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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II.
Védjegybejelentések meghirdetése II.

(210) M 08 02206
(220) 2008.07.03.
(731) 2MB 2002 Kft., Székesfehérvár (HU)
(740) Máder Barnabás, Székesfehérvár
(546)

(210) M 08 02410
(220) 2008.07.24.
(731) Allianz Bank Zrt., Budapest (HU)
(541) hozammix
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(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 02349
(731) Amal Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25
(210) M 08 02354
(220) 2008.07.18.
(731) Albérlet.hu Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fóris Ferenc ügyvéd, Budapest
(546)

(220) 2008.07.18.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 04257
(220) 2007.12.21.
(731) Arad Eurodimension, S.L., Marbella, Málaga (ES)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Bérházak kezelése; ingatlankezelés; ingatlanügynökségek;
irodák (ingatlanok) bérlete; lakásbérlet; lakásügynökségek.
(210) M 08 02407
(220) 2008.07.24.
(731) Allianz Bank Zrt., Budapest (HU)
(541) Allianz Kapcsolatok Bankszámla
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 08 02408
(220) 2008.07.24.
(731) Allianz Bank Zrt., Budapest (HU)
(541) Allianz Flexibilis Hitelkeret
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 08 02409
(220) 2008.07.24.
(731) Allianz Bank Zrt., Budapest (HU)
(541) Allianz Extra Hitelkártya
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(511) 16 Budapesttel kapcsolatos újságok, magazinok, könyvek, kiadványok.
(210) M 08 02008
(220) 2008.06.17.
(731) Art-Invest Sp. z o.o, Warszawa (PL)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 3
Kozmetikumok gyerekeknek.
5
Bébiételek.
16 Papír, karton és más árucikkek, amik ezekbõl az anyagokból
készültek, és nem tartoznak más osztályokba, irodaszer, irodai
felszerelések, publikációk, könyvek és más folyóiratok.
18 Bõr és bõrutánzatok és más árucikkek bõrbõl, amik ezekbõl
az anyagokból készültek és más osztályokba nem tartoznak, táskák, hátizsákok, ernyõk, napernyõk.
25 Ruhák, lábbelik, fejfedõk.
28 Játékok és játékszerek, automata játékok eltérõek a televíziós játékoktól, táblajátékok.
35 Mások javára, különbözõ áruféleségek összeállítása (kivéve
ezek szállítását), amely lehetõvé teszi az ügyfelek számára, hogy
megfelelõen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat.

M1057

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 10. szám II. kötet, 2008.10.28.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 08 01821
(220) 2008.05.30.
(731) Assist-Trend Kft., Lábatlan (HU)
(546)

(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
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).
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.
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; 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.
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(210) M 08 02219
(220) 2008.07.07.
(731) AUCTUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Sopron (HU)
(546)

(511) 29

Finomított napraforgó étolaj.

(210) M 08 01984
(220) 2008.06.16.
(731) Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Csopak (HU)
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek; cipõk; kalapáruk.

(210) M 08 01823
(220) 2008.05.30.
(731) BEL LEERDAMMER B.V., Schoonrewoerd (NL)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 29
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Sajtok, sajtspecialitások.

M 08 00811
(220) 2008.03.10.
Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)
dr. Molnár István, Berke & Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

A Biztosítás.hu - a biztosítások kiindulópontja
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

(210) M 08 02501
(731) Boda Krisztina, Solymár (HU)
(546)

(220) 2008.08.04.

(511) 41 Egészségvédõ klubok (kondicionálás); akadémiák (oktatás).
(210) M 08 01853
(220) 2008.06.03.
(731) Dr. Bodrogi Péter Gyula, Budapest (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) VETINDEX
(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).
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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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.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 08 01449
(220) 2008.04.23.
(731) Bukor Mónika, Budapest (HU)
(541) Monic
(511) 20 Mûanyagból készült termékek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
21 Nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez
használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem
tartoznak más osztályokba.
(210) M 08 01722
(220) 2008.05.21.
(731) Celgene Corporation, Summit, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) PHARMION
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 08 02505
(220) 2008.08.04.
(731) Borsik Gábor, Budapest (HU);
Müller Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 08 02089
(220) 2008.06.25.
(731) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 08 02506
(220) 2008.08.04.
(731) Borsik Gábor, Budapest (HU);
Müller Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények; liszttartalmú ételek, diétás liszttartalmú ételek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 08 01976
(220) 2008.06.13.
(731) Bramac Kft., Veszprém (HU)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) Bramac Duna tetõcserép
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nevezetesen tetõburkolatok, tetõhéjazatok és tetõfedõ anyagok nem fémbõl.
(210) M 08 02470
(220) 2008.07.31.
(731) Brokerpool Oktatási és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bárdos Péter ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 08 02090
(220) 2008.06.25.
(731) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények; liszttartalmú ételek, diétás liszttartalmú ételek; kétszersültek, kekszek; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéshez, fõzéshez; élesztõ; sütõpor; zsemlemorzsa.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 08 02091
(220) 2008.06.25.
(731) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Alkuszi/ügynöki tevékenység; baleset-biztosítás; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység; hitelkártya-szolgáltatások; információk nyújtása biztosítási ügyekben; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés; pénzügyi igazgatás; pénzügyi információk nyújtása;
pénzügyi tanácsadás;, takarékpénztárak; telebank szolgáltatások;
életbiztosítás.
44 Egészségügyi szolgáltatások; kórházi szolgáltatások.

