
(210) M 08 02268 (220) 2004.02.27.
(731) Astellas Pharma Europe B.V., EW Leiderdorp (NL)
(740) dr. Sasvári Gabriella ügyvéd, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) ELEXIV
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok emberi felhasz-

nálásra, nem urológiai vagy vizelettraktus fertõzéseivel kapcsola-
tos felhasználásra.

(210) M 08 02395 (220) 2008.07.23.
(731) AXA Biztosító Zrt., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(541) Pénzügyi pajzs
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

(210) M 08 00279 (220) 2008.01.29.
(731) B-NET INVEST Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Imrehegy (HU)
(740) dr. Bajorfi Ákos jogi elõadó, Radnóczy & Mészáros NÖRR

STIEFENHOFER LUTZ Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
41 Nevelés; szakmai képzés.

(210) M 08 03252 (220) 2008.10.16.
(731) BASF Hungária Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Herbicid.
31 Vetõmag.

(210) M 08 01590 (220) 2008.05.07.
(731) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(740) Fedor Mariann, Hajdúhadház

(541) KOMBAT
(511) 41 Szakmai képzés, gyakorlati képzés, levelezõ tanfolyamok,

oktatás, oktatási vizsgáztatás.

(210) M 08 03256 (220) 2008.10.16.
(731) Bereczky Szilvia, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi

és Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Higiéniás csomag.
5 Higiéniás egészségügyi csomag.

(210) M 08 02260 (220) 2008.08.13.
(731) Bethlen Agrár Kft., Gyomaendrõd (HU)
(740) Haszon Lapkiadó, Dávid Alexandra, Budapest

(541) HASZON AKADÉMIA
(511) 41 Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

konferenciák szervezése és lebonyolítása.

(210) M 08 03050 (220) 2008.09.30.
(731) Better Business Bureau Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 08 02779 (220) 2008.09.03.
(731) Bilik János, Esztergom (HU)

(541) MAXBAU.
(511) 19 Nem fém építõanyagok.

(210) M 08 02851 (220) 2008.09.10.
(731) Bor és a Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Csépány Gergely ügyvéd, Csépány Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) Bor és a Társa
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kévépótló sze-

rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 08 02853 (220) 2008.09.10.
(731) Bor és a Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Csépány Gergely ügyvéd, Csépány Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 08 02801 (220) 2008.09.04.
(731) Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(210) M 08 02802 (220) 2008.09.04.
(731) Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(210) M 08 02803 (220) 2008.09.04.
(731) Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(210) M 08 02805 (220) 2008.09.04.
(731) Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(210) M 08 00779 (220) 2008.03.06.
(731) Cenacolo Bt., Budapest (HU)

(541) whitecolors
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek; akadémiák (oktatás), alkotómûhelyek szervezése
és lebonyolítása (gyakorlat), audioberendezések kölcsönzése, bá-
lok szervezése, digitális képfelvételezés, elektronikus desktop ki-
adói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok online ki-
adása, elõadások díszleteinek kölcsönzése, elõadómûvészek szol-
gáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítá-
sa, feliratozás (filmeké), fényképészet, filmgyártás, filmstúdiók,

filmszínházak üzemeltetése, filmvetítõk és tartozékaik kölcsön-
zése, fogadások tervezése (szórakoztatás), fordítói szolgáltatá-
sok, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés),
hangfelvételek kölcsönzése, hangstúdiók (szolgáltatásai), hely-
foglalás show-mûsorokra, konferenciák szervezése és lebonyolí-
tása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás,
könyvtári kölcsönzés, kulturális vagy nevelési célú kiállítások
szervezése, leírószolgálat, levelezõ tanfolyamok, mikrofilmezés,
modellügynökségek mûvészek számára, mozgókönyvtári szol-
gáltatások, mozifilmek kölcsönzése, múzeumi szolgáltatások
(bemutatók, kiállítások), oktatás, oktatási tárgyú információk, ok-
tatási vizsgáztatás, online elérhetõ elektronikus publikációk [nem
letölthetõk], online játékok szolgáltatása [számítógépes hálózat-
ból], pályaválasztási tanácsadás, rádió- és televíziókészülékek
kölcsönzése, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szó-
rakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-mûsorok, show-mûso-
rok szervezése (impresszárió szolgáltatásai), szabadidõs szolgál-
tatások nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése, szimpó-
ziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szink-
ronizálás, színpadi díszletek kölcsönzése, szórakoztatás, szóra-
koz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása (nem reklámcé-
lú), televíziós szórakoztatás, versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás), videofelvevõ készülékek kölcsönzése, videofilm-
gyártás, videokamerák kölcsönzése, videoszalagok kölcsönzése,
videoszalagok vágása, video(szalagra) filmezés, világítóberende-
zések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére, zene
összeállítása, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék, varieték,
élõ elõadások bemutatása, üdülési tárgyú információk.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés; adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médium-
ból elektronikus médiumba, anyagpróba, bakteriológiai kutatás,
belsõépítészet, biológiai kutatás, csomagolástervezési szolgálta-
tások, divattervezés, fizikai kutatások, grafikusmûvészi tervezési
szolgáltatások, hosting szolgáltatások weboldalakhoz, ipari for-
matervezés, környezetvédelmi tanácsadás, kutatás és fejlesztés
(mások számára), mechanikai kutatás, mûszaki kutatás, mûszaki
szakértõi tevékenység, mûszaki tervtanulmányok készítése, stíl-
díszítés (ipari formatervezés), szakvélemények adása (mérnöki
munkákkal kapcsolatban), számítógépprogramok adatainak és
adatoknak az átalakítása, számítógépprogramok installációja,
számítógépprogramok sokszorosítása, számítógép-kölcsönzés,
számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek ter-
vezése, számítógépes rendszerelemzés, számítógéphardverrel
kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, szá-
mítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprogramok köl-
csönzése, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntar-
tása, textilek tesztelése (kipróbálása), vegyelemzés, kémiai analí-
zis, vegyészeti kutatás, vegyészeti szolgáltatások, weboldalak al-
kotása és fenntartása mások számára, építési tervkészítés, építé-
szet, építészeti konzultáció.

