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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II.
Védjegybejelentések meghirdetése II.

(210) M 08 01505
(220) 2008.04.28.
(731) Abaculus ’69 Szervezetfejlesztõ Bt., Budapest (HU)
(541) DEPREX
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése
és lebonyolítása (gyakorlat); bálok szervezése; egészség(védõ)
klubok (kondicionálás), eszmecserék, kollokviumok szervezése,
lebonyolítása, fogadások tervezése (szórakoztatás); gyakorlati
képzés (szemléltetés); kollégiumok, internátusok, konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online
elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk); online játékok szolgáltatása (számítógépes hálózatból); show-mûsorok;
szépségversenyek szervezése; szövegek kiadása, (nem reklámcélú) versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).
(210) M 08 01506
(220) 2008.04.28.
(731) Abaculus ’69 Szervezetfejlesztõ Bt., Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése
és lebonyolítása (gyakorlat); bálok szervezése; egészség(védõ)
klubok (kondicionálás), eszmecserék, kollokviumok szervezése,
lebonyolítása, fogadások tervezése (szórakoztatás); gyakorlati
képzés (szemléltetés); kollégiumok, internátusok, konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online
elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk); online játékok szolgáltatása (számítógépes hálózatból); show-mûsorok;
szépségversenyek szervezése; szövegek kiadása, (nem reklámcélú) versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

(210) M 08 01934
(731) Angler Kft., Tiszaújváros (HU)
(546)

(511) 28

(220) 2008.06.10.

Horgászzsinór, horgászcikk.

(210) M 08 01973
(220) 2008.06.13.
(731) Bennovum Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) IN-VITAL
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 08 01298
(220) 2008.04.15.
(731) BIHARI MÉDIA Információs, Reklámtervezõ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, Debrecen (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, nyomdai betûk,
klisék, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; írógépek és
irodai cikkek (bútorok kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 08 02257
(220) 2008.07.10.
(731) AERA MHC Kft., Budapest (HU)
(546)

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

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 08 02423
(220) 2008.07.25.
(731) Allianz Hungária Biztosító Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(541) GeoTrend
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(210) M 08 01299
(220) 2008.04.15.
(731) BIHARI MÉDIA Információs, Reklámtervezõ Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, Debrecen (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, nyomdai betûk,
klisék, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; írógépek és
irodai cikkek (bútorok kivételével).
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 08 01420
(220) 2008.04.24.
BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)
dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 08 02509
(220) 2008.08.01.
(731) Danubius Szálloda és Gyógyüdülõ Nyrt., Budapest (HU)
(546)

GYÉMÁNTVÍZ
32

Ásványvizek és szénsavas vizek.

(210) M 08 02248
(731) Bánfi László, Törökbálint (HU)
(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(220) 2008.07.09.

(210) M 08 02105
(220) 2008.06.25.
(731) dr. Dávid Gyula, Budapest (HU)
(541) DÁVID TÁRSAS ÜGYVÉDI IRODA
(511) 45 Jogi szolgáltatás.
(511) 30

Churros Mexikói Fánkok és azok összetevõi.

(210) M 08 01309
(220) 2008.04.15.
(731) Ebaszin Kft., Budapest (HU)
(740) Judákné dr. Baranyi Katalin ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 08 01663
(220) 2008.05.14.
(731) Chen Ming-Te, Fon-Chou City, Taichung Hsien (TW)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 25 Cipõk, csizmák, ruházati cikkek, lábbelik, szandálok, zoknik.
(511) 8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(210) M 08 01746
(220) 2008.05.23.
(731) Colgate-Palmolive Company, New York, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) TRI-PROXI
(511) 21 Fogkefék fogközök tisztítására.
(210) M 08 01649
(220) 2008.05.14.
(731) Corvinno Technológia Transzfer Központ Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(541) CORVINNO
(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 01838
(220) 2008.06.02.
(731) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)
(546)

(210) M 08 02539
(220) 2008.08.08.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(541) LIGNARON
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 08 02540
(220) 2008.08.08.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(541) GELLAGIN
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 08 02541
(220) 2008.08.08.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(541) FLEGEMOX
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.

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

(210) M 08 02542
(220) 2008.08.08.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(541) FAMAGIL
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
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rendezések; hordozható videokamerák; tûzoltófecskendõk; elektromos kábelek; távolságmérõ készülékek; fényképezõgépek; vasúti forgalombiztonsági berendezések; nagyfeszültségû akkumulátorok, ipari röntgenképernyõk; képtávíró készülékek; elektronikus határidõnaplók.

