívekre, optikai prizmákra, nagyítókra, lupékra, optikai üve-

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 07 03472
(220) 2007.10.12.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
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anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 07 03473
(220) 2007.10.12.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 00433
(220) 2008.02.13.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(541) Záróra
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 00437
(220) 2008.02.13.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(541) Krém
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 00439
(220) 2008.02.13.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(541) Klipperek
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 00423
(220) 2008.02.13.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(541) Átjáró
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 00425
(220) 2008.02.13.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(541) Fõtér
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 08 00442
(220) 2008.02.13.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(541) Válaszd a tudást!
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

(210) M 08 00429
(220) 2008.02.13.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(541) Sport7
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 00430
(220) 2008.02.13.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(541) Magyarok cselekedetei
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

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

(210) M 08 00432
(220) 2008.02.13.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(541) Könyveskép
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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M 08 00523
(220) 2008.02.20.
Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
dr. Gombási Izabella, Budapest

Klikkerek
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.
M 08 00524
(220) 2008.02.20.
Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
dr. Gombási Izabella, Budapest

Repeta
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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
M 08 00527
(220) 2008.02.20.
Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
dr. Gombási Izabella, Budapest

Szempont
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.
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(210) M 08 00530
(220) 2008.02.20.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gombási Izabella, Budapest
(546)

(546)

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

(511) 30 Lisztbõl és egyéb gabonakészítményekbõl készült termékek; száraztészták; különféle félkész tészták.

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

(210) M 08 00550
(220) 2008.02.21.
(731) Mary-Ker Kft., Dunakeszi (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
(546)

M 07 03986
(220) 2007.11.28.
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, Budapest (HU)
dr. Rosta Márton Ügyvéd, Budapest

MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ KONGRESSZUS
41
45

Vallási összejövetelek szervezése.
Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása.

(210) M 08 00547
(220) 2008.02.21.
(731) Mary-Ker Kft., Dunakeszi (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
(546)

(511) 30 Lisztbõl és egyéb gabonakészítményekbõl készült termékek; száraztészták; különféle félkész tészták.
(210) M 08 00551
(220) 2008.02.21.
(731) Mary-Ker Kft., Dunakeszi (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
(546)

(511) 30 Lisztbõl és egyéb gabonakészítményekbõl készült termékek; száraztészták; különféle félkész tészták.
(210) M 08 00548
(220) 2008.02.21.
(731) Mary-Ker Kft., Dunakeszi (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
(546)

(511) 30 Lisztbõl és egyéb gabonakészítményekbõl készült termékek; száraztészták; különféle félkész tészták.
(210) M 08 00512
(220) 2008.02.19.
(731) Mausch Edina Nóra, Budapest (HU)
(546)
(511) 30 Lisztbõl és egyéb gabonakészítményekbõl készült termékek; száraztészták; különféle félkész tészták.
(210) M 08 00549
(220) 2008.02.21.
(731) Mary-Ker Kft., Dunakeszi (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(511) 44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.
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(546)

(210) M 08 00401
(220) 2008.02.11.
(731) MineralWater Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Göd (HU)
(740) dr. Pálvölgyi Ákos, Pálvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 32

Ásványvizek és szénsavas vizek.

(210) M 07 02625
(220) 2007.07.20.
(731) MiniComp Számítástechnikai Társaság, Pécs (HU)
(546)

(511) 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 00662
(220) 2008.02.28.
(731) Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Közhasznú
Társaság, Miskolc (HU)
(740) dr. Szabó Zsuzsanna ügyvéd, Budapest
(541) OPERAMI
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek; ezen belül: nyilvánossággal való kommunikáció, prospektusok készítése, terjesztése.
41

Szórakoztatás, kulturális tevékenységek.

(210) M 08 00228
(220) 2008.01.25.
(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-billentyûzetek; számítógépszoftverek; számítógépegerek; bõvítõkártyák; nyomtatott áramköri modulok; modemek;
számítógép-monitorok; számítógép-beolvasók; PDA (personal
digital assistants), hálózati kártyák; számítógép-hálózati ellenõrzõ egységek; telefonkészülékek; telefonüzenet-rögzítõk; mobiltelefonok; cellatelefonok; gépkocsiban használt cellatelefonok
kihangosító szettje; gépkocsiban használt cellatelefonok tartója;
mûholdas navigációs rendszer, nevezetesen globális helymeghatározó rendszer (GPS); auto-elektronikus navigációs rendszer;
mûholdas globális helymeghatározó vevõk; tehergépjármûvek és
hajók számára alkalmazott navigációs rendszer, félvezetõk; interface kártyák; integrált áramkörök; mozgóképes MP3-lejátszók,
hordozható multimédia-lejátszók; folyadékkristályos kijelzõs televíziók (LCD TV); multimédiás lejátszók; digitális médiaadapterek; elektromos játékkészülékek televízióhoz csatlakoztatva.