(210) M 08 02646 (220) 2008.08.19.
(731) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemé-
nyek; cukrászsütemények; tésztafélék; liszttartalmú ételek, diétás
liszttartalmú ételek; kétszersültek; kekszek; sütésre szolgáló
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anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez; élesztõ; sütõpor;
zsemle morzsa.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 08 03101 (220) 2008.10.06.
(731) Chen Cheng Luan, Budapest (HU)
(740) Wanshida Kft., Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 01849 (220) 2008.06.03.
(731) Civil Vállalkozások Nonprofit Kft., Budapest (HU)

(541) Senior Mentor Program
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 08 03198 (220) 2008.10.13.
(731) Csoki Hungária Kft., Budapest (HU)

(541) NEGRÍTÓ
(511) 30 Különféle édesipari termékek.

(210) M 08 03199 (220) 2008.10.13.
(731) Csoki Hungária Kft., Budapest (HU)

(541) Sweet Point Bella Rosa
(511) 30 Különféle édesipari termékek.

(210) M 08 03200 (220) 2008.10.13.
(731) Csoki Hungária Kft., Budapest (HU)

(541) Sweet Point Macskanyelv
(511) 30 Különféle édesipari termékek.

(210) M 08 03201 (220) 2008.10.13.
(731) Csoki Hungária Kft., Budapest (HU)

(541) MILADY
(511) 30 Különféle édesipari termékek.

(210) M 08 02715 (220) 2008.08.27.
(731) Domro Borgazdaság Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Európai Közösség különbözõ országaiból származó szõlõ-
bõl Magyarországon elõállított bor, illetve borok keveréke.

(210) M 08 02545 (220) 2008.08.08.
(731) DÉMÁSZ Zrt., Szeged (HU)

(546)

(511) 4 Villamos energia.

9 Akkumulátoredények, akkumulátorok, elektromos, akku-
mulátorrácsok, akkumulátortartályok, akkumulátortöltõk, anya-
gok elektromos vezetékekhez [huzalok, kábelek], csatlakozások,
kábelsaruk [villamosság], elektromágneses tekercsek, elektro-
mos akkumulátorok jármûvekhez, elemek elektromos, galvano-
technikai berendezések, galvánakkumulátorok, galvánelemek,
szünetmentes áramforrások.

39 Energiaelosztás, elektromos áram elosztása.

40 Hulladék és szemét újra feldolgozása/hasznosítása, energia-
termelés.

42 Bakteriológiai kutatás, biológiai kutatás, fizikai kutatások,
környezetvédelmi tanácsadás, kutatás és fejlesztés mások részére,
mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki tervta-
nulmányok készítése, szakvélemények adása mérnöki munkákkal
kapcsolatban, vegyészeti kutatás.

(210) M 08 03456 (220) 2008.11.06.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) CARPROL
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 08 03489 (220) 2008.11.10.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) MUMALIN
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 08 03490 (220) 2008.11.10.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) KIDNITIN
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 08 03491 (220) 2008.11.10.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) TRESTEBIN
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 08 03492 (220) 2008.11.10.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) GASIPTIN
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 08 03493 (220) 2008.11.10.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) LOTINER
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
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(210) M 08 03494 (220) 2008.11.10.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) EGIPO
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 08 02873 (220) 2008.09.12.
(731) ER 23 Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 6 Hegesztõanyag, hegesztõ elektróda, fém tömegcikk.

(210) M 08 03202 (220) 2008.10.13.
(731) ERMANNO PAN-EUROPE Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ERMANNO SCERVINO
(511) 35 Kereskedelmi egységek menedzsmentje.

42 Divat és lakberendezési célú ipari formatervezés és stíldíszí-
tés; divatcikkek és kiegészítõk, díszítõ lakberendezési cikkek, ék-
szerek és divatékszerek formatervezése; új termékek kifejleszté-
séhez nyújtott formatervezés és tanácsadás; professzionális divat-
tervezési tanácsadás.

(210) M 08 02478 (220) 2008.07.31.
(731) Ermar Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jakab János, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátás; idõleges szállásadás.

(210) M 08 02267 (220) 2008.07.11.
(731) Ferencvárosi Torna Club, Budapest (HU)
(740) dr. Petró László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;

fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.

7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

13 Lõfegyverek; lõszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tûzi-
játékszerek.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

15 Hangszerek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.

18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
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19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba); párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.

23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.

27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum, és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.

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

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; 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 gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

40 Anyagmegmunkálás.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére; jogi szolgáltatások.

(210) M 08 02844 (220) 2008.09.10.
(731) FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Baglyos Gergely, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(210) M 08 02513 (220) 2008.08.05.
(731) FOTON Nyílászáró Szerkezeteket Gyártó és Forgalmazó Ipari

és Kereskedelmi Kft., Sopron (HU)

(541) FOTON
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;

hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.

19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(210) M 08 00843 (220) 2008.03.11.
(731) Frosta Sp. zo.o., Bydgoszcz (PL)
(740) Sárközi Imre, Esztergom

(546)

(511) 29 Hal (nem élõ), hal (tartósított), halból készített ételek, halfi-
lé, halhús emberi fogyasztásra.