(210) M 08 02543
(220) 2008.08.08.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(541) GLATRIL
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 08 02544
(220) 2008.08.08.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(541) PALOMEX
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 08 01754
(731) Egri A+S Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 33

(210) M 08 02428
(220) 2008.07.25.
(731) Impuls-Leasing Hungária Pénzügyi Lízing Zrt., Budapest (HU)
(546)

(220) 2008.05.26.
(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.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

Alkoholtartalmú italok.

(210) M 08 02245
(220) 2008.07.09.
(731) ENTAL Kutatási, Fejlesztési és Tanácsadó Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal szabadalmi ügyvivõ, Gyõr
(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó mûszaki kutatói, fejlesztõi, tervezõi, szakértõi és tanulmánykészítõi tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban); elektronikai és számítástechnikai (hardver és szoftver) tervezés és fejlesztés; számítógép-programozás.

(210) M 08 01648
(220) 2008.05.14.
(731) International System House Kereskedelmi és Szoftverfejlesztõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Klam Edit ügyvéd, Budapest
(541) e-MedSolution
(511) 35 Vezetésben nyújtott támogatás, információrendszerezés és
-feldolgozás, integrált irányítási rendszer, elsõsorban az egészségügy területén; kereskedelmi ügyletek, kiskereskedelmi ügyletek, kiskereskedelem, elsõsorban számítógépes programok területén.
42 Számítógépekhez program szerkesztése, elkészítése, installálása, bevezetése, szerkesztése, beüzemelése, adaptálása, számítástechnikai szolgáltatások; elsõsorban szakmai tanácsadás és támogatás (az üzleti tanácsadás kivételével), szakértõi munka, készenléti szolgáltatás (amely nem tartozik más osztályba).
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(210) M 08 02251
(220) 2008.07.09.
(731) GRIFF GENTLEMEN’S ZRT., Budapest (HU)
(740) Lárhen Kft., Budapest
(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályba; valamint ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek; cipõk; kalapáruk; valamint cipõk; lábbelik; kalapok.
35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámok; marketingtevékenység; kereskedelmi egységek; valamint raktárbázisok
mûködtetése.

M 08 01511
(220) 2008.04.28.
Kiss Róbert Richárd, Budapest (HU)
Ézsiás József, Budapest

BLUE ORANGE
35 Manöken/modell szolgáltatások reklám- vagy kereskedelmi
célból, reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
41 Modellügynökség, színészek, hoszteszek, modellek közvetítése.

(210) M 08 01116
(220) 2008.03.31.
(731) Kling Ipari, Mérnöki és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mohos László, Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 02256
(220) 2008.07.09.
(731) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., Xihu
District, Hangzhou (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)
(511) 9
Adatfeldolgozó berendezések; integrált áramkörök; elektronikus hirdetõtáblák; videotelefonok; elektromos lopásgátló be-

(511) 6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem

M969

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 9. szám II. kötet, 2008.09.29.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.
elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek,
fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
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 02107
(731) Kováts Gyula, Budapest (HU)
(546)

(210) M 08 01459
(220) 2008.04.22.
(731) METRIREP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(220) 2008.06.25.

(511) 7
Gépek és szerszámgépek.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(210) M 08 02345
(220) 2008.07.18.
(731) Kékkúti Ásványvíz Kitermelõ, Töltõ és Forgalmazó Zrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Balázs, Budapest
(541) Egy cseppnyi tudás a vízrõl
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 9
Villamos, elektronikus és optikai berendezések, készülékek, szerelvények és eszközök, valamint ezek alkatrészei és tartozékai; felügyeleti és diagnosztikai berendezések, mérõberendezések, mérõmûszerek és mérõeszközök, valamint ezek alkatrészei
és tartozékai; NIR-mérõmûszerek és tartozékaik; érzékelõk;
erõmûvi rezgésfelügyeleti és diagnosztikai berendezések és rendszerek, valamint ezek részegységei és tartozékai; villamos kábelek, vezetékek és huzalok; adatátviteli és elektronikai kábelek;
hírközlési kábelek; zománchuzalok; erõátviteli kábelek; középfeszültségû bányaipari gumikábelek; villamos felsõvezetéki szerelvények; vasúti és városi villamos felsõvezetéki szerelvények;
optikai kábelek; szerelvények optikai kábelekhez; számítógépek;
számítástechnikai berendezések és eszközök; szoftvertermékek.
35 Reklámozás; hirdetési oldalak készítése; eladási propaganda mások számára; gazdasági elõrejelzések; kereskedelmi ügyletek; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; becslés kereskedelmi
ügyletekben; beszerzõi szolgáltatások mások számára; import-export ügynökségek; kereskedelmi információ nyújtása és
kereskedelmi tanácsadás vevõk számára; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatkutatás számítógépfájlokban mások számára; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint elektronikus kereskedelmi szolgáltatások a következõ áruk tekintetében:
villamos elektronikus és optikai berendezések, készülékek, szerelvények és eszközök, valamint ezek alkatrészei és tartozékai;
felügyeleti és diagnosztikai berendezések, mérõberendezések,
mérõmûszerek és mérõeszközök, valamint ezek alkatrészei és tartozékai; érzékelõk; villamos kábelek, vezetékek és huzalok, valamint ezekhez való szerelvények; optikai kábelek és kábelszerelvények; számítógépek; számítástechnikai berendezések és eszközök; szoftvertermékek; villamos szigetelõanyagok és folyadékok.

