Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 9. szám I. kötet, 2008.09.15.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I.
Védjegybejelentések meghirdetése I.

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

M 08 01985
(220) 2008.06.16.
Ablon Kft., Budapest (HU)
dr. Takács Zoltán ügyvéd Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 06 00885
(220) 2006.03.14.
(731) ACCOR a French société anonyme, Evry (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) TICKET CULTURE
(511) 9
Elektronikus kiadványok; mágnes-, optikai, memóriakártya
és elektronikus mikroprocesszor kapcsolattal (rádiós, infravörös
vagy hasonló frekvenciájú) vagy anélkül, amely egyszer használatos vagy feltölthetõ, valamint elõfizetéses vagy bérmentesített
módon használható, amely egy vagy több elektronikus pénztárcát
tartalmaz, és amely minden típusú alkalmazásban használható,
különösen fizikai hozzáférés-vezérlésre, adatfeldolgozó rendszerekhez történõ hozzáférés-vezérlésre, hûségkártya-ellenõrzésre.
16 Nyomtatott anyagok, nyomtatványok, fényképek, tollak,
papíripari cikkek, matricák (papíráru), prospektusok, brosúrák,
jegyek, kuponok papírból vagy kartonból.
36 Bóonok, jegyek, kuponok, szelvények, elõre kifizetett kártyák vagy mozgó árfolyamú hitelkártyák vagy egyéb más fizetési
eszköz kiadása, kiegyenlítése, visszatérítése, fõként adatfeldolgozó hálózattal, engedélyezve a szórakoztatás és szórakozás nyújtásának kifizetését, beleértve a show-mûsorokat, mozit és kiállításokat, vagy bármely más terméket, illetve szolgáltatást, utazási
csekkek kibocsátása.
41 Szórakoztatással és show-mûsorokkal kapcsolatos információk, fõként show-mûsorok, mozi, koncert, múzeumok; helyfoglalások show-mûsorokra, koncertre, mozira, kiállításokra; szórakozási lehetõségek nyújtása, szórakoztatás, vidámparkok és szórakoztató parkok, fesztivál-házigazdák.
(210) M 08 02355
(220) 2008.07.18.
(731) Adamed Sp. z.o.o., Czosnow (PL)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) NERUMICOL
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
(210) M 08 01201
(220) 2008.04.08.
(731) Alba Lux Kft., Székesfehérvár (HU)
(740) Miklós Péter, Budapest
(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok, mûanyag nyílászárók, ajtótokok,
ablaktokok.

M 08 01581
(220) 2008.05.06.
Alcatel Lucent, 75008 Paris (FR)
AM 7667/2007
2007.11.06. AT
Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

(541) SWITCH 2 IP
(511) 9
Telefonok, telekommunikációs kapcsolók és szerverek.
(210) M 08 01948
(220) 2008.06.09.
(731) Auqua Vital Hungary Kft., Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Szabó Kálmán, Szabó Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár
(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(210) M 08 02193
(220) 2008.07.03.
(731) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai
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 mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 00698
(220) 2008.03.03.
(731) B&F Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Gyõr (HU)
(740) Süsleczné Kiss Zsuzsanna iparjogvédelmi szakértõ, Gyõr
(541) EUSILICONE
(511) 17 Csatlakozócsövek jármûvek alkatrészeihez; rugalmas csövek nem fémbõl; csõcsatlakozások; csõtömítések; csõkarmantyúk.
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(210) M 08 01890
(731) Bak István, Budapest (HU)
(546)

(210) M 08 02277
(220) 2008.07.11.
(731) Bécsi Királyi Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Havasi Zsolt ügyvéd, Budapest
(546)

(220) 2008.06.06.

(511) 43
(511) 41

Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

Sport, kulturális tevékenység, motoros rendezvények.
(210) M 08 00809
(731) Békési és Fia Bt., Békés (HU)
(554)

(210) M 08 01763
(220) 2008.05.27.
(731) BitPiac Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Barborják Zoltán, Kovács, Barborják és Társai Ügyvédi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 33
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása.
(210) M 08 01764
(220) 2008.05.27.
(731) BitPiac Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Barborják Zoltán, Kovács, Barborják és Társai Ügyvédi
Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 01256
(220) 2008.04.10.
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO ITALIA S.P.A., Roma (IT)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) MS
(511) 34 Dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák; dohányosok
kiegészítõi.
(210) M 08 01210
(220) 2008.04.08.
(731) British American Tobacco Polska S.A., Augustow (PL)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi
Iroda, Budapest
(541) ALBATROS
(511) 34 Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák;
dohányosok kiegészítõi.

Pálinkák.

(210) M 08 02014
(220) 2008.06.18.
(731) Béres Vagyonkezelõ és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(546)

(511) 33

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése.

(220) 2008.03.10.

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 08 01580
(220) 2008.05.06.
(731) Caesars World Inc., Las Vegas (US)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Kereskedelmi adminisztráció és üzletvezetés szállodák,
sport- és szórakoztatólétesítmények és események, vendéglátóhelyek és kaszinók területén; szakmai konzultációs szolgáltatások
hotelek, vendéglátóhelyek, sport- és szórakoztatólétesítmények
és események, továbbá kaszinók vonatkozásában; ösztönzõ jutalmazási és díjkitûzõ program adminisztrációja, amely lehetõvé teszi tagként részt vevõk számára kedvezmények és kiegészítõ jutalmak, áruk és szolgáltatások elnyerését; áruk és szolgáltatások
bemutatása a közvetítõ médiában kiskereskedelmi célokra; reklámozás; segítségnyújtás ipari és kereskedelmi menedzselésben;
idegen cégek áruinak és szolgáltatásainak licencnyújtásában kereskedelmi adminisztráció; idegen cégek áruértékesítésének elõ-
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segítése; személyzeti menedzselésben szakmai konzultáció; kereskedelmi cégek áttelepítése; információk összegyûjtése komputeres adatbázisban; megrendelések adminisztratív feldolgozása;
könyvelés; árusítóautomaták kölcsönzése; kiskereskedelmi áruházak és bevásárlóközpontok szolgáltatásai egészségügyi, kozmetikai és gyógyvizes termékek; toalettcikkek, kulcsok és ezek
tartozékai, kijelzõ hirdetõtáblák, optikai termékek, szerencsejátékokkal és szórakoztatótermékekkel kapcsolatos áruk, háztartási, elektromos és elektronikai berendezések, dísztárgyak, emléktárgyak és ajándéktárgyak, ékszerek, órák, karórák, irodaszerek,
nyomtatványok, mûvészeti és fényképészeti áruk, bõráruk, táskák, bõröndök, utazáshoz való termékek, lakáskellékek és lakásfelszerelések, lakás bútorok, háztartási edények és felszerelések,
lakástextil, textiláruk, rövidáru, ruházat, lábbeli, fejfedõk, szerencsejátékok, sporteszközök, golfeszközök és felszerelések, élelmiszerek, italok, élelmiszer- és italtartályok, dohánynemûk vonatkozásában; üzletközpontok és outlet áruházak üzemeltetése és
adminisztrációja.
41 Szórakoztatási szolgáltatások, kaszinószolgáltatások, szerencsejáték-létesítmények üzemeltetése; interaktív szerencsejátékok; televíziós szórakoztatási szolgáltatások, szerencsejátékok
és versenyek szervezése és üzemeltetése szórakoztatási célra;
elõbbi tevékenységekhez konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; kaszinók menedzselése; éjszakai klubok; diszkók; kabarék;
színházi és szórakoztatási szolgáltatások zene, tánc, kabaré, dráma és bûvészi elõadások vonatkozásában; egészségmegõrzõ (rekreációs) és sportklubok; strand- és uszodaklubok; sportlétesítmények üzemeltetése; szórakoztatóparki szolgáltatások; vidámparkok; játéktermek, szórakoztatóközpontok; egészséghelyreállító
létesítmények üzemeltetése; szabad területen elhelyezett klubházak sportpályákkal; atlétikai események rendezése és vezetése;
atlétikai versenyek és sportesemények rendezése és vezetése;
sporttevékenységek és sportversenyek szervezése és promóciója;
golftanfolyamok; rádiómûsorok készítése, video-, mozi-,
audioszalagok, CD-ROM-ok, DVD-k és elektronikus játékok készítése; lóversenyek szervezése; sportlétesítmények és sportesemények menedzselése, testnevelési és gimnasztikai létesítmények üzelmeltetése; show-mûsorok készítése; színházi jegyügynökségi szolgáltatások; összejövetelek és konferenciák szervezése; oktatási szolgáltatások, játék-, sport- és szórakoztatási területen információs és oktatási szolgáltatások; hotelmenedzsment
oktatása, televíziós mûsorok készítése.
(210) M 08 02121
(731) Chen Ming, Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(220) 2008.06.26.