(511) 30

Kalács.

(210) M 08 02092
(220) 2008.06.25.
(731) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
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(541) KINCSES
(511) 30 Kuglóf.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

KUGLÓF

(210) M 08 02037
(731) Chrome Ball Bt., Gyõr (HU)
(546)

(220) 2008.06.20.

M 08 02093
(220) 2008.06.25.
Ceres Zrt., Gyõr (HU)
Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

BÍBOR KALÁCS
30

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

Kalács.

M 08 02095
(220) 2008.06.25.
Ceres Zrt., Gyõr (HU)
Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

(210) M 08 01712
(220) 2008.05.20.
(731) City Tour Hop On Hop Off Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
(546)

NAPKALÁCS
30

Kalács.

(210) M 08 02301
(220) 2008.07.15.
(731) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest
(546)

(511) 39 Utazásszervezés, utazások foglalása; utasszállítás biztosítása; városnézés; társasutazások szervezése.
(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér; péksütemények; cukrászsütemények; tésztafélék; liszttartalmú ételek, diétás
liszttartalmú ételek; kétszersültek; kekszek; sütésre szolgáló
anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez; élesztõ; sütõpor;
zsemlemorzsa.

(210) M 08 01737
(220) 2008.05.20.
(731) City Tour Hop On Hop Off Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
(546)

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(210) M 08 01832
(220) 2008.05.30.
(731) CEVA SANTE ANIMALE (S.A.), Libourne (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) SULTRISOL
(511) 5
Állatgyógyászati termékek.

(511) 39 Utazásszervezés, utazások foglalása; utasszállítás biztosítása; városnézés; társasutazások szervezése.
(210) M 08 01981
(220) 2008.06.16.
(731) Civil Vállakozások Nonprofit Kft., Budapest (HU)
(541) RetroCity
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 08 01662
(220) 2008.05.14.
(731) Chen Ming-Te, Fon-Chou City, Taichung Hsien,
Taiwan R.O.C. (TW)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 25 Cipõk, csizmák, ruházati cikkek, lábbelik, szandálok, zoknik.

(210) M 08 02079
(220) 2008.06.24.
(731) Compagnie Geravis Danone, S.A., Paris (FR)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 08 02321
(220) 2008.07.16.
(731) Cheng Xiuxiu, Budapest (HU)
(740) dr. Varga Marietta ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(511) 29 Tej, tejpor, zselésített, ízesített és habosított tej; tejtermékek, nevezetesen: tejes desszertek, joghurtok, joghurtitalok, túró;
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fõleg tejbõl vagy tejtermékbõl készült natúr vagy ízesített italok,
fõleg tejbõl készített tejitalok, gyümölcsös tejes italok; natúr vagy
ízesített erjesztett tejes termékek.

(546)

(210) M 08 01709
(220) 2008.05.21.
(731) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)
(541) SELFNESSAKADÉMIA
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 02538
(731) D-CHEN Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Díjak adományozása kiváló gazdasági teljesítményt nyújtó
vállalkozások számára; konferenciák, kongresszusok, szemináriumok, szimpóziumok és alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása.

(220) 2008.08.08.

(210) M 08 01526
(220) 2008.04.29.
(731) Euroil Ipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(546)
(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 01906
(220) 2008.06.06.
(731) dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Törökbálint (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) Generation 40
(511) 3
Nem orvosi fog- és szájápoló készítmény, különösképpen
krém, zselé, tabletta vagy folyékony formában; fogprotézistisztító, test- és szépségápoló készítmény.
5
Orvosi fog- és szájápoló készítmény, különösen krém, zselé,
tabletta vagy folyékony formában, rágógumik fogorvosi célokra
és cukorkák fogorvosi célokra.
21 Fogkefék, elektromos fogkefék, szájzuhany, fogselyem,
fogselyem-sztikek, fogközi kefék, fogpiszkálók, nyelvtisztítók,
fogprotéziskefék.

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; mûszaki szakértõi tevékenység, szakvélemények adása
(mérnöki munkákkal kapcsolatban), várostervezés, építési tervkészítés, mûszaki tervtanulmányok készítése, szoftverfejlesztés,
mûszaki tervezés.
(210) M 08 00315
(220) 2008.01.31.
(731) EUROindex Bt., Budapest (HU)
(546)

30 Rágógumik nem fogorvosi célokra; cukorkák nem fogorvosi célokra.
(210) M 08 02102
(220) 2008.06.25.
(731) Domro Borgazdaság Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 38

Távközlés.

(210) M 08 00940
(220) 2008.03.17.
(731) Expressz Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kádár Katalin, Kádár Kata Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 33

Alkoholtartalmú italok, borok (sörök kivételével).