(210) M 08 00844 (220) 2008.03.11.
(731) Frosta Sp. zo.o., Bydgoszcz (PL)
(740) Sárközi Imre, Esztergom

(546)

(511) 29 Halhús, hal (nem élõ), hal (tartósított), halból készített éte-
lek, halfilé, halhús emberi fogyasztásra.
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(210) M 08 03266 (220) 2008.10.17.
(731) Gracza Zsolt, Baja (HU)

(546)

(511) 35 Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedel-
mi célokból.

(210) M 08 02630 (220) 2008.08.18.
(731) Gyógynövénykutató Intézet Kft., Budakalász (HU)

(541) GYNKI
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

(210) M 08 03187 (220) 2008.10.10.
(731) Hard Rock Holdings Limited, London (GB)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ROCK SPA
(511) 3 Szappanok, így dezodoráló szappanok, kézmosó szappa-

nok, borotválkozó szappanok, bõrápoló szappanok; parfümök; il-
lóolajok személyes használatra; illatszerek; testápoló dezodorok,
folyékony hajápoló szerek; folyékony bõr- és testápoló szerek,
kozmetikai krémek, termálfürdõ-iszap testpakoláshoz, testpako-
lások és gyógyhatású anyagot nem tartalmazó termálfürdõ sók
kozmetikai célokra; borotválkozószerek és borotválkozás utáni
balzsamok, krémek gélek, emulziók és folyadékok.

25 Ruházati termékek; lábbeli; kalapáru.

44 Gyógyfürdõk szépségápolási és egészségmegõrzõ szolgál-
tatásai, így kozmetikai testápolás, fodrász szalonok szolgáltatá-
sai, hajvágás, hajformázás, fodrászati szolgáltatások; manikûr,
masszázs.

(210) M 08 03188 (220) 2008.10.10.
(731) Hard Rock Holdings Limited, London (GB)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 41 Játéktermek szolgáltatásai; szórakoztatás, így élõ koncertek
és vidám mûsorok.

(210) M 08 03189 (220) 2008.10.10.
(731) Hard Rock Holdings Limited, London (GB)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) HARD ROCK LIVE
(511) 41 Játéktermek szolgáltatásai; szórakoztatás, így élõ koncertek

és vidám mûsorok.

(210) M 08 03190 (220) 2008.10.10.
(731) Hard Rock Holdings Limited, London (GB)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 14 Ékszerek, így nyakláncok, karkötõk, kitûzõk, fülbevalók,
gyûrûk, órák.

21 Üvegáru, így ivópoharak, likõrös poharak, söröspoharak;
csészék és bögrék.

25 Ruházati termékek; lábbeli; kalapáru.

41 Játéktermek szolgáltatásai; szórakoztatás, így élõ koncertek
és vidám mûsorok.

43 Szállodák, éttermek és bárok szolgáltatásai.

(210) M 08 03191 (220) 2008.10.10.
(731) Hard Rock Holdings Limited, London (GB)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 14 Ékszerek, így nyakláncok, karkötõk, kitûzõk, fülbevalók,
gyûrûk, órák.

21 Üvegáru, így ivópoharak, likõrös poharak, söröspoharak;
csészék és bögrék.

25 Ruházati termékek; lábbeli; kalapáru.

41 Játéktermek szolgáltatásai; szórakoztatás, így élõ koncertek
és vidám mûsorok.

43 Szállodák, éttermek és bárok szolgáltatásai.

(210) M 08 03192 (220) 2008.10.10.
(731) Hard Rock Holdings Limited, London (GB)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) HARD ROCK HOTEL
(511) 14 Ékszerek, így nyakláncok, karkötõk, kitûzõk, fülbevalók,

gyûrûk, órák.

21 Üvegáru, így ivópoharak, likõrös poharak, söröspoharak;
csészék és bögrék.

25 Ruházati termékek; lábbeli; kalapáru.

41 Játéktermek szolgáltatásai; szórakoztatás, így élõ koncertek
és vidám mûsorok.

43 Szállodák, éttermek és bárok szolgáltatásai.
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(210) M 08 03193 (220) 2008.10.10.
(731) Hard Rock Holdings Limited, London (GB)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 14 Ékszerek, így nyakláncok, karkötõk, kitûzõk, fülbevalók,
gyûrûk, órák.

21 Üvegáru, így ivópoharak, likõrös poharak, söröspoharak;
csészék és bögrék.

25 Ruházati termékek; lábbeli; kalapáru.

41 Játéktermek szolgáltatásai; szórakoztatás, így élõ koncertek
és vidám mûsorok.

(210) M 08 03194 (220) 2008.10.10.
(731) Hard Rock Holdings Limited, London (GB)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) HARD ROCK CASINO
(511) 14 Ékszerek, így nyakláncok, karkötõk, kitûzõk, fülbevalók,

gyûrûk, órák.

21 Üvegáru, így ivópoharak, likõrös poharak, söröspoharak;
csészék és bögrék.

25 Ruházati termékek; lábbeli; kalapáru.

41 Játéktermek szolgáltatásai; szórakoztatás, így élõ koncertek
és vidám mûsorok.

(210) M 08 03195 (220) 2008.10.10.
(731) Hard Rock Holdings Limited, London (GB)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) HARD ROCK
(511) 14 Ékszerek, így nyakláncok, karkötõk, kitûzõk, fülbevalók,

gyûrûk, órák.

21 Üvegáru, így ivópoharak, likõrös poharak, söröspoharak;
csészék és bögrék.

25 Ruházati termékek; lábbeli; kalapáru.

28 Játékok; babák; plüss állatfigurák; társasjátékok; sportfel-
szerelések.

41 Játéktermek szolgáltatásai; szórakoztatás, így élõ koncertek
és vidám mûsorok.

43 Szállodák, éttermek és bárok szolgáltatásai.

(210) M 08 03348 (220) 2008.10.28.
(731) Honda Hungary Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Horváth István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 12 Furgonok, gépkocsik, mopedek, motorkerékpárok, motorok
kerékpárokhoz, robogók.