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

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

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

M 08 01997
(220) 2008.06.17.
CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)
dr. Zsoldos J. Demeter, Zsoldos Ügyvédi Iroda, Budapest

rtlbulvár
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
M 08 01998
(220) 2008.06.17.
CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)
dr. Zsoldos J. Demeter, Zsoldos Ügyvédi Iroda, Budapest

rtlhíradó
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
M 08 01317
(220) 2008.04.15.
Colcon Anstalt, Vaduz (LI)
dr. Fekete Csaba, Fekete Ügyvédi Iroda, Kecskemét

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

(210) M 08 00771
(220) 2008.03.06.
(731) Compány Success Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Veszprém (HU)
(740) dr. Beleznay Zsolt ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 00772
(220) 2008.03.06.
(731) Compány Success Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Veszprém (HU)
(740) dr. Beleznay Zsolt ügyvéd, Budapest
(541) EGY NYELVET BESZÉLÜNK
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 01942
(220) 2008.06.10.
(731) Cine Fest Egyesület, Miskolc (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

M 08 01996
(220) 2008.06.17.
CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)
dr. Zsoldos J. Demeter, Zsoldos Ügyvédi Iroda, Budapest

rtlhírek
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.

(210) M 08 01625
(220) 2008.05.09.
(731) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)
(546)
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek, gyomirtó szerek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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(210) M 08 01522
(220) 2008.04.29.
(731) D & B Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) Simon Mihály, Budapest
(546)

(546)

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

(210) M 08 02017
(220) 2008.06.18.
(731) Duna-Dráva Kft., Vác (HU)
(740) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 19 Cementek, különösen portlandcementek, kohósalak-portlandcementek, kohósalakcementek, mérsékelten szulfátálló kohósalakcementek, szulfátálló kohósalakcementek, kompozitcementek és kompozit-portlandcementek.

(210) M 08 02115
(220) 2008.06.26.
(731) Doktor-Alarm Biztonságtechnikai és Informatikai Kft.,
Szeged (HU)
(546)

(511) 37

(511) 19 Cementek, különösen portlandcementek, kohósalak-portlandcementek, kohósalakcementek, mérsékelten szulfátálló kohósalakcementek, szulfátálló kohósalakcementek, kompozitcementek és kompozit-portlandcementek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 08 01854
(220) 2008.06.03.
(731) DOMET Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)
(546)

(511) 16

Ecsetek.

21 Fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); takarítóeszközök.

(210) M 08 01520
(220) 2008.04.29.
(731) Duna House Brokerage Kft., Budapest (HU)
(541) DUNA HOUSE
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(210) M 08 02016
(220) 2008.06.18.
(731) Duna-Dráva Cement Kft., Vác (HU)
(740) Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ Gödölle,Kékes,Mészáros
&Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(554)

(511) 19 Cementek, különösen portlandcementek, kohósalak-portlandcementek, kohósalakcementek, mérsékelten szulfátálló
kohósalakcementek, szulfátálló kohósalakcementek, kompozitcementek és kompozit-portlandcementek.

(210) M 08 02018
(220) 2008.06.18.
(731) Duna-Dráva Cement Kft., Vác (HU)
(740) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

M 08 02310
(220) 2008.07.15.
E-TR@iner Kft., Budapest (HU)
dr. Jambrik Gergely, Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

ONE LEARNING
9
Számítógépprogramok (letölthetõ), számítógépek, számítógépes játékprogramok, számítógép-perifériák, számítógépprogramok (rögzített), monitorok (számítógépprogramok), CD-ROM
(kompakt) lemezek, szoftverek (rögzített).
41 Szakmai képzés, gyakorlati képzés (szemléltetés), levelezõ
tanfolyamok, oktatás, oktatási tárgyú információk.

(210) M 08 02429
(220) 2008.07.25.
(731) EGIS Gyógyszergyár NyRt., Budapest (HU)
(541) TINABA
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 08 02430
(220) 2008.07.25.
(731) EGIS Gyógyszergyár NyRt., Budapest (HU)
(541) ANTROZA
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 08 02200
(220) 2008.07.03.
(731) Emfesz Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Molnár Adél, Bihary, Balassa és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 1
Ipari gázok.
4
Gáz üzemanyag és olaj; olajszármazékok; szilárd, folyékony vagy gáznemû hajtóanyagok; ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porleszívó, nedvesítõ és lekötõ vegyületek; fûtõanyagok (beleértve a motorbenzineket); világítóanyagok.
35 Gáztermékek és azok tárolására alkamas tartályok, illetve
gázszabályozók, világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ- és szárítóberendezések, valamint mindennemû gázzal mûködõ készülékek nagykereskedelmi és kiskereskedelmi forgalmazása; reklámozás; mûszaki reklámtanácsadás; adatgyûjtés kereskedelmi
ügyletekrõl; beszerzõi szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások
beszerzése mások számára); gazdasági elõrejelzések; hirdetések
levélben megrendelve; hirdetési oldalak készítése; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel
kapcsolatban; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámo-
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zás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok
(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése;
reklámanyagok terjesztése; reklámszövegek publikálása; sajtófigyelés; statisztikai információnyújtás; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás; árubemutatás; árverés; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk.
42 Gáz és olaj kutatásával kapcsolatos szolgáltatások, gázszolgáltatással kapcsolatos tanácsadás; kutatás és fejlesztés; mûszaki
kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység; szakvélemények adása
(mérnöki munkákkal kapcsolatban).
(210) M 08 01623
(731) Eppel László, Budapest (HU)
(546)

(220) 2008.05.09.