(210) M 08 00590
(220) 2008.02.25.
(731) Mitac International Corp., Hsinchu Hsien (TW)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(511) 9
Számítógépek; számítógép-nyomtatók; lemezmeghajtók;
számítógép-billentyûzet; számítógépszofver; számítógépegér;
bõvítõkártyák; nyomtatott áramkör kártyamodulok; modemek;
számítógép-monitorok; számítógépszkennerek; digitális személyi titkárok (PDA); hálózati kártyák; számítógép-hálózati vezérlõegység; telefonkészülékek; telefonüzenet-rögzítõk; mobiltelefonok; rádiótelefonok; autóban használt rádiótelefonok kézibeszélõje; autóban használatos rádiótelefonok foglalata; mûholdas
navigációs rendszer, nevezetesen GPS (globális helymeghatározó
rendszer); térnavigációs rendszer; mûholdas globális helymeghatározó vevõkészülékek; navigációs rendszer gépjármûvek és hajók követésére; félvezetõk; interface kártyák; integrált áramkörök; mozgóképes MP3-lejátszók; hordozható multimédia-lejátszók; folyadékkristályos televíziók (LCD TV); multimédia-lejátszók; digitális médiaadapter; televíziókészülékekkel összeköthetõ elektronikus játékkészülékek.
(210) M 07 02377
(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 fémszerkezetek, nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek, lakatosipari
termékek, fémtömegcikkek, fémcsövek és csõvezetékek, egyéb
fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
11 Vízlágyító, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardve-r és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 08 00376
(220) 2008.02.07.
(731) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
(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
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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.

(541) OXPREXA
(511) 5
Antipszichomatikum, továbbá diabetesz, inzulinrezisztencia, elhízás, túlsúly, skizofrénia, mániás depresszió kezelésére
szolgáló gyógyszerkészítmény.

25

(210) M 07 03858
(220) 2007.11.19.
(731) N-Gene Research Laboratories, Inc., New York, New
York (US)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(541) OXIMA
(511) 5
Antipszichomatikum, továbbá diabetesz, inzulinrezisztencia, elhízás, túlsúly, skizofrénia, mániás depresszió kezelésére
szolgáló gyógyszerkészítmény.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
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 00332
(220) 2008.02.04.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(541) POPDARÁLÓ
(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.

(210) M 08 00880
(220) 2008.03.12.
(731) Naturprodukt Kft., Törökbálint (HU)
(546)

(511) 5
Étrend-kiegészítõ.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.

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.

(210) M 08 00013
(220) 2008.01.03.
(731) Naturtex Gyapjú és Tollfeldolgozó Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Tóth Mátyás, Molnár és Tóth Ügyvédi Iroda, Szeged
(546)

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

(511) 22 Párnázóanyagok, különösen toll, pehely, gyapjú.
24 Ágynemûk, különösen tollal és pehellyel töltött paplanok és
párnák, gyapjúval töltött takarók és párnák, mûszállal töltött takarók és párnák, paplan és párnahuzatok, tollal, pehellyel és mûszállal töltött hálózsákok.
25 Ruházati cikkek, különösen tollal, pehellyel és mûszállal
töltött felsõruházati termékek.

25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38

Távközlés.

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

(210) M 07 03017
(220) 2007.09.04.
(731) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
(210) M 07 03857
(220) 2007.11.19.
(731) N-Gene Research Laboratories, Inc., New York, New
York (US)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

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

16 Nyomtatott dokumentációk, különösen számítógépes programokhoz.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, üzleti információk nyújtása, üzleti
tanácsadás.
36 Pénzügyi ügyletek, banki szolgáltatások, finanszírozási
szolgáltatások, hitelezés, pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi tanácsadás.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés, számítógépes programok installációja, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépprogramok korszerûsítése, számítógép-programozás, számítógéphardverrel és szoftverrel kapcsolatos tanácsadás.
(210) M 08 00834
(220) 2008.03.11.
(731) Ostoros-Novaj Bor Zrt., Ostoros (HU)
(546)

(210) M 08 00668
(220) 2008.02.28.
(731) Neximpex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Békéscsaba (HU)
(541) Matsu-to
(511) 8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
(210) M 08 00085
(220) 2008.01.15.
(731) Nguyen Sy Hieu, Budapest (HU)
(541) FOODPONT
(511) 43 Vendéglátás, élelmezési szolgáltatás, önkiszolgáló étterem.
(210) M 08 00839
(220) 2008.03.11.
(731) Nguyen Thanh Tung, Budapest (HU)
(541) RIKOROKI
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(511) 33

Bor.

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

Kakaókrém.