(210) M 08 03262 (220) 2008.10.17.
(731) Invest-Holding Plussz Kft., Budapest (HU)
(740) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) ROYAL ST. MARTINES
(511) 33 Szeszes italok.

(210) M 08 03208 (220) 2008.10.14.
(731) István György, Szigetszentmiklós (HU)
(740) dr. Kovács Bence, Vass és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 08 02186 (220) 2008.07.02.
(731) Kiss Zoltán, Diósd (HU)
(740) Mák András, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(210) M 08 01117 (220) 2008.03.31.
(731) Kling Ipari, Mérnöki és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mohos László, Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(210) M 08 03036 (220) 2008.09.29.
(731) Klász Krisztián, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházat.
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(210) M 08 00922 (220) 2008.03.14.
(731) Kunság-Szesz Zrt., Kiskõrös (HU)

(546)

(511) 33 Szeszes ital.

(210) M 08 03107 (220) 2008.10.06.
(731) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

Kõröstetétlen (HU)
(740) dr. Kiss Gábor ügyvéd, Dr. Kiss Gábor ügyvédi Iroda, Budapest

(541) RÓNA
(511) 29 Tej és tejtermékek, sajt.

(210) M 08 02845 (220) 2008.09.10.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek, szénsavasmentes vizek; al-
koholmentes italok; gyümölcslevek, gyümölcs cordial, vegyes
gyümölcs italok; szörpök italokhoz.

(210) M 08 03255 (220) 2008.10.16.
(731) MAI QI Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 02278 (220) 2008.07.11.
(731) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)
(740) Gláser Tamás, LÁRHEN Iparjogvédelmi, Tanácsadó,

Menedzser és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) MASTERPLAST
(511) 17 Szigetelõanyagok; tömítõanyagok; üveggyapot szigetelési

célokra; kõgyapot szigetelési célokra; valamint hõszigetelõ-anya-
gok.

19 Bitumen alapú építésanyagok; építõanyagok nem fémbõl;
gipszvakolatok; parketták; tetõfedõ anyagok nem fémbõl; járó- és
útfelületet burkoló anyagok; zsindelyek.

35 Reklámozás és marketingtevékenység; kereskedelmi ügyle-
tek bonyolítása; árubemutatók; üzleti információk; kereskedelmi
egységek és raktárak üzemeltetése.

37 Építkezések; javítások, szakipari kivitelezések.

(210) M 08 02863 (220) 2008.09.11.
(731) Matyi Dezsõ, Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) MATIAS
(511) 33 Borok.

35 Borkereskedelem.

(210) M 06 01958 (220) 2006.06.01.
(731) Mediaoutlet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Dezamics Edit, Dr. Dezamics Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

(210) M 08 02504 (220) 2008.08.04.
(731) Mevlana Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási, élelmezési szolgáltatások, ideiglenes szállás-
adás.

(210) M 08 02745 (220) 2008.09.01.
(731) MTM-SBS Televíziós Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(541) Senorita Szöszi
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarítóeszközök; acélgyapot; 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 admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(210) M 08 02441 (220) 2008.07.28.
(731) Nagy Erika, Ecser (HU)

(541) ARIADNE INGATLAN
(511) 36 Ingatlan közvetítés.

(210) M 08 02855 (220) 2008.09.10.
(731) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) OTP Világhitel
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen: reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különö-
sen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és
egyéb hordozón például plakátok, levelek, szórólapok, filmek for-
májában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, pl. teletexen, zártkörû hálózatokon keresztül,
hirdetések elektronikus formában távközlési úton pl. telefonon,
mobil telefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízing ügyletek, különösen gépjármû lí-
zing; életjáradék- és nyugdíjfolyósítási valamint biztosítási szol-
gáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosí-
tás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû és hajó bizto-
sítások, lakás- ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások viszontbiztosítások; ingatlanforgal-
mazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan beru-
házás, ingatlan hasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bér-
beadása és -vétele; sport- és kulturális tevékenységek szponzorá-
lása.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-
mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

(210) M 08 02856 (220) 2008.09.10.
(731) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen: reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különö-
sen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és
egyéb hordozón például plakátok, levelek, szórólapok filmek for-
májában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, pl. teletexen, zártkörû hálózatokon keresztül,

hirdetések elektronikus formában távközlési úton pl. telefonon,
mobil telefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízing ügyletek, különösen gépjármû lí-
zing; életjáradék- és nyugdíjfolyósítási valamint biztosítási szol-
gáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosí-
tás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû és hajó bizto-
sítások, lakás- ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások viszontbiztosítások; ingatlanforgal-
mazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan beru-
házás, ingatlan hasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bér-
beadása és -vétele; sport- és kulturális tevékenységek szponzorá-
lása.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-
mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

(210) M 08 02857 (220) 2008.09.10.
(731) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen: reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különö-
sen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és
egyéb hordozón például plakátok, levelek, szórólapok filmek for-
májában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, pl. teletexen, zártkörû hálózatokon keresztül,
hirdetések elektronikus formában távközlési úton pl. telefonon,
mobil telefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízing ügyletek, különösen gépjármû lí-
zing; életjáradék- és nyugdíjfolyósítási valamint biztosítási szol-
gáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosí-
tás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû és hajó bizto-
sítások, lakás- ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások viszontbiztosítások; ingatlanforgal-
mazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan beru-
házás, ingatlan hasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bér-
beadása és -vétele; sport- és kulturális tevékenységek szponzorá-
lása.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-
mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

M1291

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 12. szám II. kötet, 2008.12.29.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.