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, melyek
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 anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba), nyomdabetûk,
klisék.
25 Ruházati cikkek.
(210) M 08 02188
(220) 2008.07.02.
(731) Fly Horse Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Ingatlanügyletek; ingatlanberuházásokkal kapcsolatos
pénzügyi ügyletek, ingatlanlízing; ingatlanügynökségek szolgáltatásai, ingatlanok értékesítése, közvetítése, értékbecslése, hirdetése; ingatlankezelés, társasházi ingatlanok közös képviselete.
37 Építkezések, ingatlanok építése/építtetése, épületekkel kapcsolatos szakipari szolgáltatások, épületek karbantartása.
(210) M 08 00759
(220) 2008.03.06.
(731) EVM Zrt., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft.,
Budapest
(541) BIP a mosogatás mestere
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóalojak, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek.
(210) M 08 01861
(220) 2008.06.02.
(731) Exclusive Best Change Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kósa Ferenc, Kósa Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 08 01938
(220) 2008.06.10.
(731) Forrás Kiadó Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Könyvek, kiadványok, tankönyvek, szakkönyvek, digitális
tananyagok.
(210) M 08 02002
(220) 2008.06.17.
(731) Fusionext Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Solymár (HU)
(740) dr. Forczek Erika ügyvéd, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 08 01860
(220) 2008.06.02.
(731) Exclusive Change Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kósa Ferenc, Kósa Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
(210) M 08 02007
(220) 2008.06.17.
(731) Guangzhou Porainar Garments Co., Ltd., Guangzhou City,
Guangdong Province, P.R. (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 08 01933
(220) 2008.06.10.
(731) Flagrans Kft., Budapest (HU)
(740) Kroóné dr. Tóth Annamária ügyvéd, 224.sz. Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 25 Ruházat; nadrágok; ruhafélék; szoknyák; egyenruhák; munkaruhák, kabátok; babakelengye (ruházat); sapkák (fejfedõ); harisnyafélék; lábbelik.
(210) M 08 00760
(220) 2008.03.06.
(731) Gyermely Zrt., Gyermely (HU)
(740) dr. Nyírán Gergely ügyvéd, Budapest
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(554)

(546)

(511) 30

Lisztek és más gabonakészítmények.
(511) 33

(210) M 08 00761
(220) 2008.03.06.
(731) Gyermely Zrt., Gyermely (HU)
(740) dr. Nyírán Gergely ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 30

(210) M 08 00762
(220) 2008.03.06.
(731) HARIS KERESKEDÕHÁZ Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató
Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

Lisztek és más gabonakészítmények.

(210) M 08 01595
(220) 2008.05.08.
(731) Gyurkovics Attila József, Balassagyarmat (HU)
(541) MEDITERRÁNKÕ
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 08 00819
(220) 2008.03.10.
(731) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr
(554)

Szilvapálinka.

(210) M 08 02344
(220) 2008.07.18.
(731) Hazai Termék- Hazai Munkahely Alapítvány, Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER KFT.,
Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 08 02122
(220) 2008.06.26.
(731) Hearst Communications, Inc., New York, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) COSMOPOLITAN
(511) 43 Éttermi szolgáltatások.
(210) M 08 01514
(731) Heim Pál, Budapest (HU)
(740) dr. Sárecz Judit, Debrecen
(546)

(511) 33

(220) 2008.04.29.

Vodkák.

(210) M 08 02062
(220) 2008.06.23.
(731) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés.
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(210) M 07 02789
(731) Hetek.Hu Kft., Budapest (HU)
(740) Szobota István, Budapest
(546)

oktatás; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése; sorsjátékok lebonyolítása, sportedzõtábori szolgáltatások; sportfelszerelések
kölcsönzése (a jármûvek kivételével); sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; szerencsejátékok; szórakoztatás; szövegek kiadása; televíziós szórakoztatás; testnevelés;
tornatanítás, riporteri szolgáltatások.

(220) 2007.08.07.

(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 elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek; audiovizuális tanítási eszközök, CD-ROM (kompakt) lemezek; hanglemezek; hangrögzítõ szalagok; kompaktlemezek (audio-video); magnetofonszalagok; mozifilmek
(expenált); videojáték-kazetták, videokazetták; videoszalagok.
16 Papír, papíráru, papírcikk és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; karton és kartoncikkek, valamint
ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba, újságok és folyóiratok, könyvek, albumok, könyvkötészeti cikkek, fényképek, nyomdabetûk, klisék, nyomdai és
nyomdaipari termékek, kiadványok, képeslapok, kézikönyvek;
könyvecskék, évkönyvek, daloskönyvek, könyvkötészeti anyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek
nem tartoznak más áruosztályokba); kártyák, földrajzi térképek;
füzetek; grafikai nyomatok; grafikai ábrázolások; képek; könyvjelzõk; magazinok, revük (idõszaki lapok); naptárak; naptárak letéphetõ lapokkal, efemeridák; noteszok; nyomatok (metszetek);
nyomtatványok; oktatási eszközök; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; újságok; üdvözlõlapok/kártyák.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; dzsekik; futballcipõk;
fürdõnadrágok, úszónadrágok; fürdõpapucsok; fürdõruhák; fürdõsapkák; melegítõk, szvetterek; síbakancsok, sícipõk; sportcipõk, sportlábbelik; sporttrikók; tornacipõk; tornaruházat.
35 Reklámozás és ügyletei; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, hirdetés, propaganda- és
reklámtevékenység, hirdetések levélben megrendelve; hirdetési
hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése, kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások
szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése;
közvélemény-kutatás, piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok terjesztése;
reklámszövegek publikálása; reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; segítségnyújtás üzletvezetéshez; szabadtéri hirdetés;
szövegfeldolgozás, televíziós reklámozás; újság-elõfizetések intézése (mások számára), üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletszervezési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgáltatások, munkaerõ-közvetítés, személyzeti tanácsadás; toborzás, kiválasztás.
38 Távközlés; elektronikus levelezés; hírügynökségek; információszolgáltatás távközlési ügyekben; kábeltelevíziós mûsorszórás; mobiltelefon-összeköttetés; mûholdas átvitel; rádióadás;
számítógép-terminálok közötti összeköttetések; televíziós mûsorszórás; tudakozók, információs szolgáltatások; üzenetek és képek
továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése, távoktatási programok közvetítése, összeköttetések, közlések (értesítések, híradás), rádiómûsor-utánközlés.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés,
lap- és könyvterjesztés.
41 Rádiómûsor-szerkesztés, újságok, hetilapok, folyóiratok,
évkönyvek és eseti lapkiadások, könyv- és zenemûkiadás, filmgyártás, nevelés, szórakoztatás, szakmai képzés, sport- és kulturális tevékenységek; filmgyártás; klubszolgáltatások; könyvkiadás;

42 Szerzõi jogok kezelése, számítógépes programozás, tudományos és ipari kutatás.

(210) M 08 01881
(731) Hu Xuexin, Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(220) 2008.06.06.

Ruházati cikkek, cipõk.

(210) M 08 01943
(220) 2008.06.11.
(731) HUN K3 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Kovács L. László ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(210) M 08 01606
(220) 2008.05.08.
(731) Hungarian Sport Organization Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)
(541) Nagy Hajtás Nemzeti Kulturális és Gazdasági

Fesztivál
(511) 41 Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;
szabdidõs szolgáltatások nyújtása; szórakoztatás; élõ elõadások
bemutatása; gyakorlati képzés (szemléltetés); elõadómûvészek
szolgáltatásai.