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

(210) M 08 01589
(220) 2008.05.07.
(731) Lépéselõny Média Kft., Budapest (HU)
(546)

M 08 01965
(220) 2008.06.13.
MTG Metro Gratis Kft., Budapest (HU)
dr. Riesz Tamás, Riesz Ügyvédi Iroda, Budapest

ClubMetro
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.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, internetes kereskedelem, e-kereskedelem.

(210) M 08 01966
(220) 2008.06.13.
(731) MTG Metro Gratis Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Riesz Tamás, Riesz Ügyvédi Iroda, Budapest

M970

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 9. szám II. kötet, 2008.09.29.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.
(546)

(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 01840
(220) 2008.06.02.
(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; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; acélgyapot; 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 02253
(220) 2008.07.09.
(731) Mészáros Pál, Szekszárd (HU)
(740) Mészáros Katalin szabadalmi ügyvivõ, BUDAPATENT
Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(511) 33 Alkoholtartalmú italok, amelyek Kadarka fajtanevû szõlõbõl készülnek: borok, habzóborok, szõlõeszenciák, szõlõkivonatok, szõlõbõl készült pálinkák, borpárlatok.
(210) M 08 01812
(220) 2008.05.29.
(731) NEC CORPORATION, Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) PASOLINK NEO EXTENSION
(511) 9
Távközlési eszközök, mikrotávközlési eszközök és szatelites távközlési eszközök: vezetékek, antennák, adókészülékek,
vevõkészülékek, modemek, modulátorok, demodulátorok, multiplexerek, megjelenítõ monitorok, videokamerák, telefon- és adatcserélõk, relék, adatút-kijelölõk, jelismétlõk, erõsítõk, telefonok,
faxgépek, rádiók, személyhívók, mobiltelefonok.
(210) M 08 01813
(220) 2008.05.29.
(731) NEC Corporation, Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) NEO EXTENSION
(511) 9
Távközlési eszközök, mikrotávközlési eszközök és szatelites távközlési eszközök: vezetékek, antennák, adókészülékek,
vevõkészülékek, modemek, modulátorok, demodulátorok, multiplexerek, megjelenítõ monitorok, videokamerák, telefon- és adatcserélõk, relék, adatút-kijelölõk, jelismétlõk, erõsítõk, telefonok,
faxgépek, rádiók, személyhívók, mobiltelefonok.
(210) M 08 01814
(220) 2008.05.29.
(731) Neutrogena Corporation (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ cég), Los Angeles, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) NEUTROGENA WAVE
(511) 3
Arcápoló készítmények, nevezetesen, hámlasztókrém, gél
és lotion, hidratálókrém, gél és lotion, arcbõrkezelõ krém, gél és
lotion, arctisztító készítmény, arctörlõk, orr-ra ragasztható hámlasztócsíkok, bõrradír, arctisztító párnácskák és hámlasztópárnácskák: testápoló készítmények, nevezetesen, testápoló lotion, testápoló krém, tusfürdõ és testápoló gél.
8
Hámlasztó- és tisztítóeszközök, nevezetesen elemmel mûködtetett kézi bõrhámlasztó és tisztítóegységek.
(210) M 08 02075
(220) 2008.06.24.
(731) ORIGO-SÁNTA INVEST Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Sopron (HU)
(740) dr. Tóka Tamás, Dr. Tóka Ügyvédi Iroda, Sopron
(546)

(511) 36
37
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42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; számítástechnikai hardverés szoftvertervezés és -fejlesztés.