M 08 00222
(220) 2008.01.25.
Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)
dr. Király Ildikó, Alsónémedi

MANDY
30

(210) M 05 01489
(220) 2005.04.27.
(731) PEPPER RENDSZERHÁZ Rt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 06 03618
(220) 2006.11.06.
(731) OLIVER AUDIT Könyvvizsgáló és Vállalkozásfinanszírozási
Zrt., Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(511) 16 Nyomdaipari termékek, magazinok, tanítási és oktatási
anyagok.
41 Nevelés, szakmai képzés, különösen pénzügyi, gazdasági,
vállalkozásfinanszírozási, pénzügyi kockázati és pénzfedezeti és
más hasonló kérdésekkel foglalkozó mûsormagazin, szórakoztatás.
(210) M 08 00613
(220) 2008.02.26.
(731) Online Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) BOSS
(511) 9
Számítógépes programok, különösen moduláris pénzügyi és
banki szoftverrendszerek.

(210) M 08 00782
(220) 2008.03.07.
(731) Perinvest Kapital AG, Glarus (CH)
(740) dr. Gajdos Róbert, Dr. Gajdos Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
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kek; rögzített számítógépszoftverek; elektromos elemek; nyomtatók.
16 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); nyomdabetûk; klisék; papír; karton; papír- vagy
kartondobozok; poszterek; albumok; kártyák; könyvek; újságok;
prospektusok; brosúrák; íróeszközök; rajzok; rajzeszközök; csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); papír vagy mûanyag zacskók (borítékok, szatyrok)
csomagolás céljára; nem textilbõl készült címkék, nem textilbõl
készült, öntapadós címkék, üzleti kártyák, fotopapír, CD-címkézõ
eszközök, plakátragasztók.

(210) M 08 00794
(220) 2008.03.10.
(731) Pesti Est Kft., Budapest (HU)
(740) Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 16
35
38
41

Tanítási és oktatási eszközök, készülékek kivételével.
Reklámozás és ügyletek.
Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).
Nevelés és szórakoztatás.

(210) M 08 00283
(731) Pharmatéka Bt., Budapest (HU)
(546)

(210) M 07 02400
(220) 2007.07.02.
(731) Polgárház Holding Kft., Budapest (HU)
(546)

(220) 2008.01.29.

(511) 24

(511) 3
Kozmetikai cikkek, gyógykozmetikumok, kozmetikai krémek, kenõcsök kozmetikai használatra, szappanok; illatszerek, illóolajok, hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyhatású adalékanyagok, tápanyagadalékok gyógyászati célokra, gyógyhatású
takarmányadalékok.
30 Malomipari termékek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(300)
(740)

Textíliák és textiláruk.

(210) M 08 00200
(220) 2008.01.24.
(731) PROFI Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

M 08 01311
(220) 2008.04.15.
Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

VS BY EVE
34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;
dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási
cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigaretta-filterek,
dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.
M 08 00140
(220) 2008.01.21.
PIMACO Autoadesivos Ltda., Guadalupe, Rio de Janeiro (BR)
07/3517184
2007.07.27. FR
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) PIMACO
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányítására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülé-

(511) 3
Szépség- és testápolási termékek, úgymint hajápolási, hajformázási termékek, vattaáruk, borotválkozási és tisztálkodási
termékek, dezodorok, kézápolási cikkek.
(210) M 07 04090
(220) 2007.12.11.
(731) Promóció ’99 Kft., Veszprém (HU)
(740) dr. Horváth Ádám Gergely, Horváth Ádám Gergely Ügyvédi
Iroda, Budapest
(541) MegaGreen
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(210) M 07 04237
(220) 2007.12.20.
(731) Reckitt Benckiser (Magyarország) Kft., Budapest (HU)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros
& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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(541) AIR WICK MELODIA
(511) 3
Potpurri, illóolajok.
5
Légfrissítõ készítmények; légtisztító készítmények; beltéri
légfrissítõk; levegõ- és légtér-illatosító készítmények; beltéri
használatra szolgáló illatanyagpermetek; levegõszagosító készítmények; levegõillatosító készítmények; dezodorok nem személyes használatra; szagközömbösítõ készítmények.
11 Levegõ- és légtér-illatosító, tisztító vagy frissítõ készülékek
és berendezések; mindezek tartozékai, szerelvényei, alkatrészei.

(210) M 08 01193
(220) 2008.04.07.
(731) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 08 00789
(220) 2008.03.07.
(731) RENT IN HUNGARY Kft., Budapest (HU)
(541) YEP! Hostel & Apartments
(511) 43 Vendéglátási szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.
(511) 33
(210) M 08 01190
(220) 2008.04.07.
(731) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 33

Borok.

(210) M 08 01191
(220) 2008.04.07.
(731) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

Borok.

(210) M 08 00256
(220) 2008.01.28.
(731) Rightphone Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Incze András Péter ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 9
Rádiótelefon-készülékek és tartozékok, mobiltelefonon letölthetõ játékok, telefonkészülékek, videotelefonok, hangok vagy
képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
38 Távközlés.
(210) M 08 00815
(220) 2008.03.10.
(731) RYAS REKLÁM Szolgáltató kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Dobrossy István, Dobrossy és Alexa Ügyvédi Iroda,
Debrecen
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 33

Borok.