(210) M 08 01203
(220) 2008.04.08.
(731) Hungaro Flotta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Veszprém (HU)
(546)

(511) 9
Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(210) M 08 01900
(220) 2008.06.06.
(731) HVG PRESS Nyomdaipari és Információ Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hámori Sándor, Hámori Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(210) M 08 01696
(220) 2008.05.19.
(731) ISO IMMO Kft., Budapest (HU)
(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 01571
(220) 2008.05.06.
(731) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,
Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 16 Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok;
prospektusok; újságok.

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
(210) M 08 01577
(220) 2008.05.06.
(731) Iványi Attila, Velence (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) FÉLIX
(511) 2
Diszperziós alapozók.
(210) M 08 01578
(220) 2008.05.06.
(731) Iványi Attila, Velence (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) GRÉTA
(511) 2
Beltéri falfestékek.
(210) M 08 01489
(220) 2008.04.26.
(731) Jakab Róbert, Budapest (HU)
(740) dr. Antal Árpád, Antal Ügyvédi Iroda, Gyöngyös
(546)

(210) M 08 01825
(220) 2008.05.30.
(731) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,
Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 16 Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok;
prospektusok; újságok.
35

Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

(210) M 08 01815
(220) 2008.05.27.
(731) INNOVITAS Kutatás-fejlesztési és Innovációs Közhasznu
Társaság, Miskolc (HU)
(546)

(210) M 07 02901
(731) Kaiser 2000 Kft., Érpatak (HU)
(554)

(220) 2007.08.22.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógépfájlokban, fénymásolás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása
(gyakorlat), elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba, hosting szolgáltatások weboldalakhoz.

(511) 33

M928

Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök); likõr.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 9. szám I. kötet, 2008.09.15.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.
(210) M 08 02195
(220) 2008.07.03.
(731) KARAMELL-SNACK Élelmiszergyártó Kft., Kalocsa (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) ZIZI-TOP
(511) 30 Rizsbõl készült termékek; puffasztott rizs; puffasztott rizs
cukorbevonattal; rizspehely cukordrazsé.

(546)

(210) M 08 02196
(220) 2008.07.03.
(731) KARAMELL-SNACK Élelmiszergyártó Kft., Kalocsa (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) ZIZI-ROCK
(511) 30 Rizsbõl készült termékek; puffasztott rizs; puffasztott rizs
cukorbevonattal; rizspehely cukordrazsé.

(511) 16 Címkék, nem szövetbõl; címerpajzsok (pecsétek papírból);
grafikai nyomatok; matricák, lehúzóképek; mûanyagfóliák csomagolásra; zacskók csomagolásra (papírból vagy mûanyagból);
öntapadó címkék (papíripari).
29 Fagyasztott gyümölcsök; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, fõtt; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták; gyümölcsszeletkék (apró); paradicsomlé fõzéshez; paradicsompüré; szárított zöldségek; zöldségek, fõtt; zöldségek,
tartósított; zöldségkonzervek; zöldségsaláták.
31 Bab, friss; bogyók (friss gyümölcsök); bors, paprika (növény); borsó, friss; burgonya, friss; citrom; déligyümölcsök;
gomba, friss; gyökérzöldségek (táplálék); gyümölcsök, friss;
hagymák, friss zöldség; kókuszdió; magvak (vetõmagvak); narancs; palánták; póréhagyma; saláta (fejes); szõlõ, friss; tök;
uborka; zöldségek, friss.
32 Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (alkoholmentes);
paradicsomlevek (italok).

(210) M 08 01755
(220) 2008.05.26.
(731) Kia Motors Corporation, Szöul (KR)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)
(511) 12 Személygépkocsik, tehergépjármûvek, autóbuszok, miniés mikrobuszok, négykerék-meghajtású gépjármûvek, ponyvás és
zárt rakterû tehergépjármûvek, zárt rakterû kisméretû teherszállító gépjármûvek (furgonok).
(210) M 08 01468
(220) 2008.04.24.
(731) KiK Textilien und Non-Food GmbH, Bönen (DE)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) kik Ruhavásárlás okosan
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek,
amennyiben a 16. osztályba tartoznak; nyomdaipari termékek;
könyvkötészeti anyagok; fényképek; írószerek: papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amennyiben a 16. osztályba tartoznak).
18 Bõrbõl és bõrutánzatokból készült termékek, azaz táskák és
egyéb, meghatározott termékekhez nem kapcsolódó tárolóeszközök, valamint kis, bõrbõl készült termékek, különösen pénztárcák, levéltárcák, kulcstartók; utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák.
24 Textíliák és textiláruk, különösen szövetek, függönyök, sötétítõk, háztartási textiláruk, ágy- és asztalnemûk: ágy- és asztalterítõk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
27 Szõnyegek, lábtörlõk, linóleum; gumiból, mûanyagból és
textilbõl készült padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, karácsonyfadíszek.
35 Textilek, kozmetikumok, játékok, írószerek, háztartási cikkek és más, napi használati cikkek kiskereskedelmével kapcsolatos szolgáltatások, különféle termékek bemutatása harmadik
feleknek (a szállításukat kivéve) abból a célból, hogy ezeket a
termékeket a fogyasztók megvizsgálhassák, illetve megvásárolhassák.

(210) M 08 01617
(220) 2008.05.09.
(731) Klinkó György, Budapest (HU);
Laki László, Szentendre (HU)
(740) dr. Nagy Róbert Gábor, Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 41
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 08 01759
(220) 2008.05.27.
(731) KISTÉR-TÉSZ Kistelek és Térsége Termelõi és Értékesítõ
Szövetkezet, Kistelek (HU)
(740) dr. Szónoky Gabriella egyéni ügyvéd, Szeged

M929

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

M 08 00351
(220) 2008.02.28.
Leli 2002 Kft., Budapest (HU)
dr. Imre András, Imre és Társai Ügyvédi Iroda, Szeged

Hiteles társ a pénzügyekben
12 Gépkocsik, hajók, háromkerekû kisautók, motortriciklik,
háromkerekû szállítójármûvek, kerékpárok, kézikocsik, komphajók, lakókocsik, léggömbök, ballonok, légi jármûvek, mopedek, motorkerékpárok, mozdonyok, oldalkocsik, repülõgépek,
sportkocsik, szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató
eszközök, személygépkocsik, távolsági autóbuszok, teherautók,
kamionok, triciklik, vasúti kocsik, villamoskocsik, vízi jármûvek.
16 Bélyegzõk [pecsétek], borítékok (papíripari), ceruzák, csomagolópapír, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék (papírból), ecsetek, fedelek, kötések, borítók (papíráruk), folyóiratok, formanyomtatványok, ûrlapok, földgömbök, földrajzi térképek, füzetek, hirdetõtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek,
iratgyûjtõk, dossziék, iratkapcsok, iratfûzõk, irattartók (irodai
cikkek), íróeszközök, írószerek, írótollak, könyvjelzõk, levelezõlapok, levélpapír, magazinok, revük (idõszaki lapok), matricák,
lehúzóképek, naptárak, noteszek, nyomtatványok, papír, papíráruk, postabélyegek, poszterek, prospektusok, radírgumik, rajzeszközök, szalvéták, papírból, tûzõgépek (irodai cikkek), újságok, vonalzók rajzoláshoz, zacskók csomagolásra (papírból vagy
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mûanyagból), zászlók (papírból), öntapadó címkék (papíripari),
üdvözlõlapok/kártyák.
18 Ernyõk, esernyõk, hátizsákok, irattáskák, aktatáskák, kézitáskák, kofferek (kis utazóládák), kulcstartók (bõráru), levéltárcák, napernyõk, névjegytartók, kártyatartók, oldaltáskák, tarisznyák, piperetáskák (üresen), strandtáskák, útitáskák.