(210) M 08 03074 (220) 2008.10.02.
(731) Otthonfutár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)
(740) dr. Sági György, Dr. Sági Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.

36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.

(210) M 08 03075 (220) 2008.10.02.
(731) Otthonfutár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)
(740) dr. Sági György, Dr. Sági Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.

36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.

(210) M 08 01486 (220) 2008.04.25.
(731) Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Kovátsits László ügyvéd, Budapest

(541) BUDAPESTI TÉMA
(511) 16 Papír és papírcikkek, karton és kartoncikkek, nyomtatvá-

nyok, újságok és folyóiratok, könyvek, könyvkötészeti cikkek,
fényképek, papíripari cikkek, ragasztóanyagok, anyagok mûvé-
szek részére, ecsetek, írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételé-
vel) klisék, nyomdabetûk.

35 Reklámozás és ügyletek, hirdetés, propaganda- és reklámte-
vékenység.

(210) M 08 02942 (220) 2008.09.19.
(731) Panyolai Szilvórium Kft., Panyola (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Bérczes Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ARANYALMA PÁLINKA
(511) 33 Pálinkák.

(210) M 08 02943 (220) 2008.09.19.
(731) Panyolai Szilvórium Kft., Panyola (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Bérczes Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MÉZES ARANYALMA
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 08 03112 (220) 2008.10.06.
(731) Paticard Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Üzleti ügyvitel, kártyával vagy anélkül igénybe vehetõ
törzsvásárlói szolgáltalások, törzsvásárlói kártyával kapcsolatos
szolgáltatások, kártyához kötött promóciós akciók megszervezé-

se, mûködtetése és felügyelete, vásárlási kedvet fokozó és promó-
ciós programok menedzselése, a vásárlók jutalmazásával kapcso-
latos programok, a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos információs
és tanácsadó szolgáltatások.

(210) M 08 01377 (220) 2008.04.16.
(731) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi

irodák, Budapest

(541) PEPSI RAW
(511) 32 Ásvány-, szódavizek és más alkoholmentes italok, gyü-

mölcsitalok és gyümölcslevek, szirupok és más italkészítéshez
szükséges anyagok.

(210) M 08 03169 (220) 2008.10.10.
(731) PERFECT FOND Kft., Kecskemét (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fogkrémek, gyógyszappanok, kozmetikai krémek, kozme-
tikai szerek, kozmetikai pakolások, lábizzadásgátló szappanok,
szappanok.

(210) M 08 02500 (220) 2008.08.04.
(731) Peszt-Plant Kft., Hidas (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) Radistart
(511) 1 Magkezelések mezõgazdasági és kertészeti célokra, mezõ-

gazdasági vegyi anyagok, mûtrágyák, mûtrágyatartalmú készít-
mények, növények növekedését szabályozó készítmények, talaj-
kondicionáló vegyi termékek és készítmények, talajtápanyag ki-
egészítõk.

5 Gombaölõ szerek (fungicidek) és inszekticidek.

(210) M 08 01493 (220) 2008.04.26.
(731) Procter & Gamble Business Services Canada Company,

Halifax, Nova Scotia (CA)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ORAL-B EXPERT
(511) 21 Fogkefék; elektromos fogkefék; kefe készítéséhez szüksé-

ges anyagok; ultrahangos tisztító eszközök mûfogsorokra; tisztí-
tási célú nem elektromos eszközök és anyagok, amelyek a 21. osz-
tályba tartoznak; 21. osztályba tartozó részek és alkatrészek a fent
említett cikkekre; kefék; tartók és elosztók, minden, ami a 21.
osztályba tartozik.

(210) M 08 01494 (220) 2008.04.26.
(731) Procter & Gamble Holding GmbH, Schwalbach (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BLEND-A-MED COMPLETE 7 EXPERT
(511) 3 Készítmények a száj, fogak, torok, íny és szájüreg higiéniá-

jának fenntartására, öblítõkészítmények a fogkõ és fogszuvasodás
megakadályozására, fogtisztító készítmények, fogápoló készít-
mények, fogkrémek, szájvizek, szájspray, fogzselék, fluoridos
zselék, fluoridos szájöblítõk, tisztító porok, fogkõszínezõ tablet-
ták.
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(210) M 08 02726 (220) 2008.08.28.
(731) Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)
(740) dr. Komlódiné Pozsgai Gyöngyi, PTE Rektori Hivatal,

Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya, Pécs

(546)

(511) 41 Oktatás.

(210) M 08 03265 (220) 2008.10.17.
(731) Radovin Kft, Budapest (HU)

(541) RADOVIN
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 08 02284 (220) 2008.07.11.
(731) Rotam Limited, Chai Wan, Hong Kong (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) BANDERA
(511) 5 Rovarölõ szerek (inszekticidek), gyomirtó szerek (herbici-

dek), gombaölõ szerek (fungicidek), parazitaölõ szerek (parazici-
dek), kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek.

(210) M 08 02169 (220) 2008.07.01.
(731) Rotam Limited (Hong Kong-i cég), Chaiwan, Hong Kong (CN)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) MATIZ
(511) 5 Rovarirtó szerek, gyomirtó szerek (herbicidek), gombaölõ

szerek (fungicidek), parazitaölõ szerek, kártékony állatok és nö-
vények irtására szolgáló készítmények.

(210) M 08 03082 (220) 2008.10.02.
(731) Royal Investments Hungary Kft., Budapest (HU)

(541) CSAVARODJ BELE
(511) 30 Fagylalt, jégkrém.

(210) M 08 03083 (220) 2008.10.02.
(731) Royal Investments Hungary Kft., Budapest (HU)

(541) SOPRANO
(511) 30 Fagylalt, jégkrém.