(210) M 08 01192
(220) 2008.04.07.
(731) Reál Hungária Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 08 00042
(220) 2008.01.09.
(731) Sanofi Pasteur (Société Anonyme), Lyon (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) MENINGO A+C
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, vakcinák.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(511) 33

Borok.
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M 08 01071
(220) 2008.03.27.
Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

PREMIER24
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
M 08 01074
(220) 2008.03.27.
Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

P24
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(210) M 08 00362
(220) 2008.02.05.
(731) Sanoma Budapest Kiadói zártkörûen mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) SZUPERNOVA
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 05 00986
(220) 2005.03.16.
Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

Midi
16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, képeslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(210) M 08 00091
(220) 2008.01.15.
(731) Schweizer Zahnarzt-Menedzsment Kft, Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.
(210) M 08 00092
(220) 2008.01.15.
(731) Schweizer Zahnarzt-Menedzsment Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 08 00603
(220) 2008.02.26.
(731) SCHNEIDER Investment Kft., Szigetszentmárton (HU)
(740) Schneider Tamás, Szigetszentmárton
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

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

(210) M 08 00866
(220) 2008.03.11.
(731) Shulton, Inc., Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 08 00604
(220) 2008.02.26.
(731) SCHNEIDER Investment Kft., Szigetszentmárton (HU)
(740) Schneider Tamás, Szigetszentmárton
(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(210) M 08 00605
(220) 2008.02.26.
(731) SCHNEIDER Investment Kft., Szigetszentmárton (HU)
(740) Schneider Tamás, Szigetszentmárton
(546)

(511) 3
Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikumok, hajápolók; fogkrémek; tisztálkodószerek, ápoló, bõr- és szépségápolók,
fejbõr- és hajápoló készítmények; hajformázó termékek, hajszínezõk, szõkítõk, festõk és színezõkészítmények; bõrápoló termékek, nevezetesen tusfürdõ, arcmosó, vérzéscsillapító kozmetikai
célokra, bõrkiegyenlítõ; bõrhidratálók és krémek.
(210) M 08 00026
(220) 2004.04.01.
(731) Sociedad Industrial de Maquinaria Andaluza, S.A.,
Albolote (Granada) (ES)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,
Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
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(546)

(210) M 07 00070
(220) 2007.01.11.
(731) Société des Hotels Méridien (a corporation of France), Paris,
Franciaország (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 08 00558
(220) 2008.02.21.
(731) SOLE-MiZo Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 32 Lettországból származó sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Lettországból származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
(210) M 08 00225
(220) 2008.01.25.
(731) Strong Guard Hungary Kft., Békéscsaba (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 29

Tej és tejtermékek.

(210) M 08 01197
(220) 2008.04.08.
(731) Solvo Biotechnológiai Zrt., Szeged (HU)
(541) PREDIVEZ
(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.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(210) M 08 00349
(220) 2008.02.05.
(731) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 07 03135
(220) 2007.09.13.
(731) Spirits International B.V., Strassen (LU)
(740) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(511) 19

Szigetelõ vakolatok.

(210) M 07 04233
(220) 2007.12.20.
(731) Szabó Miklós 75%, Diósd (HU);
Szabó Gyöngyvér 25%, Diósd (HU)
(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(210) M 08 00346
(220) 2008.02.05.
(731) Székelyné Schád Magdolna, Budapest (HU);
Kemény Sándorné, Budapest (HU)
(541) ENE-RÁM
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, spirituális tevékenység, egészségvédõ és önfejlesztõ tevékenységi módszerek, oktatási vizsgáztatás, önismereti
módszerek oktatása, természetes gyógymódok élõ elõadások
szervezése, bemutatása, szemléltetés és gyakorlati képzés, klubszolgáltatások, konferenciák és egészségtáborok szervezése és lebonyolítása, digitális kép és mozgóképes felvételezés, rádió-tv
programok, oktatófilmek készítése, elektronikus publikáció,
könyv kiadás-kölcsönzés, tanfolyamok szervezése, levelezõi és
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oktatási tárgyú információk DVD-CD videofilmek, készítése és
kölcsönzése.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(210) M 08 00586
(731) Szûcs Szvetlána, Miskolc (HU)
(546)

(210) M 08 00062
(220) 2008.01.10.
(731) The Reader’s Digest Association Inc., Pleasantville,
New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(220) 2008.02.25.

(511) 5

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; eladási propaganda (mások számára);
hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; import-export ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,
nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása; szabadtéri hirdetés;
televíziós reklámozás; árubemutatás; áruminták terjesztése; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása
(gyakorlat); digitális képfelvételezés; egészség(védõ) klubok
(kondicionálás); elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fogadások szervezése
(szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás;
oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online elérhetõ
elektronikus publikációk (nem letölthetõk); óvodák (nevelés); rádió- és televízió programok készítése; sportedzõtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése (a jármûvek kivételével);
sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek szervezése;
szabadidõs szolgáltatások nyûjtása; szemináriumok rendezése és
vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem
reklámcélú); televíziós szórakoztatás; testnevelés; tornatanítás;
videofilmgyártás; videoszalagok kölcsönzése; video(szalagra)
filmezés; élõ elõadások bemutatása; üdülõtáborok szolgáltatásai
(szórakoztatás).