(210) M 08 00775
(220) 2008.03.06.
(731) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

24 Törülközõk textilanyagból, zászlók (nem papírból), zsebkendõk textilanyagból, ágynemûk, ágytakarók.
25

Sapkák, zoknik.

34 Gyufásdobozok, nem nemesfémbõl, hamutartók dohányosoknak (nem nemesfémbõl), öngyújtók dohányosoknak.
35 Reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidõ
bérlete távközlési médiumban, reklámozás, szabadtéri hirdetés,
televíziós reklámozás.
36

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

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

(210) M 08 01597
(220) 2008.06.02.
(731) Leviczki Péter, Nyíregyháza-Sóstóhegy (HU)
(546)

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

M 08 00522
(220) 2008.02.20.
Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
dr. Gombási Izabella, Budapest

TeleSport
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.

(210) M 08 01723
(220) 2008.05.22.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

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

Távközlés.

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

(511) 35 Kiskereskedelmi szolgáltatások, melyek élelmiszerekre, alkoholmentes italokra, alkoholos italokra, dohányra és dohánytermékekre, higiéniai cikkekre, mosó- és tisztítószerekre, testápoló készítményekre és kozmetikumokra, gyógyszerekre, háztartási és konyhai használatra szolgáló árukra és felszerelésekre,
porcelánokra és evõeszközökre, irodai kellékekre, kézmûveskellékekre, dekorációs kellékekre, írószerekre és iskolai felszerelésekre, ruházatra, lábbelire, textiltermékekre, különösen háztartási textilekre, rövidárura, bõrbõl készült termékekre, utazási
cikkekre, elektromos fogyasztói berendezésekre és készülékekre,
számítógépekre, telekommunikációs eszközökre, sportcikkekre
és játékokra, barkácsszektorban használatos építési, ezermester és
kerti termékekre, gépekre, különösen háztartási gépekre és eszközökre, állatok számára készített élelmiszerekre és állatok számára készített kiegészítõkre vonatkoznak; szolgáltatás nyújtására
irányuló szerzõdések megkötése harmadik személyek számára,
különösen szerzõdések megkötése mobiltelefon és harmadik személyek számára mobiltelefonra való csengõhangok szolgáltatásnak nyújtására irányuló szerzõdések; szerelési és karbantartási
szerzõdések megkötése harmadik személy számára.
36

Megtakarítási és finanszírozási szerzõdések megkötése.

39

Helyfoglalás utazással kapcsolatban és elõjegyzés.

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 02065
(220) 2008.06.23.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(541) Vers mindenkinek
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38

Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 02173
(220) 2008.07.02.
(731) Manor Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) Makray Gábor, Budapest
(546)

40 Fotólaboratóriumi szolgáltatások, melyek a 40. osztályba
tartoznak.
41

Helyfoglalás és jegyeladás eseményekre.

(511) 37

M930

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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38 Távközlés; különösen elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás
(távközlési szolgáltatás), hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési ügyekben, kábeltelevíziós mûsorszórás, közlések üvegszálas hálózatok útján, mobil (celluláris) telefon-összeköttetés, mûholdas átvitel, rádióadás,
számítógép-terminálok közötti összeköttetések, televíziós mûsorszórás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek: különösen is online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk), online játékok szolgáltatása (számítógépes hálózatból), szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, videófelvevõ készülékek kölcsönzése.

(210) M 08 02012
(220) 2008.06.18.
(731) Medi-Ingatlan Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Hajdúbagos (HU)
(541) Golden Wood
(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 08 02013
(220) 2008.06.18.
(731) Medi-Ingatlan Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Hajdúbagos (HU)
(546)

(210) M 08 00768
(220) 2008.03.06.
(731) Mineralwater Kft., Göd (HU)
(740) dr. Pálvölgyi Ákos, Pálvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(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.
(511) 32

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

Ásványvizek.

(210) M 08 00769
(220) 2008.03.06.
(731) Mineralwater Kft., Göd (HU)
(740) dr. Pálvölgyi Ákos, Pálvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra
szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem
tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényképek;
papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
38 Távközlés; különösen elektronikus hirdetõtábla-szolgáltatás (távközlési szolgáltatás), hozzáférés biztosítása számítógépes
világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési ügyekben, kábeltelevíziós mûsorszórás, közlések üvegszálas hálózatok útján,
mobil (celluláris) telefon-összeköttetés, mûholdas átvitel, rádióadás, számítógép-terminálok közötti összeköttetések, televíziós
mûsorszórás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; különösen is online elérhetõ elektronikus publikációk [nem letölthetõk], online játékok szolgáltatása [számítógépes hálózatból], szórakoztatás, televíziós szórakoztatás,
videofelvevõ készülékek kölcsönzése.
(210) M 08 01736
(220) 2008.05.22.
(731) Mediatech Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) A különbség tisztán látszik.
(511) 16 Nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek: tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra
szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

(511) 32

Ásványvizek.

(210) M 08 00770
(220) 2008.03.06.
(731) Mineralwater Kft., Göd (HU)
(740) dr. Pálvölgyi Ákos, Pálvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 32

Ásványvizek.

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

Kávéfõzõ gép.

M931

M 08 01992
(220) 2008.06.16.
Momert Zrt., Dunaújváros (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

capriccio
11
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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.
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.
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.
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 00587
(220) 2008.02.25.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor 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.
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.
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.
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.
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 00588
(220) 2008.02.25.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor 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,