(210) M 07 02508
(220) 2007.07.10.
(731) Dorottya 3 Kft., Budapest (HU)
(541) AQVAROMANA
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek.
(210) M 08 01993
(220) 2008.06.16.
(731) EI SP.Z.O.O., Warszawa (PL)
(740) dr. Fazekas Balázs, Réczicza White & Case LLP Ügyvédi
Iroda, Budapest

(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, hirdetési tevékenység, kereskedelmi ügyletek,
kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, újság-elõfizetések
intézése (mások számára).
36 Ügynöki munkák, lakásügynökök, lízingek finanszírozása,
ingatlan haszonbérbe adás, ingatlanügynökségek, ingatlanok
becslése, ingatlanügynökök, ingatlanok kezelése, apartmanok és
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41 Versenyek szervezése (oktatás és szórakoztatás), mûsorok
készítése, szövegek kiadása.

lakások bérlése, páncélszekrény-szolgáltatás, hitelre történõ értékesítés.
38 Telefon-összeköttetések, üzenetek küldése és továbbítása,
információs irodák (hír) rádióadás, telefon- és telex-szolgáltatások.
41 Versenyek szervezése (oktatás és szórakoztatás), mûsorok
készítése, szövegek kiadása.
(210) M 08 00941
(220) 2008.03.17.
(731) Expressz Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kádár Katalin, Kádár Kata 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, hirdetési tevékenység, kereskedelmi ügyletek,
kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, újság-elõfizetések
intézése (mások számára).
36 Ügynöki munkák, lakásügynökök, lízingek finanszírozása,
ingatlan haszonbérbe adás, ingatlanügynökségek, ingatlanok
becslése, ingatlanügynökök, ingatlanok kezelése, apartmanok és
lakások bérlése, páncélszekrény-szolgáltatás, hitelre történõ értékesítés.
38 Telefon-összeköttetések, üzenetek küldése és továbbítása,
információs irodák (hír) rádióadás, telefon- és telexszolgáltatások.
41 Versenyek szervezése (oktatás és szórakoztatás), mûsorok
készítése, szövegek kiadása.
(210) M 08 00942
(220) 2008.03.17.
(731) Expressz Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kádár Katalin, Kádár Kata 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, hirdetési tevékenység, kereskedelmi ügyletek,
kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, újság-elõfizetések
intézése (mások számára).
36 Ügynöki munkák, lakásügynökök, lízingek finanszírozása,
ingatlan haszonbérbe adás, ingatlanügynökségek, ingatlanok
becslése, ingatlanügynökök, ingatlanok kezelése, apartmanok és
lakások bérlése, páncélszekrény-szolgáltatás, hitelre történõ értékesítés.
38 Telefon-összeköttetések, üzenetek küldése és továbbítása,
információs irodák (hír) rádióadás, telefon- és telexszolgáltatások.

(210) M 08 00943
(220) 2008.03.17.
(731) Expressz Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kádár Katalin, Kádár Kata 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, hirdetési tevékenység, kereskedelmi ügyletek,
kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, újság-elõfizetések
intézése (mások számára).
36 Ügynöki munkák, lakásügynökök, lízingek finanszírozása,
ingatlan haszonbérbe adás, ingatlanügynökségek, ingatlanok
becslése, ingatlanügynökök, ingatlanok kezelése, apartmanok és
lakások bérlése, páncélszekrény-szolgáltatás, hitelre történõ értékesítés.
38 Telefon-összeköttetések, üzenetek küldése és továbbítása,
információs irodák (hír) rádióadás, telefon- és telexszolgáltatások.
41 Versenyek szervezése (oktatás és szórakoztatás), mûsorok
készítése, szövegek kiadása.
(210) M 08 00944
(220) 2008.03.17.
(731) Expressz Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kádár Katalin, Kádár Kata 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, hirdetési tevékenység, kereskedelmi ügyletek,
kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, újság-elõfizetések
intézése (mások számára).
36 Ügynöki munkák, lakásügynökök, lízingek finanszírozása,
ingatlan haszonbérbe adás, ingatlanügynökségek, ingatlanok
becslése, ingatlanügynökök, ingatlanok kezelése, apartmanok és
lakások bérlése, páncélszekrény-szolgáltatás, hitelre történõ értékesítés.
38 Telefon-összeköttetések, üzenetek küldése és továbbítása,
információs irodák (hír) rádióadás, telefon- és telexszolgáltatások.
41 Versenyek szervezése (oktatás és szórakoztatás), mûsorok
készítése, szövegek kiadása.
(210) M 08 00945
(220) 2008.03.17.
(731) Expressz Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kádár Katalin, Kádár Kata Ügyvédi Iroda, Budapest
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anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba), nyomdabetûk, klisék.

(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, hirdetési tevékenység, kereskedelmi ügyletek,
kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, újság-elõfizetések
intézése (mások számára).
36 Ügynöki munkák, lakásügynökök, lízingek finanszírozása,
ingatlan haszonbérbe adás, ingatlanügynökségek, ingatlanok
becslése, ingatlanügynökök, ingatlanok kezelése, apartmanok és
lakások bérlése, páncélszekrény-szolgáltatás, hitelre történõ értékesítés.
38 Telefon-összeköttetések, üzenetek küldése és továbbítása,
információs irodák (hír) rádióadás, telefon- és telexszolgáltatások.
41 Versenyek szervezése (oktatás és szórakoztatás), mûsorok
készítése, szövegek kiadása.