(210) M 08 00806
(220) 2008.03.10.
(731) Szülõk a Csillagjáróért Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Kálovics Eszter, Dr. Kálovics Eszter Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) CSILLAGJÁRÓ
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport-és kulturális
tevékenységek.

(210) M 08 00539
(220) 2008.02.20.
(731) Takácsné Darabos Judit, Gyömrõ (HU)
(541) PERIDOT
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

Vitaminok és diétás kiegészítõk.

(210) M 08 00063
(220) 2008.01.10.
(731) The Reader’s Digest Association Inc., Pleasantville,
New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) READERS’S DIGEST
(511) 5
Vitaminok és diétás kiegészítõk.

(210) M 08 00454
(220) 2008.02.13.
(731) Tikk László Ferenc, Keszthely (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 08 00455
(220) 2008.02.13.
(731) Tikk László Ferenc, Keszthely (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 08 00909
(220) 2008.03.13.
(731) Titán Bau Plussz Bt., Érd (HU)
(541) CINEMA DONNA
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 00825
(220) 2008.03.11.
(731) TOVTA HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest
(541) N72
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 01069
(220) 2006.03.28.
(731) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
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(546)

(210) M 08 00635
(220) 2008.02.27.
(731) UPC Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Czirják Györgyi Anna, Dr. Czirják Györgyi Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) chello start csomag
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38

Távközlés.

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

(511) 3
Mosószerek; készítmények és anyagok mosodai használatra; szövetkondicionálók; fehérítõkészítmények; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; mosogatáshoz használatos készítmények; szappanok; kézmosó szerek.
5
Fertõtlenítõszerek; egészségügyi készítmények; férgek, rovarok és kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek); csíraölõ szerek (germicidek); baktériumölõ anyagok (bactericidek); parazitaölõ szerek (parasiticides);
algicidek (algicides); rovarirtó szerek (insecticides); gyomirtó
szerek; nem személyes használatra szolgáló dezodorok; légfrissítõ készítmények; rovarriasztók.
21 Tisztításra szolgáló nem elektromos készülékek és anyagok,
adagolókészülékek.
(210) M 06 01070
(220) 2006.03.28.
(731) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 08 00636
(220) 2008.02.27.
(731) UPC Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Czirják Györgyi Anna, Dr. Czirják Györgyi Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) chello gold csomag
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38

Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 00638
(220) 2008.02.27.
(731) UPC Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Czirják Györgyi Anna, Dr. Czirják Györgyi Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) chello bronze csomag
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38

Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 00640
(220) 2008.02.27.
(731) UPC Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Czirják Györgyi Anna, Dr. Czirják Györgyi Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) chello silver csomag
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38
(511) 3
Mosószerek; készítmények és anyagok mosodai használatra; szövetkondicionálók; fehérítõkészítmények; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; mosogatáshoz használatos készítmények; szappanok; kézmosó szerek.
5
Fertõtlenítõszerek; egészségügyi készítmények; férgek, rovarok és kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek); csíraölõ szerek (germicidek); baktériumölõ anyagok (bactericidek); parazitaölõ szerek (parasiticides);
algicidek (algicides); rovarirtó szerek (insecticides); gyomirtó
szerek; nem személyes használatra szolgáló dezodorok; légfrissítõ készítmények; rovarriasztók.
21 Tisztításra szolgáló nem elektromos készülékek és anyagok,
adagolókészülékek.
(210) M 08 00618
(220) 2008.02.26.
(731) Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) CHEFMANSHIP
(511) 43 Étel- és italszolgáltatások, idõszakos szállások biztosítása.

Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 00334
(220) 2008.02.04.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
(541) AMLOBESYL
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek.
(210) M 08 00369
(220) 2008.02.07.
(731) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
(541) SIVENLA
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek.
(210) M 08 00366
(220) 2008.02.06.
(731) Vidák Szabolcs László, Szigetszentmiklós (HU)
(541) VISABO
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bonyolítása, feliratozás (filmeké), fényképészet, filmgyártás,
filmstúdiók, filmszínházak üzemeltetése, filmvetítõk és tartozékaik kölcsönzése, fogadások tervezése (szórakoztatás).

(511) 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.
(210) M 07 02585
(731) Viet Hoa Bt., Budapest (HU)
(546)

(511) 25
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

43 Bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, hordozható épületek bérlete, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, nyugdíjasotthonok,
óvodák, panziók, rendezvényhez termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek
(szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások, székek, asztalok,
asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése, táborhelyek hasznosítása,
turistaházak, vendéglátóipar.

(220) 2007.07.18.

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

Ruházati cikkek.

M 07 04009
(220) 2007.11.30.
Vinum Primatis Borászati Zrt., Budapest (HU)
dr. Egri Zoltán, Egri & Szekeres Ügyvédi Iroda, Budapest

Vinum Primatis
33
35
43

Borok.
Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
Vendéglátás, idõleges szállásadás.