(210) M 08 01817
(220) 2008.05.30.
(731) NATURLAB HUNGARY KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT., Deszk (HU)
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra; bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(210) M 08 01758
(220) 2008.05.26.
(731) NEC Corporation, Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) NEC NETWORK ENGINEERING EUROPE
(511) 9
Elektromos és elektronikus eszközök és készülékek; elektromos és elektronikus eszközök és készülékek adatok vételére,
továbbítására, tárolására, átjátszására, betáplálására és kiadására;
digitális központi hivatali kapcsoló rendszerek, digitális személyi
cserélõk (digitális PBX), csomagkapcsoló rendszerek, száloptikás továbbítórendszerek, digitális továbbítórendszerek, multiplexerek, vízalatti kábel rendszerek, CATV (kábeltelevízió)
rendszerek, telekonferencia rendszerek, mobil távközlési
rendszerek, mikrohullámú távközlési rendszerek, szatelit
távközlési rendszerek (a szateliten és a földön telepített távközlési
berendezések), lézer távközlési berendezés, televízió- és rádióberendezések, video- és stúdióberendezések, távközlési berendezések, mikrotávközlési berendezések és szatelit távközlési berendezések; vezetékek, antennák, adók, vevõk, modemek, mo-
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dulátorok, demodulátorok, multiplexerek, monitorkijelzõk, videokamerák, telefonok és adatcserélõk, relék, routerek (útválasztók), erõsítõk, hangszórók, telefonok, faxgépek, rádiók, számozók, rádiótelefonok és mobiltelefonok, mobil és hordozható
rádiókészülékek, számozók, faxberendezések, személyhívó rendszerek, vezeték nélküli telefonkészülékek, nagyszámítógépek, kis
üzleti számítógépek, személyi számítógépek, szuper számítógépek, munkaállomások, számítógépszoftverek, számítógép-perifériák és terminálok, szövegszerkesztõ programok, számítógép-kimeneti nyomtatók, merevlemez-meghajtók (HDD),
CD-ROM-meghajtók, optikai lemezlejátszók, CAD/CAM és
CAE rendszerek, telemetriás és távvezérlõ rendszerek, távvezérlõ
hálózati vezérlõrendszerek, oktatási célú elektronikus készülékek, félvezetõ-készítõ készülékek és vákuumkészülékek, mérõés tesztelõrendszerek, memóriák, mikroszámítógépek, kapumátrixok, integrált áramkörök (ICk), töltéskapcsolt eszközök,
tranzisztorok, gallium-arzenid térvezérlésû tranzisztorok, diódák,
optikai félvezetõ készülékek, hibrid IC-k, tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, elektronikus 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; digitális videolemezek és optikai lemezek, mûsoros audiovizuális és digitális videolemezek és optikai lemezek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
37 Elektromos és elektronikus készülékek és berendezések
építése, javítása, karbantartása, szerelése és telepítése; számítógéphardverek építése, javítása, karbantartása, szerelése és
telepítése; számítógépes szoftverprogramok és honlapok javítási
szolgáltatásai; építési szolgáltatások.
41 Bármiféle oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások,
nevezetesen számítógépes szoftverekkel, számítógépes programozással, honlapokkal és számítógépes hálózatrendszerekkel
kapcsolatos osztályok, szemináriumok, konferenciák és mûhelyek szervezése és irányítása; a számítógép alkalmazásának és
mûködésének gyakorlása; információk biztosítása másoknak a
kultúrával, oktatással, mûvészettel, zenével, sporttal, szórakozással és szabadidõ eltöltésével kapcsolatosan; információk biztosítása a helyi és globális számítógépes információs hálózattal
kapcsolatosan.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások; számítógépes
programozás; számítógépes szolgáltatások; a számítógépes programozással és számítógépes hardverrel kapcsolatos mûszaki szolgáltatások és mûszaki tanácsadás; számítógépes hardver, számítógépes szoftver, website (honlap) és számítógépes hálózati
rendszerek bemutatása; a számítógépes hardver és szoftver alkalmazása a felhasználói igényeknek megfelelõen; a számítógépes
rendszerek és hálózatok koordinálása; számítógépes hardverekkel és szoftverekkel kapcsolatos információk biztosítása; a
számítógépes hálózattal, a számítógépes szoftver mûködésével, a
rendszerelemzéssel és számítógépes hálózat koordinálásával, telepítésével, valamint a számítógép biztonságával és a számítógépes hálózati rendszer tervezésével, mûködtetésével és optimalizálásával kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; a számítógépes szoftverek és website-ok karbantartása és aktualizálása;
számítógépes hálózati rendszer elemzése; számítógép-biztonsági
szolgáltatások; az elektronikus berendezések és eszközök mûszaki felügyelete és karbantartása, beleértve az elektronikus számítógépeket is; elektromos és elektronikus eszközök, készülékek
és berendezések kölcsönzésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógépes hardverek és szoftverek hibáinak elhárítása telefonon,
e-mailen keresztül, személyesen, valamint helyi és globális számítógépes hálózati információk rendelkezésre bocsátása; számítógépes programok biztosítása a helyi és globális számítógépes
információs hálózaton keresztül.

(210) M 08 01419
(220) 2008.04.22.
(731) NEV-ÚT Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Nyíregyháza (HU)
(546)

(511) 37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 08 01734
(220) 2008.05.22.
(731) Nyerges Krisztián, Budapest (HU)
(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok
részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(210) M 08 02181
(220) 2008.07.02.
(731) Palatin Kft., Tatabánya (HU)
(541) PALATIN
(511) 29 Tõkehús, baromfi, hal, vadhús; húskészítmények; étkezési
zsírok és olajok, tojás, tej és tejtermékek; tartósított, szárított és
fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok; kompótok.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok;
élõ állatok; friss gyümölcsök, zöldségek, vetõmagok; élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
(210) M 07 01112
(220) 2007.04.02.
(731) PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Pákay András ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 16 Csomagolópapír, dobozok kartonból vagy papírból, fedelek, kötések, borítók, papír, papíráruk.
40 Papírkezelés.
42 Csomagolástervezési szolgáltatások.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
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M 08 01882
(220) 2008.06.06.
Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

PEEK
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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terek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák,
zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült termékek (a
18. osztályban) állatbõrök és irhák; utazótáskák és bõröndök;
esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok.
25

Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.

35 Kiskereskedelmi szolgáltatások fehérítõkészítmények és
egyéb, mosásra szolgáló anyagok, tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és
csiszolószerek, szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek, nemesfémek és ötvözeteik,
valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, melyek a 14 osztályba tartoznak, ékszerek, strassz (drágakõutánzatok), drágakövek, órák és idõmérõ eszközök, bõr és
bõrutánzatok, ezen anyagokból készült termékek (a 18. osztályban), állatbõrök és irhák, utazótáskák és bõröndök, esernyõk,
napernyõk és sétapálcák, ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok, ruházati termékek; lábbelik és fejfedõk forgalmazásával
kapcsolatban.

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

M 07 01744
(220) 2007.05.10.
Pharma Agency, s.r.o., Praha 4 (CZ)
443781
2006.12.14. CZ
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(511) 29

(541) DOPHILUS
(511) 5
Orvosi és diétás termékek gyógyszerészeti és orvosi célokra, orvosi megelõzés és rehabilitáció céljára, nevezetesen
élelmiszer és táplálék-kiegészítõk; tejes erjesztés útján készített
probiotikus bakteriális és biológiai készítmények emberi és állati
használatra; erõsítõ élelmiszerek és kivonatok orvosi célra gyermekek és felnõttek számára; biológiai termékek gyógyszerészeti
célokra; mikroorganizmus-kultúrák és bakteriológiai közegek orvosi célokra, orvosi megelõzés és rehabilitáció céljára; gyógyfüvek.
10

Pulykahúskészítmények.

(210) M 08 00758
(220) 2008.03.06.
(731) Pilinger Tibor, Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft.,
Budapest
(546)

Egészségügyi felszerelések.