36 Ügynöki munkák, lakásügynökök, lízingek finanszírozása,
ingatlan haszonbérbe adás, ingatlanügynökségek, ingatlanok
becslése, ingatlanügynökök, ingatlanok kezelése, apartmanok és
lakások bérlése, páncélszekrény-szolgáltatás, hitelre történõ értékesítés.
38 Telefon-összeköttetések, üzenetek küldése és továbbítása,
információs irodák (hír) rádióadás, telefon- és telexszolgáltatások.
41 Versenyek szervezése (oktatás és szórakoztatás), mûsorok
készítése, szövegek kiadása.

(210) M 08 00949
(220) 2008.03.17.
(731) Expressz Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kádár Katalin, Kádár Kata 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.

(210) M 08 00946
(220) 2008.03.17.
(731) Expressz Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kádár Katalin, Kádár Kata 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, hirdetési tevékenység, kereskedelmi ügyletek,
kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, újság-elõfizetések
intézése (mások számára).
36 Ügynöki munkák, lakásügynökök, lízingek finanszírozása,
ingatlan haszonbérbe adás, ingatlanügynökségek, ingatlanok
becslése, ingatlanügynökök, ingatlanok kezelése, apartmanok és
lakások bérlése, páncélszekrény-szolgáltatás, hitelre történõ értékesítés.
38 Telefon-összeköttetések, üzenetek küldése és továbbítása,
információs irodák (hír) rádióadás, telefon- és telexszolgáltatások.
41 Versenyek szervezése (oktatás és szórakoztatás), mûsorok
készítése, szövegek kiadása.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

35 Reklámozás, hirdetési tevékenység, kereskedelmi ügyletek,
kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, újság-elõfizetések
intézése (mások számára).

M 08 00948
(220) 2008.03.17.
Expressz Magyarország Zrt., Budapest (HU)
dr. Kádár Katalin, Kádár Kata Ügyvédi Iroda, Budapest

MENJEN BIZTOSRA!
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok, anyagok mûvészek részére, ecsetek,
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével), tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével), csomagolásra szolgáló mû-

35 Reklámozás, hirdetési tevékenység, kereskedelmi ügyletek,
kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, újság-elõfizetések
intézése (mások számára).
36 Ügynöki munkák, lakásügynökök, lízingek finanszírozása,
ingatlan haszonbérbe adás, ingatlanügynökségek, ingatlanok
becslése, ingatlanügynökök, ingatlanok kezelése, apartmanok és
lakások bérlése, páncélszekrény-szolgáltatás, hitelre történõ értékesítés.
38 Telefon-összeköttetések, üzenetek küldése és továbbítása,
információs irodák (hír) rádióadás, telefon- és telexszolgáltatások.
41 Versenyek szervezése (oktatás és szórakoztatás), mûsorok
készítése, szövegek kiadása.

(210) M 08 02346
(220) 2008.07.18.
(731) Fitness Factory Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Bernadett ügyvéd, Dr. Tóth Bernadett Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) Fitness Factory
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

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

M1063

M 08 01172
(220) 2008.04.04.
FOOTLOOSE LINEDANCE CLUB Egyesület, Pilis (HU)
Sógor Gyula, Budakalász

LINEDANCE
41 Tanítás, oktatás, szórakoztató klubszolgáltatás, oktató klubszolgáltatás, bálok szervezése, oktatási tárgyú információk,
show-mûsorok, szabadidõs szolgáltatások.
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(546)

(210) M 08 01977
(220) 2008.06.16.
(731) FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet
és Terméktanács, Budapest (HU)
(546)

(511) 5
Aminosavak állatgyógyászati használatra; aminosavak humángyógyászati használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítõk; étvágycsökkentõ szerek gyógyászati használatra; gyógynövények;
nyomelem-készítmények emberi és állati fogyasztásra; vitaminkészítmények.
29

35 Élelmiszer-kiegészítõk, nyomelem- és vitaminkészítmények, zselék, gyógynövények, étvágycsökkentõ szerek, aminosavak kereskedelme.

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

(210) M 08 02205
(220) 2008.07.03.
(731) Gemma Rendszerház Kft., Budapest (HU)
(541) ADAMAS
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek, mágneses és adathordozók;
hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számítógépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

(210) M 08 01656
(220) 2008.05.14.
(731) Földmûvelõdésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,
Budapest (HU)
(740) Szegedyné Fricz Ágnes, Budapest
(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).
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

40

Anyagmegmunkálás.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépságápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(210) M 08 01875
(220) 2008.06.05.
(731) Gajáry Erika Zsuzsanna, Budapest (HU)
(740) dr. Szenteleki Judit, Dr. Szenteleki Judit Ügyvédi Iroda,
Budapest

Pektin táplálkozásra; zselatin étkezésre; zselék, étkezési.

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

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

M 08 00326
(220) 2008.02.01.
General Electric Company, Schenectady, New York (US)
77/242973
2007.07.31. US
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) HEI
(511) 11 Lámpák, lámpatartók és villanykörték.

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

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

M 08 01851
(220) 2008.06.03.
Gondolkodj Egészségesen! Alapítvány, Budapest (HU)
dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

M 08 02145
(220) 2004.04.14.
Google, Inc., Mountain View, California (US)
DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

G-MAIL
38 Távközlés; számítógépes terminálokon keresztül történõ
közlés; üzenetküldés; elektronikus postai szolgáltatások.

(210) M 08 01412
(220) 2008.04.22.
(731) Gour-Men Catering Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kkt., Budapest (HU)
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(740) dr. Illés Levente, Illés és Sipos Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) ZENDO
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások: ideiglenes szállásadás.