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

(546)

M 08 01121
(220) 2008.03.31.
Otthon Centrum Ingatlan-Tanácsadó Zrt., Budapest (HU)
dr. Fekete T. László, Fekete T. Ügyvédi Iroda, Budapest

És Önnek mennyit takaríthatunk meg?
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, keretek;
dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási
cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet
cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

(210) M 08 01918
(220) 2008.06.09.
(731) Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

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

(210) M 08 01917
(220) 2008.06.09.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült termékek 8a
18. osztályban; állatbõrök és irhák; utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok.
25

Ruházati cikkek, lábbelik és 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.

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, keretek;
dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási
cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet
cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

(210) M 08 01233
(220) 2008.04.09.
(731) Penomit Zrt., Vác (HU)
(541) BRILLANTE
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 08 00623
(220) 2008.02.27.
(731) Promotion Service Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Százhalombatta (HU)
(541) Velünk szórakoz6.
(511) 38 Távközlés.

(210) M 08 01234
(220) 2008.04.09.
(731) Penomit Zrt., Vác (HU)
(541) LA FIDELITE
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 08 01453
(220) 2008.04.22.
(731) Q-H Karrier Bt., Budapest (HU)
(541) LIFE BEACH
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 01916
(220) 2008.06.09.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(210) M 08 02418
(220) 2008.07.24.
(731) Ranbaxy Laboratories Limited, Gurgaon (Haryana) (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
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(541) CILANEM
(511) 5
Gyógyszerkészítmények és gyógyhatású készítmények humán- és állatgyógyászati alkalmazásra.
(210)
(731)
(300)
(740)

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; konzultáció és technikai tanácsadó szolgáltatások a számítógéphardverrel és -szoftverrel, valamint a távközlési GPS
szolgáltatásokkal kapcsolatosan; számítógépes szoftverekkel
kapcsolatos licencszerzõdések, valamint marketingszolgáltatások.

M 07 03252
(220) 2007.09.25.
Research In Motion Limited, Waterloo, Ontario (CA)
1,340,829
2007.03.26. CA
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(541) CURVE
(511) 6
Kulcsláncok; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek;
fém tömegcikkek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba.
9
2007.03.26-i 1,340,829 sz. (CAN) elsõbbséggel: Elektronikus kézi egységek és tartozékok adatok vezeték nélküli vételéhez
és/vagy továbbításához, valamint hangkommunikáció továbbítására és fogadására, nevezetesen kézi számítógépek és személyi digitális asszisztensek (PDA-k); számítógépi kommunikációs
szoftverüzenetek, globális számítógépes hálózati e-mail, és/vagy
más adat továbbításához és/vagy fogadásához egy vagy több
elektronikus kézi egység és adattároló között; egy személyi számítógépen vagy szerveren lévõ, illetve azzal kapcsolatban álló;
számítógépes kommunikációs szoftveradatok szinkronizálásához
egy kihelyezett/távoli állomás vagy egység és egy fix vagy kihelyezett/távoli állomás vagy egység között, valamint szoftver,
adatok, egyebek mellett cégadatok egyirányú és/vagy kétirányú
vezeték nélküli összekapcsolhatóságának biztosítására.
11 Világítóberendezések.
16 Nyomdaipari termékek; papíripari cikkek, ragasztóanyagok.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
21 Bögrék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi információk
adása.
36 Pénzügyi információk adása és a biztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatos információk.
38 2007.03.26-i 1,340,829 sz. (CAN) elsõbbséggel: Számítógépes szoftver- és marketingszolgáltatások engedélyezése; e-mail
szolgáltatás; vezeték nélküli üzenetkezelési szolgáltatások, különösen szolgáltatások, melyek lehetõvé teszik a felhasználó számára, hogy üzeneteket küldjön és/vagy fogadjon egy vezeték nélküli adathálózaton keresztül; egyirányú és kétirányú információs
szolgáltatások; hangtovábbítási és -fogadási kommunikációs
szolgáltatások; telekommunikációs konzultáció, nevezetesen információszolgáltatás harmadik fél részére, hozzásegítve õket adatok egyirányú vagy kétirányú vezeték nélküli összekapcsolhatóságának fejlesztéséhez és összegzéséhez, beleértve a cégadatokat,
és/vagy a hangkommunikációt; oktatási és képzési szolgáltatások, nevezetesen osztályok, szemináriumok és konferenciák harmadik fél részére történõ információszolgáltatás céljából, segítve
õket a fejlesztõ és támogató vezeték nélküli összekapcsolhatósági
eszközök és ezekkel rokon (vagy számítógépes kommunikációs)
szoftverek használata során; mûszaki támogatási szolgáltatások,
nevezetesen számítógépes szoftver és hibameghatározásra szolgáló hibaelhárítási támogatási programok naprakész állapotba
hozatala és fenntartása, valamint vezeték nélküli összekapcsolhatósági eszközök és ezekkel rokon számítógépes szoftver- és hardverproblémák megoldása.
39 GPS navigációs szolgáltatások; utazási és áruszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos információk biztosítása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; a fentiekkel kapcsolatos információk.