35 Ügynöki szolgáltatások gyógyszerészeti és orvosi célokra,
orvosi megelõzésre és rehabilitációra használt termékekkel kapcsolatos területen; import- és exportképviselet; üzleti tanácsadás;
üzlettel kapcsolatos ügynöki tevékenység; reklám- és propagandatevékenység; üzleti információ biztosítása, nevezetesen multimédia információk reklám- és üzleti célokra, beleértve a kutatást;
reklám- és propagandatevékenység, beleértve az online reklámot
és a felhasználók megjelenítését az Iinternethálózaton; az internet
használata üzleti célokra, nevezetesen kutatási szolgáltatások és
e-üzlet; a reklám és/vagy reklámszövegek, nyomtatott reklámanyagok publikálása; a reklámanyagok terjesztése; üzleti kutatás
és a piac elemzése; piackutatás; a reklám és a termékekkel, illetve
szolgáltatásokkal kapcsolatos üzleti bemutatók szervezése, beleértve a szakkiállításokat és az azokat támogató tevékenységeket; a
termékek és nyomtatványok reklámcélú terjesztése; hazai és külföldi cégek és termékek üzleti megjelenítése; üzleti információs
szolgáltatás; mûszaki konzultáció és konzultációs szolgáltatások.
42 Fejlesztés és kutatás gyógyszerészeti és orvosi célokra,
orvosi megelõzésre és rehabilitációra használt termékekkel kapcsolatosan, nevezetesen biológiai, bakteriológiai és vegyészeti
kutatások; szakmai információk, tanácsadások és konzultációs
szolgáltatások a fenti szakterületre vonatkozóan.

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

(210) M 08 01731
(220) 2008.05.22.
(731) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
(546)

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

(210) M 08 02184
(220) 2008.07.02.
(731) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(541) TON IN TON
(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; különösen homlokzatfestékek,
lábazatfestékek és kerítésfestékek.
19 Nem fém építõanyagok, különösen vakolatok, színezett vakolatok.

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

M 08 01519
(220) 2008.04.29.
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

M 08 00352
(220) 2008.02.05.
PR-TELECOM Zrt., Miskolc (HU)
dr. Nagy Nóra ügyvéd, Miskolc

PR-TELECOM
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38

Távközlés.

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

GRAND
34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját
részére sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek: dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafil-
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42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 9. szám I. kötet, 2008.09.15.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.
(210) M 08 01433
(731) Presser Gábor, Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, kulturális tevékenységek.
(210) M 08 01855
(220) 2008.06.03.
(731) Print 2000 Nyomda Kft., Kecskemét (HU)
(546)

(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.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
(210) M 08 01769
(220) 2008.05.27.
(731) Pápai Hús Zrt. F. a., Pápa (HU)
(541) PLATÁN
(511) 29 Hús, vörösáruk, mozaikos húskészítmények, húskonzervek,
kolbászok, szalámifélék, hússajtok, hurkafélék, kenhetõ húskészítmények, pástétomok, aszpikos termékek, pácolt, füstölt,
füstölt-fõtt, lángolt érlelt, sütött, formázott húsok, formában vagy
bélben fõtt, pácolt húsok, húskonzervek, gyorsfagyasztott húskészítmények, étkezési szalonnafélék, olvasztási anyagok és termékeik.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

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

(220) 2008.04.24.

M 07 03248
(220) 2007.09.25.
Rautaruukki Oyj, Helsinki (FI)
dr. Takács Zoltán, Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

APRÍTÓGÉPGYÁR
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.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mé-

(210) M 08 01630
(220) 2008.05.09.
(731) Sanofi-Aventis, Paris (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Összefogással az Életért
(511) 5
Gyógyszerészeti termékek, higiénikus termékek gyógyszerészeti használatra, diétás termékek gyógyszerészeti használatra,
oltóanyagok.
35 Vállalati és üzleti fejlesztési szolgáltatások a gyógyszerészet területén; üzleti marketingtanácsadás nevezetesen tervezõ
és megvalósító stratégiák az egészséggondozástól és üzletektõl
kezdve a nyomtatott reklámanyagok elosztásán keresztül a
programszervezések és értékesítési ösztönzõ tanácsadásig.
38 Orvosi tárgyú információs kommunikáció, minden módszerre vonatkozóan, beleértve az internetet is.
41 Nevelési szolgáltatások, nevezetesen információs szolgáltatás az egészségügyben, egészséges életmódra nevelés és egészséggel kapcsolatos témák orvosoknak, ápolóknak és betegeknek.
42 Orvosi kutatómunka szolgáltatás; biológiai, gyógyszerészeti és orvosi kutatás; orvosi és gyógyszerészeti információkat
szolgáltató internetes oldalak.
44 Orvosi és egészségvédelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti
és egészségügyi konzultációk.
(210) M 08 01683
(220) 2008.05.16.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 01680
(220) 2008.05.15.
(731) SARAR GIYIM TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, ESKISEHIR (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)
(511) 25 Férfiruházati cikkek, nevezetesen nadrág, zakó, felöltõ, kabát, öltöny, hosszú ujjú kötött mellény, mellény, póló, melegítõ,
rövidnadrág, pulóver, farmernadrág.
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(546)

(210) M 08 00676
(220) 2008.02.29.
(731) SEB S.A., Ecully (FR)
(740) Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 32
(511) 7
Elektromos konyhai berendezések és gépek élelmiszer darabolására, reszelésére, darálására, õrlésére, préselésére, vágásra,
keverésre, emulzifikációra, verésre vagy hámozásra, különösen
forgó habverõk, mixerek, keverõgépek, citrusprések, gyümölcscentrifugák, kézi darálók, húsdarálók, háztartási robotgépek,
elektromos szeletelõk, elektromos kések, elektromos kávédarálók, elektromos konzervnyitók, lekvárok és gyümölcszselék
elõállítására szolgáló berendezések.

Gyümölcslevek.

(210) M 07 01649
(220) 2007.05.02.
(731) Sió-Eckes Kft., Siófok (HU)
(740) dr. Vass György ügyvéd, Vass és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

9
Online, letölthetõ kiadványok fõzõreceptek, táplálkozás és
asztaldekoráció témakörben.
11 Elektromos fõzõ-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, hûtõberendezések,
elektromos berendezések italkészítésre, különösen sütõk, mikrohullámú sütõk, kenyérpirítók, olajsütõk (fritõzök), ételpárolók,
tésztafõzõk, rizsfõzõk, rostok, grillsütõk, elektromos fõzõlapok
(indukciós fõzõlapok, sugárzó fõzõlapok és halogén fõzõlapok),
sütõnyársak, berendezések élelmiszer sütésére kövön, elektromosan mûködtetett fõzõedények fajanszból; elektromos szószadagoló, lekvárok és gyümölcszselék elkészítésére szolgáló berendezések; elektromos berendezések forrázatok készítéséhez,
különösen elektromos kávéfõzõk, elektromos teafõzõk; elektromos vízforralók; elektromos joghurtkészítõk.
16 Szakácskönyvek, könyvek táplálkozás és asztaldekoráció
témakörben.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra, különösen autoklávok, gyorsfõzõ fazekak, nyeles serpenyõk,
fõzõedények kültéri használatra (Dutch oven), woksütõk, serpenyõk, serpenyõk zsiradékmentes vagy csökkentett zsiradékmennyiséget használó sütéshez (sauté pan).
41 Könyvkiadás; nem letölthetõ dokumentumok online elektronikus kiadása.
(210) M 07 01647
(220) 2007.05.02.
(731) Sió-Eckes Kft., Siófok (HU)
(740) dr. Vass György ügyvéd, Vass és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 32

Gyümölcslevek.

(210) M 08 02316
(220) 2008.07.16.
(731) SL1 Ingatlanfejlesztõ és Hasznosító Kft., Budapest (HU)
(541) Sasad Liget - A megtartott ígéret
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 08 01939
(220) 2008.06.09.
(731) SM-LIAN Kft., Dunaharaszti (HU)
(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok
részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(210) M 08 01576
(220) 2008.05.06.
(731) Sopron Holding Vagyonkezelõ Zrt., Sopron (HU)
(546)
(511) 32

Gyümölcslevek.