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; ruházati cikkek kis-,
nagy- és külkereskedelme.
(210) M 08 00732
(220) 2008.03.04.
(731) Hino Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as HINO Motors
Ltd.), Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(210) M 08 02348
(220) 2008.07.18.
(731) Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)
(740) dr. Bitto Krisztina, Gyula
(546)

(511) 12 Gépjármûvek; tehergépjármûvek; buszok; a gépjármûvek
alkatrészei és tartozékai; szárazföldi jármûvek motorjai és hajtómûvei.
37 Gépjármûvek szerelése és karbantartása.
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; bálok szervezése, elõadómûvészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, konferenciák szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális
vagy nevelési célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások), sportversenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szépségversenyek szervezése, színházi produkciók, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása (nem reklámcélú), zenekarok szolgáltatásai, élõ elõadások bemutatása, üdülési tárgyú információ, üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás).
(210) M 08 01805
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(546)

(511) 12 Gépjármûvek; tehergépjármûvek; buszok; a gépjármûvek
alkatrészei és tartozékai; szárazföldi jármûvek motorjai és hajtómûvei.
37 Gépjármûvek szerelése és karbantartása.

(220) 2008.05.29.
(210) M 08 00734
(220) 2008.03.04.
(731) Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., Tosu-shi, Saga (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 30 Zab hántolt/tisztított, zabalapú ételek, zabdara, zabliszt,
zabpehely, zabkásaleves, kétszersültek, kekszek, mézeskalácsok,
piskóták, aprósütemények, teasütemények, linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemények, gabonakészítmények, malomipari termékek, gabonafélébõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kekszek, csokoládé, kakaós termékek, müzliszeletek, sütemények,
cukorkaáruk, lisztek, liszttartalmú ételek, fagyalt, jégkrém.
(210) M 08 02150
(731) Hideg Tamás, Gyõr (HU);
Hideg Péter, Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
(546)

(210) M 08 00733
(220) 2008.03.04.
(731) Hino Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as HINO Motors
Ltd.), Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(220) 2008.06.30.

(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 02222
(220) 2008.07.07.
(731) Horváth Csaba, Budapest (HU)
(541) NEW BRIGHT JEANS-NBG
(511) 25 Farmernadrág, ruházati cikkek, cipõ, kalap.
(210) M 08 02536
(220) 2008.08.08.
(731) Hungarian Trade Consulting Kft., Budapest (HU)
(740) Gazsó Emese, Budapest
(546)

(511) 16
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(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 08 00978
(220) 2008.03.19.
Hungarovin Borászati Kft., Budapest (HU)
dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 29

Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.

SZENT ISTVÁN KORONA PINCÉSZET
33

Pezsgõk, borok elõállítása, palackozása, forgalmazása.
(210) M 08 02353
(220) 2008.07.18.
(731) Kincstárház Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Incze András Péter ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 08 00731
(220) 2008.03.04.
(731) IRODAHÁZ TAXI BT., Tápiószentmárton (HU)
(546)

(511) 38 Információs szolgáltatások (pontgyûjtõ akciókról való, nem
reklámcélú információnyújtás az interneten).
41
(511) 39

Szórakoztatás, szórakoz(tat)ó tárgyú információk.

Szállítás, taxiszolgáltatás, utazásszervezés, személyszállítás.
(210) M 08 00723
(731) Kis Gábor, Kunhegyes (HU);
Tóth Géza, Báránd (HU)
(546)

(210) M 08 01909
(220) 2008.06.09.
(731) Irány Colorado Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Nyíregyháza (HU)
(546)

(511) 33

(220) 2008.03.04.

Pálinkák.

(511) 43 Amerikai jellegû vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások:
ideiglenes szállásadás.
(210) M 08 01910
(220) 2008.06.09.
(731) Irány Colorado Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Nyíregyháza (HU)
(541) Irány Colorado
(511) 43 Amerikai jellegû vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások:
ideiglenes szállásadás.
(210) M 08 02577
(220) 2008.08.11.
(731) Jegon High-Tech Trading Ltd., Limassol (CY)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
Szoftverek, hardverek, adatrögzítõ eszközök, komputerek.
35 Reklámozás, kereskedelmi tevékenység, szakmai tanácsadás.
41 Nevelés, szakmai tréning.
42 Szoftver- és hardvertervezés, -fejlesztés.
(210) M 08 02147
(220) 2008.06.30.
(731) Kapuvári Hús Zrt., Kapuvár (HU)
(546)

(210) M 08 00724
(731) Kis Gábor, Kunhegyes (HU);
Tóth Géza, Báránd (HU)
(546)

(511) 32

(220) 2008.03.04.

Sörök.

(210) M 08 00725
(731) Kis Gábor, Kunhegyes (HU);
Tóth Géza, Báránd (HU)
(546)

(511) 33

Borok.

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

Borok.

(220) 2008.03.04.