(210) M 08 02497 (220) 2008.08.04.
(731) Sanoma Budapest Kiadói zRt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) EASY DECEMBER
(511) 38 Távközlés; különösen elektronikus hirdetõtábla szolgálta-

tás, elektronikus levelezés, e-mail; információs szolgáltatások in-
ternet útján, internetes oldalak létrehozása és mûködtetése; inter-
netes tartalomszolgáltatás, képek cikkek továbbítása internet út-
ján.

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

(210) M 08 02659 (220) 2008.08.19.
(731) Santemed Clinic De Beaute Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

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

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(210) M 08 03205 (220) 2008.10.13.
(731) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Kávé; filteres csomagolású kávé, kávé alapú italok, kávé és
kávé alapú tejet tartalmazó italok, tejpor, kávépótló, kakaó, cso-
koládé, gabonafélék, gyümölcsök, cukor, gyógynövények vagy
fûszerek vagy ezen termékek kombinációja; kávékivonatok, ins-
tant kávé kávépótlók; tea, tea alapú italok, leveles tea, herbatea,
tea kivonatok, instant tea, teapótlók, teakeverékek, fõzetek; ka-
kaó, kakaóalapú italok, csokoládé és por alakú csokoládékivona-
tok, granulátum vagy folyékony formában; cukor; italok készíté-
séhez használt gyógynövények; keverékek gyógynövény alapú
italok készítéséhez; fõleg gyógynövényekbõl álló keverékek, me-
lyek szárított gyümölcsöt is tartalmaznak; gyógynövények, fõze-
tek, nem gyógyászati célra.

(210) M 08 02611 (220) 2008.08.14.
(731) Slezák Antal, Töltéstava (HU)
(740) Török Antal szabadalmi ügyvivõ, Gyõr

(546)

(511) 38 Online internetes információ és hírszolgáltatás, hírügynök-
ségi szolgáltatás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek se-
gítségével, internetes közösségek számára kommunikációs felü-
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letek biztosítása hírportálon; fotó- és sajtótermékek online publi-
kálása a világhálón, események, rendezvények, helyszíni közvetí-
tése az interneten; közérdekû információk közzététele a világhá-
lón; EDI (elektronikus adatcsere) szolgáltatás, elektronikus pos-
taláda elektronikus postafiók, elektronikus levélszekrény szolgál-
tatások, e-mail.

(210) M 08 02612 (220) 2008.08.14.
(731) Slezák Antal, Töltéstava (HU)
(740) Török Antal szabadalmi ügyvivõ, Gyõr

(546)

(511) 38 Online internetes információ és hírszolgáltatás, hírügynök-
ségi szolgáltatás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek se-
gítségével, internetes közösségek számára kommunikációs felü-
letek biztosítása hírportálon; fotó- és sajtótermékek online publi-
kálása a világhálón, események, rendezvények, helyszíni közvetí-
tése az interneten; közérdekû információk közzététele a világhá-
lón; EDI (elektronikus adatcsere) szolgáltatás, elektronikus pos-
taláda elektronikus postafiók, elektronikus levélszekrény szolgál-
tatások, e-mail.

(210) M 08 02613 (220) 2008.08.14.
(731) Slezák Antal, Töltéstava (HU)
(740) Török Antal szabadalmi ügyvivõ, Gyõr

(546)

(511) 38 Online internetes információ és hírszolgáltatás, hírügynök-
ségi szolgáltatás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek se-
gítségével, internetes közösségek számára kommunikációs felü-
letek biztosítása hírportálon; fotó- és sajtótermékek online publi-
kálása a világhálón, események, rendezvények, helyszíni közvetí-
tése az interneten; közérdekû információk közzététele a világhá-
lón; EDI (elektronikus adatcsere) szolgáltatás, elektronikus pos-
taláda elektronikus postafiók, elektronikus levélszekrény szolgál-
tatások, e-mail.

(210) M 08 02439 (220) 2008.07.28.
(731) Sonarmed Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(541) Sonarmed
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 08 03102 (220) 2008.10.06.
(731) Starkiss Nyomdaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budaörs (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KönyvesPont
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-

anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 08 03097 (220) 2008.10.03.
(731) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) Szerencsekoktél
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cikkek
(bútorok kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõ ügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok ter-
jesztése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, szórakoztatás, tele-
víziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása,
sorsjáték szervezetek, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-
programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(210) M 08 03302 (220) 2008.10.20.
(731) Szántó László, Kaposvár (HU)
(740) dr. Stier Diána ügyvéd, Kaposvár

(546)

(511) 41 Nevelés, természetes és jogi személyek tagjai szellemi ké-
pességeinek fejlesztésével kapcsolatban nyújtott szolgáltatások;
szakmai képzés; szórakoztatásra, kikapcsolódásra és figyelem le-
kötésére irányuló szolgáltatások; sport- és kulturális tevékenység
egészségvédõ-testedzõ szolgáltatás; a Balaton átúszásával kap-
csolatos sporttevékenység szervezése, és a kapcsolódó kulturális
tevékenység; Révfülöp és Balatonboglár között a Balaton átúszá-
sához kapcsolódó sport- és szolgáltató tevékenység; képzõmûvé-
szeti és irodalmi alkotások nyilvános bemutatása kulturális vagy
oktatási célból.