(210) M 07 01648
(220) 2007.05.02.
(731) Sió-Eckes Kft., Siófok (HU)
(740) dr. Vass György ügyvéd, Vass és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, kereskedelmi vagy reklámcélú szolgáltatás (faipari és erdészeti szakkiállítás és vásár szervezése),
beszerzõi szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése
mások számára), eladási propaganda (mások számára), hirdetések
levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési ol-
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dalak készítése, információk számítógépes adatbázisokba való
rendezése, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése,
kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, közönségszolgálat, közvélemény-kutatás, piaci tanulmányok, piackutatás,
rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok
terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása, szabadtéri
hirdetés, televíziós reklámozás, árubemutatás, áruminták terjesztése.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, szakmai képzés szolgáltatás: szakmai rendezvénysorozat szervezése, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása.
(210) M 08 01425
(220) 2008.04.24.
(731) SUMMA-BAU Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Nyíregyháza (HU)
(546)

(210) M 07 03044
(220) 2007.09.10.
(731) Szentkirályi Ásványvíz Termelõ és Forgalmazó Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
(541) JÉGVÍZ
(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok.

(210) M 08 02187
(220) 2008.07.02.
(731) TETOL Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bajkai István, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.

(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)
(731)
(300)
(740)

M 07 04259
(220) 2007.12.21.
The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
60569
2007.09.02. CH
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(210) M 07 02005
(220) 2007.05.29.
(731) Sutter Home Winery, Inc. (California állam törvényei szerint
bejegyzett cég), St. Helena, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) MÉNAGE Á TROIS
(511) 33 Bor.
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; minden
itt felsorolt árucikk fertõtlenítõszeres és fertõtlenítõszer-mentes.

(210) M 08 01852
(220) 2008.06.03.
(731) Szabó Marcell Antal, Miskolc (HU)
(740) dr. Török Zsolt ügyvéd, Miskolc
(546)

5

(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és
más készítmények italokhoz.

Fertõtlenítõszerek.

(210) M 08 01772
(220) 2008.05.27.
(731) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio
45202 (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi
Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 01417
(220) 2008.04.22.
(731) Szekeresné Kövécs Éva, Szentkirályszabadja (HU)
(546)

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

(511) 3
Pipereszappanok, illatszerek, kozmetikumok, illóolajok,
hajbalzsamok, tisztítókészítmények a bõr, fejbõr és haj tisztítására, ápolására és szépségápolásra, személyes használatra dezodorok és izzadásgátló szerek.
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(210) M 08 00543
(220) 2008.02.20.
(731) Törõcsik Jenõ, Budapest (HU)
(740) dr. Hazai Kinga, Dr. Kéri–dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 01624
(220) 2008.05.09.
(731) The Regional Environmental Center for Central and Eastern
Europe, Szentendre (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Kiadványok, könyvek, címjegyzékek, kézikönyvek, folyóiratok, atlaszok, térképek, naptárak, poszterek, prospektusok, szórólapok, brosúrák, üdvözlõlapok, tollak, ceruzák, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
35 Környezetvédelemmel kapcsolatos piackutatás és piaci tanulmányok készítése, környezetvédelmi irányítási rendszerekkel
kapcsolatos üzleti és üzletviteli konzultáció és tanácsadás.
41 Konferenciák, szimpóziumok, szemináriumok, gyakorlatok
és tanfolyamok szervezése és vezetése; környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; környezetés természetvédelemmel kapcsolatos általános ismeretterjesztés;
könyvek és folyóiratok kiadása; videofilmek és CD-ROM-ok
készítése; környezet- és természetvédelmi tárgyú kiállítások szervezése; környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos információk és adatok nyújtása és terjesztése.
42 Ösztöndíjak nyújtása környezet- és természetvédelemmel
kapcsolatos tanulmányok és gyakorlatok folytatására; környezetés természetvédelemmel kapcsolatos programok és projektek lebonyolítása és támogatása; környezetvédelemmel kapcsolatos
kutatások; a környezetvédelmi döntésekben való társadalmi részvétel elõsegítése; a kormányzat, a tudományos és nem-kormányzati szervek, valamint az üzleti élet szereplõi környezetvédelmi együtmûködésének elõsegítése; környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos tanácsadás; környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos számítógépes adatbázisok fenntartása.

(210) M 07 03628
(220) 2007.10.29.
(731) TÉKOSZ Kereskedelmi Betéti Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Staub Timea ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 25
35

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.
(210) M 08 01605
(220) 2008.05.08.
(731) V-A-T Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 43

Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(210) M 08 01697
(220) 2008.05.19.
(731) Valent János, München (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) GOMA
(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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

Cipõ, ruházat.
Textil, cipõ, ruházat kiskereskedelme.

(210) M 08 02116
(731) Tímár és Társa Kft., Pécs (HU)
(546)

(210) M 08 01200
(220) 2008.04.07.
(731) VitaminKosár Gyógytermék Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) Varannai Csaba szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT
Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(220) 2008.06.26.

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek: diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fertõtlenítõszerek: biológiai termékek
gyógyszerészeti használatra, bõrápoló gyógyszerészeti termékek:
elixírek: emésztést elõsegítõ anyagok gyógyszerészeti használatra, fagyás elleni termékek: fájdalomcsillapítók: gombásodás
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elleni termékek: herbateák: idegerõsítõ szerek: kötések gyógyítás
céljára, tapaszok, lázcsillapítók: gyógynövények, regenerálószerek, sók orvosi használatra, vitaminkészítmények.
(210) M 08 02236
(220) 2008.07.08.
(731) Vivotek, Inc., Taipei County (TW)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 25
35

(511) 9
Hálózati kamerák; megfigyelõ kamerák; digitális videomagnók; hálózati videomagnók; digitális-analóg átalakítók; analóg-digitális átalakítók; video/audio szerverek; video/audio vevõkészülékek; számítógépchipek; integrált áramkörök; számítógépprogramok hálózati kamerák, megfigyelõ kamerák, digitális
videomagnók, digitális-analóg átalakítók, analóg-digitális átalakítók, video/audio szerverek és video/audio vevõkészülékek vezérlésére; számítógépprogramok video- és audiofelvételek készítéséhez; számítógépprogramok intelligens megfigyeléshez.
(210) M 07 03754
(220) 2007.11.08.
(731) Vylyan Vinum Kft., Kisharsány (HU)
(541) BOGYÓLÉ
(511) 33 Alkoholos italok (sörök kivételével).

(210) M 08 00348
(731) Whiteland Kft., Budapest (HU)
(546)

(220) 2008.02.05.

Fehér színû ruházati termékek.
Fehér színû ruházati termékek internetes árusítása.

(210) M 08 01729
(220) 2008.05.22.
(731) Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
(740) Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) WINTERFRESH FUSION
(511) 30 Cukorkaáruk, nevezetesen rágógumi, felfújható rágógumi,
cukorka, és mentolos cukorkák.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 08 01591
(220) 2008.05.08.
Wossala Hotels Kft., Balatonalmádi (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
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Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

A rovat 139 db közlést tartalmaz.
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