M 08 00718
(220) 2008.03.04.
Kisbence Kft., Budapest (HU)
dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

FABULA BOROK
33

(210) M 08 02163
(220) 2008.07.01.
(731) Kovács Kristóf, Budapest (HU)
(740) Szigethy-Papp Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) MIGNON Cafe bar and lounge
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(210) M 08 02465
(220) 2008.07.30.
(731) Leguan Burkolatok Kft., Gyenesdiás (HU)
(546)

(210) M 08 02035
(220) 2008.06.20.
(731) Mihucza Zoltán, Cegléd (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) Õszirózsa
(511) 45 Gyászszertartások, hamvasztás, temetés, vallási összejövetelek szervezése.

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
27 Szõnyegek, lábtörlõk, gyékények és nádfonatok, linóleum
és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.

(210) M 08 02036
(220) 2008.06.20.
(731) Mihucza Zoltán, Cegléd (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 08 02003
(220) 2008.06.17.
(731) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) BOCIFER
(511) 29 Hús és hústermékek.

(511) 45 Gyászszertartások, hamvasztás, temetés, vallási összejövetelek szervezése.

(210) M 08 01880
(220) 2008.06.05.
(731) Lory Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Simala Zoltán, Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 43

(210) M 08 02335
(220) 2008.07.17.
(731) MILTON HOLDING Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Breza Barnabás, Hajdu & Menyhei Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) MILTON
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

Vendéglátás (élelmezés).

(210) M 08 01157
(731) Mag. Josef Plam, Traun (AT)
(740) Török Antal, Gyõr
(546)

(220) 2008.04.03.

(210) M 08 02336
(220) 2008.07.17.
(731) MILTON HOLDING Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Breza Barnabás, Hajdu & Menyhei Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás, hirdetési hely kölcsönzése, reklám- és hirdetõügynökségek, adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, információknak számítógépes adatbázisokba való rendezése, szerkesztése,
kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, piackutatás,
üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, mely felsorolt összes tevékenység folytatása kizárólag Magyarországon történik.

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

(210) M 08 00488
(220) 2008.02.18.
(731) Miskolci Jegesmedve Jégkorong Sportegyesület, Miskolc (HU)
(546)

(210) M 08 01732
(220) 2008.05.22.
(731) Magyar Építõmûvészek Szövetsége, Megújuló Források
Munkacsoport, Budapest (HU)
(541) MAGYAR PASSZÍVHÁZ KONFERENCIA

ÉS SZAKKIÁLLÍTÁS
(511) 42 Tudományos és mûszaki konferencia és szakkiállítás, építészet.
(210) M 08 02508
(220) 2008.08.04.
(731) Markos László, Budapest (HU);
Preszmayer Katalin, Budapest (HU)
(541) GÁZ-FRÖCCS
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 25
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Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
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(210) M 08 00480
(731) Molnár Pál, Budapest (HU)
(546)

(511) 25
33
41
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

kötészeti 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.

(220) 2008.02.18.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenység.

M 08 00098
(220) 2008.01.16.
MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

AZ IGAZSÁG ÁRA
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.
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 00715
(220) 2008.03.04.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(541) FEM
(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; könyv-

(210) M 08 00716
(220) 2008.03.04.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(541) FEEM
(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.
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.
(210) M 08 00717
(220) 2008.03.04.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(541) FEMTV
(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 01889
(220) 2008.06.06.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(541) Dr. Guru
(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; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-

get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi 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 01972
(220) 2008.06.13.
(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 oktató berendezések
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.
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.
(210) M 08 02317
(220) 2008.07.16.
(731) Naturprodukt Kft., Törökbálint (HU)
(541) BEAUTY-WALKER
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
(210) M 08 02296
(731) Norma Kft., Oszkó (HU)
(546)

(220) 2008.07.14.

(541) FÓKUSZban az OPTIKA
(511) 44 Orvosi szolgáltatások, szemvizsgálat, optikusok szolgáltatásai, szemüvegkészítés.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 08 02347
(220) 2008.07.18.
OptiSun Kft., Miskolc (HU)
Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

MEGAVISION
9
Napszemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok, szemüvegzsinórok, szemüvegek (optikai), optikai cikkek, optikai lencsék.
44 Orvosi szolgáltatások, szemvizsgálat, optikusok szolgáltatásai, szemüvegkészítés.

(210) M 08 01414
(220) 2008.04.22.
(731) PANTON Nyomdaipari Dekorációs Szolgáltató
és Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)
(546)
(511) 33

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 07 02582
(220) 2007.07.18.
(731) Novetex-Matrac Biomanufaktúra Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Révész Ilona ügyvéd, Budapest
(541) NOVETEX BIOMATRAC
(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
20 Bútorok, 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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 43 Vendéglátás és szállodai szolgáltatások; vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás, bárszolgáltatás,
gyorséttermi szolgáltatás, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás
szállodákban, kantinok, büfék, étkezdék szolgáltatásai, kávéházi
szolgáltatás, vendéglátás motelekben, panziókban, termek kölcsönzése rendezvényekhez, szállásügynökségek (szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások, táborhelyek hasznosítása, turistaházi szolgáltatások, vendéglátóipari szolgáltatások.
(220) 2008.06.09.