(210) M 08 00487 (220) 2008.02.18.
(731) Széles Imre Attila, Szentes (HU)
(740) dr. Homolya Róbert, Homolya Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógép fájlokban (mások számára), adóbevallá-
sok elkészítése, becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzõi
szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése mások szá-
mára), bérszámfejtés, eladási propaganda (mások számára), el-
osztó-, adagolóautomaták kölcsönzése, fénymásolás, fénymáso-
lógépek kölcsönzése, gazdasági elõrejelzések, gépírási szolgálta-
tások, gyapjúanyagok becslése, gyorsírási szolgáltatások, hirde-
tések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési
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oldalak készítése, import-export ügynökségek, információk szá-
mítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számí-
tógépes adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolásm irodagé-
pek és készülékek kölcsönzése kérdésekben, költöztetõ szolgálat
vállalkozások számára, könyvelés, könyvvizsgálat, közlemények
átírása, közönségszolgálat, közvéleménykutatás, kutatások ügy-
letekkel kapcsolatban, lábon álló fa értékbecslése, manöken/mo-
dell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból, munkaerõ-to-
borzás, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, pia-
ci tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag
naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklám-
anyagok (röplapok, prospektusok nyomtatványok, áruminták)
terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távköz-
lési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, rek-
lámügynökségek, hirdetõ ügynökségek, sajtófigyelés, segítség-
nyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítség-
nyújtás üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szabadté-
ri hirdetés, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvélemény-
adás gazdasági ügyekben, szállodai üzletvezetés, számítógépes
nyilvántartások kezelése számlakivonatok összeállítása, sze-
mélyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, szövegfeldolgo-
zás, tehervagonok helymeghatározása számítógéppel, telefonos
üzenetközvetítés (telefonon el nem érhetõ személyeknek), televí-
ziós reklámozás, titkársági szolgáltatások, újságelõfizetések inté-
zése (mások számára), állásközvetítõ irodák, árubemutatás, áru-
minták terjesztése, árverés, önköltség-elemzés, üzleti felvilágosí-
tás, tájékoztatás, üzleti információk, üzleti menedzselés elõadó-
mûvészek részére üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás,
üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletveze-
tési tanácsadó szolgálatok.
38 Távközlés, elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlé-
si szolgáltatás), elektronikus levelezés, e-mail, faxberendezések
kölcsönzése, faxok továbbítása, hírügynökségek, hozzáférés biz-
tosítása számítógépes világhálóhoz, információszolgáltatás táv-
közlési ügyekben, kábeltelevíziós mûsorszórás, közlések üveg-
szálas hálózatok útján, mobil (celluláris) telefon-összeköttetés,
modemek kölcsönzése, mûholdas átvitel, rádióadás, számítógép-
terminálok közötti összeköttetések, távirati összeköttetések, táv-
iratok küldése, táviratok továbbítása, távirdai szolgáltatások, táv-
konferencia szolgáltatások, távközlési berendezések kölcsönzé-
se, távközlési beszélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatások,
távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval, telefo-
nok kölcsönzése, telefon-összeköttetések, telefonszolgáltatások,
televíziós mûsorszórás, telexszolgáltatások, tudakozók, informá-
ciós szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján),
üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével, üzene-
tek küldése, üzenetküldõ készülékek bérlete.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés; adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médium-
ból elektronikus médiumba, anyagpróba, bakteriológiai kutatás,
belsõépítészet, biológiai kutatás, csomagolástervezési szolgálta-
tások, divattervezés, felhõk szétoszlatása, fizikai kutatások, föld-
mérés, geológiai felderítés, geológiai kutatás, geológiai szakvéle-
mények készítése, gépjármûvek mûszaki vizsgálata, grafikusmû-
vészi tervezési szolgáltatások, hosting szolgáltatások webolda-
lakhoz, idõjárás-elõrejelzõ szolgálat, ipari formatervezés, kozme-
tikai kutatás, kõolajmezõk kiaknázásának elemzése környezetvé-
delmi tanácsadás, kutatás és fejlesztés (mások részére), mechani-
kai kutatás, mértékhitelesítés (mérésügy), minõség-ellenõrzés,
mûalkotások hitelesítése, mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi te-
vékenység, mûszaki tervtanulmányok készítése olajkutak ellen-
õrzése, olajkutatás, stíldíszítés (ipari formatervezés), szakvéle-
mények adása kõolajmezõkrõl, szakvélemények adása (mérnöki
munkákkal kapcsolatban), számítógépprogramok adatainak és
adatoknak az átalakítása, számítógépprogramok installációja,
számítógépprogramok sokszorosítása, számítógépek kölcsönzé-
se, számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek
tervezése, számítógépes rendszerelemzés, számítógéphardverrel
kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, szá-

mítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprogramok köl-
csönzése, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntar-
tása, tenger alatti kutatás, textilek tesztelése (kipróbálása), város-
tervezés, vegyelemzés, kémiai analízis, vegyészeti kutatás, ve-
gyészeti szolgáltatások, weboldalak alkotása és fenntartása má-
sok számára, építési tervkészítés, építészet, építészeti konzultá-
ció.

(210) M 08 02494 (220) 2008.08.04.
(731) Tamássy Zsolt, Budapest (HU)
(740) dr. Hazai Kinga, Dr. Kéri - dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.

(210) M 08 03073 (220) 2008.10.01.
(731) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.,

PULLY (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; csomagoló konténerek és csoma-
goló anyagok papírból vagy papírbevonatú mûanyagból; zacskók,
zsákok, és lapok csomagolási és tárolási célokra ételek és folyadé-
kok és folyékony termékek csomagolásához; jégkrémek tárolásá-
ra szolgáló dobozok; tölcsérvédõ csomagolóanyagok; mûanya-
gok csomagolási célokra (amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba); mûanyag filmek; mûanyag filmek csomagolási célokra;
nyomtatott anyagok; könyvkötõ anyagok; irodaszerek; útmutató
és oktató anyagok (készülékek kivételével).