M 07 02385
(220) 2007.07.02.
Vágta G.T. Kft., Budapest (HU)
dr. Zombori Zoltán, Zombori Ügyvédi Iroda, Budapest

VÁGTA
18 Abrakostarisznyák, aktatáskák, aranyverõ hártyák, belek
hurkafélék készítéséhez, bevásárlóhálók, bevásárlótáskák, bordák esernyõkhöz vagy napernyõkhöz, botszékek, bõr, nyers vagy
félig megmunkált állapotban, bõrdarabok bútorhuzatokhoz, bõrfonalak, bõrhevederek, bõrlemezek, bõröndök, kézitáskák, bõröndök, utazóládák (poggyász), bõrpórázok, bõrszelepek, bõrszíjak, bõrszíjak katonai felszerelésekhez, bõrszíjak (nyergesáru).
25 Alsónadrágok, alsónadrágok, rövid, alsónemûk, alsószoknyák, bélések készruhákhoz (ruhanemûk részei), boák (nyakbavalók), bodyk (alsóruházat), bõrruházat, bõrszegek, stoplik futballcipõkhöz, cilinderek, kürtõkalapok, cipõfelsõrészek, cipõk,
cipõsarkak, cipõtalpbetétek, cipõvasalások, csecsemõkelengyék,
babakelengyék, csecsemõnadrágok, csuklyák, kapucnik (ruházat), csúszásgátlók lábbelikhez, díszzsebkendõk [ruházat].
28 Agyaggalambok (céllövéshez), agyaggalambok (céltárgyak), asztaliteniszhez asztalok, asztalok asztalifocihoz, babaágyak, babaházak, babaruhák, babaszobák, backgammon, trictrac
(játékok), baseballkesztyûk, baseballkesztyûk (játékfelszerelések), bábuk, marionettek, bélhúrok teniszütõkhöz, biliárdasztalok, biliárddákók, biliárdgolyók, biliárdmandinerek, biliárdmarkerek, bingókártyák, bobok.
32 Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok,
alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, almabor, alkoholmentes, eszenciák italok
elõállításához, földimogyorótej (alkoholszegény ital), gyömbérsör, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok (alkoholmentes), izotóniás italok, készítmények italok elõállításához, készítmények likõrök elõállításához, limonádék, lítiumos vizek, malátacefre, malátasör, mandulatej, mandulatej (ital).
41 Akadémiák (oktatás), alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat), audioberendezések kölcsönzése, bálok
szervezése, cirkuszok, digitális képfelvételezés, diszkók (szolgáltatásai), egészség(védõ) klubok (kondicionálás), elektronikus
desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása, elõadások díszleteinek kölcsönzése, elõadómûvészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése és le-

M 07 02386
(220) 2007.07.02.
Vágta G.T. Kft., Budapest (HU)
dr. Zombori Zoltán, Zombori Ügyvédi Iroda, Budapest

NEMZETI VÁGTA
18 Abrakostarisznyák, aktatáskák, aranyverõ hártyák, belek
hurkafélék készítéséhez, bevásárlóhálók, bevásárlótáskák, bordák esernyõkhöz vagy napernyõkhöz, botszékek, bõr, nyers vagy
félig megmunkált állapotban, bõrdarabok bútorhuzatokhoz, bõrfonalak, bõrhevederek, bõrlemezek, bõröndök, kézitáskák, bõröndök, utazóládák (poggyász), bõrpórázok, bõrszelepek, bõrszíjak, bõrszíjak katonai felszerelésekhez, bõrszíjak (nyergesáru).
25 Alsónadrágok, alsónadrágok, rövid, alsónemûk, alsószoknyák, bélések készruhákhoz (ruhanemûk részei), boák (nyakbavalók), bodyk (alsóruházat), bõrruházat, bõrszegek, stoplik futballcipõkhöz, cilinderek, kürtõkalapok, cipõfelsõrészek, cipõk,
cipõsarkak, cipõtalpbetétek, cipõvasalások, csecsemõkelengyék,
babakelengyék, csecsemõnadrágok, csuklyák, kapucnik (ruházat), csúszásgátlók lábbelikhez, díszzsebkendõk [ruházat].
28 Agyaggalambok (céllövéshez), agyaggalambok (céltárgyak), asztaliteniszhez asztalok, asztalok asztalifocihoz, babaágyak, babaházak, babaruhák, babaszobák, backgammon, trictrac
(játékok), baseballkesztyûk, baseballkesztyûk (játékfelszerelések), bábuk, marionettek, bélhúrok teniszütõkhöz, biliárdasztalok, biliárddákók, biliárdgolyók, biliárdmandinerek, biliárdmarkerek, bingókártyák, bobok.
32 Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok,
alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, almabor, alkoholmentes, eszenciák italok
elõállításához, földimogyorótej (alkoholszegény ital), gyömbérsör, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok (alkoholmentes), izotóniás italok, készítmények italok elõállításához, készítmények likõrök elõállításához, limonádék, lítiumos vizek, malátacefre, malátasör, mandulatej, mandulatej (ital).
41 Akadémiák (oktatás), alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat), audioberendezések kölcsönzése, bálok
szervezése, cirkuszok, digitális képfelvételezés, diszkók (szolgáltatásai), egészség(védõ) klubok (kondicionálás), elektronikus
desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása, elõadások díszleteinek kölcsönzése, elõadómûvészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, feliratozás (filmeké), fényképészet, filmgyártás,
filmstúdiók, filmszínházak üzemeltetése, filmvetítõk és tartozékaik kölcsönzése, fogadások tervezése (szórakoztatás).
43 Bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, hordozható épületek bérlete, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, nyugdíjasotthonok,
óvodák, panziók, rendezvényhez termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek
(szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások, székek, asztalok,
asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése, táborhelyek hasznosítása,
turistaházak, vendéglátóipar.