(210) M 08 01857
(220) 2008.06.03.
(731) Papp Péter, Kiskunhalas (HU)
(740) dr. Szente Zsolt, Dr. Szente Ügyvédi Iroda, Kiskunhalas
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(210) M 08 00496
(220) 2008.02.18.
(731) Négylevelû Kft., Törökbálint (HU)
(740) Miklós Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(546)

(210) M 08 01922
(731) OptiSun Kft., Miskolc (HU)
(740) Karaffy Erzsébet, Miskolc

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

(210) M 08 02298
(220) 2008.07.15.
(731) Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)
(740) dr. Kemény Balázs, Alsónémedi
(546)

(511) 29
31
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.
(210) M 08 01720
(220) 2008.05.21.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 08 01551
(220) 2008.04.30.
(731) Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi
irodák, Budapest
(541) CREME DELICE
(511) 3
Pipereszappanok, tisztítókészítmények, bõrgondozó és
szépségápoló szerek.
(210) M 08 01879
(220) 2008.06.05.
(731) Projekt 2. Ingatlan Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Szabó D. Péter ügyvéd, Budapest
(546)

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

(511) 41 Sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szórakoztatás, testnevelés.
(210) M 08 01539
(220) 2008.04.30.
(731) Public-Affairs Kft., Budapest (HU)
(740) Graczáné Szabó Krisztina, Kiskõrös
(546)

(210) M 08 01721
(220) 2008.05.21.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 41

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

Szabadidõs szolgáltatás nyújtása: szórakoztatás.

(210) M 08 00708
(220) 2008.03.04.
(731) Rozgonyi Zoltán, Budapest (HU);
Halász Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Róbert Gábor, Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

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

(210) M 08 01730
(220) 2008.05.22.
(731) PR-TELECOM Zrt., Miskolc (HU)
(740) dr. Nagy Nóra ügyvéd, Miskolc
(546)

(210) M 08 02015
(220) 2008.06.18.
(731) SANOFI-AVENTIS, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(546)
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(511) 42 Orvosi és tudományos kutatói tevékenység, nevezetesen klinikai kísérletek vezetése.
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Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.
(210) M 08 02050
(220) 2008.06.20.
(731) SODEXO, Issy-Les-Moulineaux (FR)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, GÖDÖLLE, KÉKES,
MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 08 00485
(220) 2007.08.10.
(731) SC Sensiblu Srl., Mogosoaia, jud. Ilfov (RO)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(546)

(511) 9
16
36

(511) 3
44

Kozmetikai termékek.
Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

(210) M 08 01143
(220) 2008.04.02.
(731) SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány, Budapest (HU)
(541) SEED Családi Vállakozási Központ
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; üzleti, vállalkozási tanácsadás szervezése, menedzselése, személyes menedzsment-tanácsadás, üzleti
szupervízió, szervezetfejlesztési konzultációs szolgáltatások, bõvüléssel, növekedéssel, generációváltással kapcsolatos menedzsment-tanácsadás, üzleti kapcsolatépítés, networking szervezése,
segítése.
41 Nevelés, oktatás, szakmai képzés, családi vállalkozások létrehozása, mûködtetése területén, tréningek, workshopok, kurzusok, konferenciák családi vállalkozás témában, szórakoztatás,
sport- és kulturális tevékenység.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint idetartozó tervezõi és kutatási tevékenység családi vállalkozások témakörben, ipari elemzõ és kutató tevékenység, szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; családi vállalkozást tervezõknek, mûködtetõknek érdekvédelemmel és egyéb társadalmi
célokkal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása.
(210) M 08 01574
(220) 2008.05.06.
(731) SM-Huzal Kft., Kozármisleny (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) TETRA
(511) 6
Dróthálók, kerítések fémbõl.
(210) M 08 02049
(220) 2008.06.20.
(731) SODEXO, Issy-Les-Moulineaux (FR)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, GÖDÖLLE, KÉKES,
MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(210) M 08 02051
(220) 2008.06.20.
(731) SODEXO, Issy-Les-Moulineaux (FR)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, GÖDÖLLE, KÉKES,
MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(511) 9
16
36

Mágneskártyák, memóriakártyák.
Nyomtatványok, utalványok.
Utalványok kibocsátása.

Mágneskártyák, memóriakártyák.
Nyomtatványok, utalványok.
Utalványok kibocsátása.

(210) M 08 02158
(220) 2008.06.30.
(731) SODEXO, Issy-Les-Moulineaux (FR)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
16
36

Mágneskártyák, memóriakártyák.
Nyomtatványok, utalványok.
Utalványok kibocsátása.

(210) M 08 02159
(220) 2008.06.30.
(731) SODEXO, Issy-Les-Moulineaux (FR)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
16
36
(511) 9
16
36

Mágneskártyák, memóriakártyák.
Nyomtatványok, utalványok.
Utalványok kibocsátása.

Mágneskártyák, memóriakártyák.
Nyomtatványok, utalványok.
Utalványok kibocsátása.

(210) M 08 01831
(220) 2008.05.30.
(731) Sonnengolfresort Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
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(546)

(511) 36

(210) M 08 00319
(731) TIFFÁN’S Bt., Villány (HU)
(591)

Ingatlanügyletek.

41 Oktatás, sport- és kulturális tevékenységek; golfklub, golfpálya üzemeltetése.
43 Idõleges szállásadás (hotel, panzió, üdülõ, apartmanok);
vendéglátás.

(210) M 08 01569
(220) 2005.05.24.
(731) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ,
S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest
(541) MELYD
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények
kártevõk pusztítására; fungicidek, herbicidek.