20 Faanyagok (melyek nem tartoznak más osztályokba), du-
gók, gyékény, nád, vesszõ, szarv, csont, elefántcsont, halcsont,
kagyló, borostyán, gyöngykagyló, tajték, valamint a felsoroltakat
helyettesítõ anyagok mûanyagból; üvegdugók és üvegzárak (nem
fémbõl); szívószálak; szállítólapok (nem fémbõl); mûanyag tartá-
lyok.

29 Hús, hal-, baromfi- és vad; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; tejsavó
proteinek (emberi fogyasztásra), kocsonyák, kompótok; tojások,
tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
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30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; italok, melyek tartalmaznak
kávét, teát, kakaó- vagy csokoládéalapú italok; jeges tea; méz me-
laszszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártá-
sok; fûszerek; jég.

32 Sörök; ásványvizek és szénsavval dúsított vizek és egyéb al-
koholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmé-
nyek és más készítmények italokhoz.

(210) M 08 03303 (220) 2008.10.20.
(731) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

(541) GLATANOST
(511) 5 Humán orális gyógyszerészeti készítmények, humán sze-

mészeti gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 08 02888 (220) 2008.09.15.
(731) V45 Ingatlanfejlesztõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Fütty Tivadar, Dr. Fütty Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ÁP2
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció, irodai munkák.

(210) M 08 03206 (220) 2008.10.09.
(731) Vadex Mezõföldi Zrt., Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Szabó Kálmán, Szabó Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

(546)

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

(210) M 07 04087 (220) 2007.12.10.
(731) Viasat Hungária Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba ügyvéd, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ZOOM3
(511) 9 Hanghordozók; optikai hordozók; hang- és optikai hordo-

zók, hanglemezek, adatfeldolgozó berendezések és számítógé-
pek; számítógépes játékok; számítógépes programok.

35 Rádiós és televíziós reklámozás és kereskedelem, hirdetési
és reklámanyagok kölcsönzése, tv-kereskedelemmel kapcsolatos
üzleti szponzorálásban használatos filmezett/grafikus anyagok
gyártása, a fentiekkel kapcsolatos tanácsadási és információs
szolgáltatások, eladási propaganda, szponzorhely biztosítása, hir-
detési hely kölcsönzése az interneten.

38 Kábeles, mûholdas és földi televíziós mûsorszórás, interne-
tes és rádiós mûsorszórás, távközlési szolgáltatások, mûholdas át-
vitel; távközlési kommunikációs és mûsorszóró készülékek bér-
beadása, mûsorszórással kapcsolatos információk nyújtása az in-
terneten keresztül; fentiekkel kapcsolatos tanácsadási és informá-
ciós szolgáltatások.

41 Mulattatási, nevelési és szórakoztatási szolgáltatások; tele-
víziós és rádiós szórakoztatás; show-mûsorok; színházi és egyéb
szórakoztató elõadások készítése és elõadása; film-, rádió- és vi-

deóprodukciók; szórakoztatási szolgáltatásokra vonatkozó infor-
mációk; filmstúdiók; felvevõ stúdiós és filmstúdiós szolgáltatá-
sok; rádiós és televíziós programok készítése; mozik; videoszala-
gok és rádiós, tv-programok, riporteri szolgáltatások; fotóriport
készítése; sorsjáték lebonyolítása.

(210) M 08 00927 (220) 2008.03.14.
(731) Várda-Drink Zrt., Kisvárda (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) HERBIT
(511) 33 Égetett szeszes italok.

(210) M 08 03350 (220) 2008.10.29.
(731) Wemed Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek; cipõk; kalapáruk.

(210) M 08 03351 (220) 2008.10.29.
(731) Wemed Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek; cipõk; kalapáruk.

(210) M 08 03196 (220) 2008.10.13.
(731) WYWEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Klausmann Kornél, Klausmann Kornél Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, gazdasági elõrejelzések, hirdetési hely
kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, információk számítógé-
pes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése, konzultáció személyzeti kérdé-
sekben, munkaerõ-toborzás, online hirdetõi tevékenység számító-
gépes hálózaton, piaci tanulmányok, piackutatás, segítségnyújtás
kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás
üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szabadtéri hirde-
tés, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás
gazdasági ügyekben, személyzet kiválasztása pszichológiai eljá-
rásokkal, állásközvetítõ irodák, üzleti felvilágosítás tájékoztatás,
üzleti információk, üzleti menedzselés elõadómûvészek részére,
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési ta-
nácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szol-
gálatok.
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41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, akadémiák (oktatás), alkotómûhelyek szervezése
és lebonyolítása (gyakorlat), elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebo-
nyolítása, gyakorlati képzés (szemléltetés), konferenciák szerve-
zése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása,
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, levelezõ tan-
folyamok, oktatás, oktatási tárgyú információk oktatási vizsgáz-
tatás, online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk),
szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szemináriumok rendezése és
vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szövegek
kiadása (nem reklámcélú), versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás).

(210) M 08 03110 (220) 2008.10.06.
(731) Zala Kempingek Kft., Keszthely (HU)

(546)

(511) 41 Üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás).

43 Szálláshely lefoglalása; üdülõtáborok szolgáltatásai (szál-
lásadás).

(210) M 08 02807 (220) 2008.09.04.
(731) Ács Zoltán, Baja (HU)

(546)

(511) 39 A Veggie express saját konyháján elõállított meleg étel ház-
hoz szállítása.

43 Meleg- és hidegkonyhai készítmények önkiszolgáló rend-
szerû felszolgálása; kávéházi, felszolgáló rendszerû éttermi szol-
gáltatás; party service rendszerû vendéglátás.

A rovat 110 db közlést tartalmaz.
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