(210) M 07 02387
(220) 2007.07.02.
(731) Vágta G.T. Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Zombori Zoltán, Zombori Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) MAGYAR VÁGTA
(511) 18 Abrakostarisznyák, aktatáskák, aranyverõ hártyák, belek
hurkafélék készítéséhez, bevásárlóhálók, bevásárlótáskák, bordák esernyõkhöz vagy napernyõkhöz, botszékek, bõr, nyers vagy
félig megmunkált állapotban, bõrdarabok bútorhuzatokhoz, bõrfonalak, bõrhevederek, bõrlemezek, bõröndök, kézitáskák, bõröndök, utazóládák (poggyász), bõrpórázok, bõrszelepek, bõrszíjak, bõrszíjak katonai felszerelésekhez, bõrszíjak (nyergesáru).
25 Alsónadrágok, alsónadrágok, rövid, alsónemûk, alsószoknyák, bélések készruhákhoz (ruhanemûk részei), boák (nyakbavalók), bodyk (alsóruházat), bõrruházat, bõrszegek, stoplik futballcipõkhöz, cilinderek, kürtõkalapok, cipõfelsõrészek, cipõk,
cipõsarkak, cipõtalpbetétek, cipõvasalások, csecsemõkelengyék,
babakelengyék, csecsemõnadrágok, csuklyák, kapucnik (ruházat), csúszásgátlók lábbelikhez, díszzsebkendõk [ruházat].
28 Agyaggalambok (céllövéshez), agyaggalambok (céltárgyak), asztaliteniszhez asztalok, asztalok asztalifocihoz, babaágyak, babaházak, babaruhák, babaszobák, backgammon, trictrac
(játékok), baseballkesztyûk, baseballkesztyûk (játékfelszerelések), bábuk, marionettek, bélhúrok teniszütõkhöz, biliárdasztalok, biliárddákók, biliárdgolyók, biliárdmandinerek, biliárdmarkerek, bingókártyák, bobok.
32 Alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok,
alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, almabor, alkoholmentes, eszenciák italok
elõállításához, földimogyorótej (alkoholszegény ital), gyömbérsör, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok (alkoholmentes), izotóniás italok, készítmények italok elõállításához, készítmények likõrök elõállításához, limonádék, lítiumos vizek, malátacefre, malátasör, mandulatej, mandulatej (ital).
41 Akadémiák (oktatás), alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat), audioberendezések kölcsönzése, bálok
szervezése, cirkuszok, digitális képfelvételezés, diszkók (szolgáltatásai), egészség(védõ) klubok (kondicionálás), elektronikus
desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása, elõadások díszleteinek kölcsönzése, elõadómûvészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, feliratozás (filmeké), fényképészet, filmgyártás,
filmstúdiók, filmszínházak üzemeltetése, filmvetítõk és tartozékaik kölcsönzése, fogadások tervezése (szórakoztatás).
43 Bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, hordozható épületek bérlete, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, nyugdíjasotthonok,
óvodák, panziók, rendezvényhez termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek
(szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások, székek, asztalok,
asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése, táborhelyek hasznosítása,
turistaházak, vendéglátóipar.
(210) M 07 02897
(731) Víg Attila, Nagykanizsa (HU)
(546)

(511) 32

(220) 2007.08.22.

Energiaitalok.

(210) M 08 00336
(731) Vóta-Kert Kft., Kaposvár (HU)
(740) Gadányi Gyula, Kaposvár

(220) 2008.02.04.