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

M 08 02215
(220) 2008.07.07.
Suda László, Budakeszi (HU)
Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

PARA
16 Dobozok kartonból vagy papírból; kartoncsövek, papírlemez csövek; kartonkötések; papírból, kartonból és ezen anyagokból készült csomagolóanyagok áruk szállítására; papírból, kartonból és ezen anyagokból készült raklapok áruk mozgatására.
39 Termékek csomagolása; áruk csomagolása; áruszállítás papírból, kartonból és ezen anyagokból készült raklapok segítségével; áruk mozgatása papírból, kartonból és ezen agyagokból
készült raklapok segítségével.

(210) M 08 01548
(731) Suráwy Gábor, Budapest (HU)
(546)

(511) 18

Bõr és bõrutánzat és ezen agyagokból készült táskák.

(210) M 08 01573
(731) Szinland Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

(220) 2008.04.30.

(220) 2008.05.06.

Nõi, férfi ruházat.

(210) M 07 03879
(220) 2007.11.22.
(731) dr. Szunyogh Valéria, Budapest (HU);
Attl Attila, Budapest (HU)
(541) LEMURIAI OLAJOK
(511) 5
Olajok gyógyászati használatra.

(511) 33

(220) 2008.02.01.

Villányi védett eredetû prémium palackos bor.

(210) M 08 02373
(220) 2008.07.22.
(731) UniCredit Bank Hungary Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Buzás Tamás, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(210) M 08 01685
(220) 2008.05.16.
(731) V-Contact Kereskedelmi Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) Pond’s
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek.
(210) M 08 01686
(220) 2008.05.16.
(731) V-Contact Kereskedelmi Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) Sunlicht
(511) 3
Szappanok; dezodorok; illatszerek; kenõcsök kozmetikai
használatra; kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendõk;
kozmetikai krémek; körömápolási cikkek; lemosószerek kozmetikai használatra; vatta kozmetikai használatra; vattás pálcikák.
(210) M 08 01687
(220) 2008.05.16.
(731) V-Contact Kereskedelmi Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) Perlux
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
(210) M 08 01173
(220) 2008.04.04.
(731) VALE Inco Limited (Kanada törvényei szerint mûködõ
vállalat), Toronto (CA)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) VALE INCO
(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.
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
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rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
14 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
(210) M 08 02204
(220) 2008.07.03.
(731) Vasileios Chachopoulos, Budaörs (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Bérczes Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(210) M 08 02487
(731) Waterland Kft., Budapest (HU)
(546)

(220) 2008.08.04.

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
32 Sörök; ásványvizek , szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37

(511) 11 Egészségügyi berendezések, amelyek a dohányzásról történõ leszokást segítik elõ.
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
(210) M 08 02246
(220) 2008.07.09.
(731) Vibi Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal szabadalmi ügyvivõ, Gyõr
(546)

(210) M 08 02076
(220) 2008.06.24.
(731) Wayman Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Pákay Barnabás ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kis- és nagykereskedelem, kereskedelmi adminisztráció; különösen nem fém építõanyagok; természetes kõzet, márvány, gránit, mészkõ, ezekbõl
készített termékek, párkányok, ablakkönyöklõk, aszfalt, szurok,
bitumen, nem fémbõl készült hordozható szerkezetek, merev építési csövek, emlékmûvek nem fémbõl, kis- és nagykereskedelme.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 08 00481
(220) 2008.02.18.
Vince Tibor, Budapest (HU)
dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(210) M 08 02459
(731) Viola-Hús Kft., Gyõr (HU)
(546)

(511) 43 Bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, hordozható épületek bérlete, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, nyugdíjasotthonok,
óvodák, panziók, rendezvényhez termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek
(szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások, székek, asztalok,
asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése, táborhelyek hasznosítása,
turistaházak, vendéglátóipar, állatpanziók, átmeneti szállások
bérlete, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek, üdülõtáborok
szolgáltatásai (szállásadás).
(210) M 08 01575
(220) 2008.05.06.
(731) Wilker Kereskedelmi Kft., Vác (HU)
(546)

(220) 2008.07.30.

(511) 28

(511) 29 Angolszalonna, hentesáruk, hús, húskivonatok, húskocsonya, kolbász, máj, májpástétom, sonka, szalonna, disznóhús, tartósított hús, hús és húskészítmények, felvágottak.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

Sportcikkek.

(210) M 08 02038
(220) 2008.06.20.
(731) YOU YU Hungary Nemzetközi Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest
(546)

M 08 01990
(220) 2008.06.16.
VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

Tornyos
33

Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(511) 25
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(210) M 08 00324
(731) Yuli Kft., Budapest (HU)
(546)

(546)

(220) 2008.02.01.

(511) 25
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 02216
(220) 2008.07.07.
(731) Új Qi Ming Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Dalmadi György ügyvéd, Budapest
(546)

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43

Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 08 02039
(220) 2008.06.20.
(731) ZHONG LIAN OU Nemzetközi Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; alsónadrágok, alsónadrágok (rövid, feszes), alsónemûk, alsónemûk (alsóruházat), fehérnemûk, felsõruházati cikkek, fürdõköpenyek, fürdõnadrágok, fürdõruhák, ingblúzok, ingek, kezeslábasok (ruhanemûk), nadrágok,
pizsamák, ruhanemûk, ruhanemûk (alsó).
A rovat 151 db közlést tartalmaz.
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