(210) M 08 02237
(220) 2008.07.09.
(731) STUDIO MODERNA 2000 TV-SHOP Hungary Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Bankó Katalin Eszter ügyvéd, Budapest
(541) Egy nyugodt álomért!
(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.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(210) M 08 02239
(220) 2008.07.09.
(731) STUDIO MODERNA 2000 TV-SHOP Hungary Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Bankó Katalin Eszter ügyvéd, Budapest
(541) Dereka hálás lesz érte!
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
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 02420
(220) 2008.07.25.
(731) Trezor ’96 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Judit ügyvéd, Budapest
(546)

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

(210) M 08 01936
(220) 2008.06.10.
(731) Velence Termál Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balogh István, Vitári Ügyvédi Iroda, Budapest
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zsemle, croissant-ok, pizzák (félkész és tartósított), kétszersültek;
kenyéralapú készítmények snackekhez és sörkorcsolyákhoz; péksütemények és cukrászsütemények, kekszek; csokoládé, csokoládé bevonat/máz, táblás és töltött csokoládék, csokoládészeletek,
csokoládé mogyoróval és/vagy gabonakészítményekkel és/vagy
gyümölcsökkel és rizzsel töltve; pralinék, mogyorós cukrászsütemények, marcipán; cukorkák és bonbonok csokoládés, gyümölcsös, karamell, gumicukrok, rágógumik.

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
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.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
45 Jogi szolgáltatások.

(210) M 08 01115
(220) 2008.03.31.
(731) Z & U Spirituosen Marketing GmbH., Wien (AT)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest
(546)

(210) M 08 01907
(220) 2008.06.09.
(731) VI-BE-TEX Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Hajdúböszörmény (HU)
(546)

(511) 37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 08 02176
(220) 2008.07.02.
(731) Vivartia Industrial and Commercial Company of Food Products
and Catering Services S.A., Maroussi, Athens (GR)
(740) dr. Erõs Ákos, Erõs Ügyvédi Iroda/Squire, Sanders & Dempsey
L.L.P., Budapest
(546)

(511) 29 Tartósított és szárított zöldségek és gyümölcsök (mazsolák,
malaga/szmirnai mazsola), cukrozott gyümölcsök (kandírozott
citrom- és narancshéj), mogyoró, mindenfajta burgonyakészítmény, zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; kenyérre kenhetõ
krémek (mogyoró- és nugátalapú); tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Liszt- és gabonakészítmények (kivéve a takarmányozási
célra gyártott liszt- és gabonakészítmények), sütõanyag-keverékek kenyérhez, süteményekhez és péksüteményekhez; kenyér,

(511) 16 Papír és papírcikkek, karton és kartoncikkek; nyomtatványok, újságok és folyóiratok, könyvek; könyvkötészeti cikkek;
fényképek; papíripari cikkek, papíripari ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási eszközök (anyagok), (készülékek kivételével); nyomdabetûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból gyártott, más osztályokba nem tartozó termékek; nyersbõrök; utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyeregfelszerelések.
21 Kis hordozható eszközök, edények és tartályok háztartási és
konyhai célokra (nem nemesfémbõl vagy nemesfém bevonattal);
fésûk és szivacsok; kefék (ecsetek kivételével); kefegyártási
anyagok; takarítóeszközök és -anyagok; vasforgács; üvegáruk,
poharak, porcelán és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
25 Ruházati cikkek (beleértve a cipõket, csizmákat, papucsokat is).
32 Sör, világos vagy porter sör; ásványvizek és szénsavas vizek, alkoholmentes italok, szénsavas és szénsavmentes üdítõ italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Borok, szeszes italok, likõrök (sörök kivételével).
43 Egyéb, különféle szolgáltatások, különösen vendéglátás,
(élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
A rovat 60 db közlést tartalmaz.
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