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta; nyers fa.
(210) M 08 00837
(220) 2008.03.11.
(731) Vöröskõ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Veszprém (HU)
(740) dr. Szenthe Zsolt, Dr. Szenthe Ügyvédi Iroda, Veszprém
(541) Elektro Mega
(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
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.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
(210) M 08 00229
(220) 2008.01.25.
(731) Wallmark a.s., Trinec (CZ)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Miért a Proenzi! A fájdalommentes mozgásért!
(511) 5
Gyógyszerészeti és paragyógyászati termékek, vitaminok
és ásványi anyagok és nyomelemek, táplálkozási és diétás készítmények és gyógyszerek, gyógyhatású szirupok, gyógynövénykivonatok és kombinált vitaminok, ásványi és gyógynövénykivonat
készítmények, étrend-kiegészítõk hozzáadott vitaminokkal vagy
ásványi anyagokkal vagy nyomelemekkel, vitaminnal dúsított készítmények, vitaminok és multivitamin készítmények, ásványi
anyagok és ásványi készítmények, gyógyteák, gyógynövények,
édességek vagy pasztillák vagy tabletták vagy zselékapszulák
vagy kapszulák vagy rágógumik, amelyek gyógyászati összetevõket tartalmaznak, diétás készítmények gyógyászati használatra,
diétás ásványvizek és italok orvosi felhasználásra, diétás élelmiszerek orvosi használatra, táplálékkiegészítõk orvosi használatra,
proteinkészítmények vagy élelmiszerek orvosi használatra, balzsamok és krémek és kenõcsök orvosi használatra, kémiai termékek orvosi használatra, gyógysók, oldatok orvosi használatra,
gyógynövénykivonatok és szirupok, ásványi anyagokkal dúsított
élelmiszerek koncentráció formájában, étrend-kiegészítõk proteinkoncentrátum formájában, élesztõ gyógyászati használatra,
gyógyászati étrend-kiegészítõk, táplálkozási és diétás készítmények orvosi célokra úgymint napi étrend-kiegészítõk azonnal
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fogyasztható ételek vagy különálló keverék formájában, fõként
tejpor vagy állati fehérjék vagy növényi anyagok formájában, és
vitaminkiegészítõk vagy ásványok vagy nyomelemek vagy cukor.
29 Étrend-kiegészítõk nem gyógyászati célra (amelyek ebbe az
osztályba tartoznak) és állati anyagokat tartalmaznak, emberi fogyasztásra fehérje, fehérjetermékek és készítmények táplálkozási
célra, tápanyagkészítmények sportoló férfiaknak és nõknek vagy
magas engergiafelhasználású egyéneknek, zselék, zselétermékek
és készítmények táplálkozási célra, fogyasztható zsírok, fogyasztható olajok, hínárkivonatok táplálkozási célokra, táplálkozási készítmények napi étrend-kiegészítõk formájában, fõként tejpor
vagy állati fehérjék vagy növényi anyagok formájában és vitaminkiegészítõk vagy ásványok vagy nyomelemek vagy cukor; tej,
tejtermékek, joghurtok, gyümölcskonzervek vagy zöldségek,
gyümölcs- vagy zöldségszeletek, fõzött gyümölcs vagy zöldségek
vagy befõttek vagy savanyúságok, sûrû levesek, híg levesek,
húslevesek.
30 Étrend-kiegészítõk nem gyógyászati célra (amelyek ebbe az
osztályba tartoznak) és tartalmaznak növényi alapú anyagokat,
cukrászsütemények, rágógumik, édességek, fagylaltok, péksütemények, tésztafélék, kakaó, kávé, tea, csokoládé, csokoládéalapú
italok, italok, amelyek teából, kakaóból vagy kávéból készültek,
gabonaalapú ételek emberi fogyasztásra, tészta, müzli, méz, propolisz emberi fogyasztásra.

(546)

(511) 32

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

Energiaitalok.

M 08 00660
(220) 2008.02.28.
Zedsoft Magyarország Kft., Budapest (HU)
dr. Pozsonyi Tibor, Pozsonyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

ZEDSOFT
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 00671
(731) Zhao Min, Budapest (HU)
(546)

(220) 2008.02.29.

(210) M 08 00258
(220) 2008.01.28.
(731) Waszlavik Miklós, Budakalász (HU)
(546)
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek, újság, szórólap, plakátok, prospektusok, naptárak, poszterek, folyóiratok, albumok, üdvözlõlapok.
35 Reklámozás és ügyletek, kereskedelmi ügyletek bonyolítása, reklámtevékenység, irodai munkák, közvélemény-kutatás, piackutatás, reklámanyagok terjesztése, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése.
41 Lapkiadás, filmgyártás.
(210) M 08 01049
(731) Wu Yong Lian, Budapest (HU)
(740) Huang Qi Ying, Budapest
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 06 02112
(220) 2006.06.15.
(731) Zwack Unicum Rt., Budapest (HU)
(546)

(220) 2008.03.26.
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(210) M 08 01008
(220) 2008.03.20.
(731) Zóna Média Kft., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 00648
(220) 2008.02.27.
(731) X Kft. Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Csobánka (HU)
(541) BASILICO
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 07 03460
(220) 2007.10.11.
(731) XL Energy Marketing Sp. z.o.o., Warszawa (PL)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38

Távközlés.

(210) M 08 01083
(220) 2008.03.27.
(731) Átfogó 99. Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
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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.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(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.

A rovat 262 db közlést tartalmaz.
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