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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II.
Védjegybejelentések meghirdetése II.

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

(554)

M 08 00119
(220) 2008.01.17.
Webvilág Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
dr. Ribarits Tamás, Gyõri és Ribarits Ügyvédi Iroda, Budapest

WEBVILÁG
42

Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

(210) M 08 03406
(220) 2008.11.03.
(731) Brand How Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Botár Annamária, Dr. Botár Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

33

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 08 03408
(220) 2008.11.03.
(731) Brand How Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Botár Annamária, Dr. Botár Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 02756
(220) 2009.09.28.
(731) ADVENIO Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ Rt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Ajtony Csaba, Nagy Ajtony Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) CLASS RÁDIÓ
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
oldalak készítése; on-line hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámidõ bérlete távközlési médiumban; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdetõ ügynökségek.
38

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

Távközlés; hírügynökségek; rádióadás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; hangstúdiók szolgáltatásai; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; zene összeállítása.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(210) M 09 02144
(220) 2009.08.18.
(731) Bogdán Tamás, Budaörs (HU)
(541) MobSec
(511) 9
Tudományos célra szolgáló, mozgóképi, optikai, súlymérõ,
egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására szolgáló készülékek; automata szerkezetek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.

Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 09 02878
(220) 2009.10.06.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

42 Mûszaki szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
45 Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott
személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; nyomozási és
felügyeleti szolgáltatások.
(210) M 09 02717
(220) 2009.09.23.
(731) Ubitz Gyula, Törökbálint (HU);
Herendi Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
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számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; acélgyapot; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
(210) M 09 02879
(220) 2009.10.06.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

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 szoftver tervezés és fejlesztés.

(210) M 09 02880
(220) 2009.10.06.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

(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; takarító eszközök; acélgyapot; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; acélgyapot; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
25

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

Távközlés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

(210) M 09 02885
(220) 2009.10.06.
(731) Beniker Kft., Patak (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
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- tartalomszolgáltatás - terjesztése interneten keresztül; adatok
vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus
médiumba; weboldalak fenntartása és alkotása mások számára.

(546)

(210) M 09 03088
(731) Szép Ferenc, Budapest (HU)
(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
(210) M 09 02888
(220) 2009.10.06.
(731) BERLIN-CHEMIE AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(541) TRETAX
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati
használatra.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

(220) 2009.10.26.

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

(210) M 09 03153
(220) 2009.10.30.
(731) Pannon-Safe Biztosítási Alkusz Kft., Pécs (HU)
(546)

M 09 02990
(220) 2009.10.15.
Haas György, Budapest (HU)
dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

Napkürt
16 Folyóiratok, hírlevelek, könyvek magazinok, újságok,
nyomtatott publikációk.
35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás.
38 Internetes szolgáltatások, közösségi portál fenntartása.
41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus
könyvek és folyóiratok online kiadása, konferenciaszervezés,
könyvkiadás és terjesztés, újság kiadása és terjesztése, kulturális
vagy nevelési célú kiállítások szervezése, oktatás, oktatási tárgyú
információk, online elérhetõ elektronikus publikációk, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szórakoztatás, versenyek szervezése, mûvészeti tevékenységek, ismeretterjesztés.
44 Egészségügyi szolgáltatások, egészségvédelem, egészségfejlesztés, pszichológusok szolgáltatásai, életvezetési tanácsadás.
45 Közösségszervezés.

(210) M 09 03083
(220) 2009.10.26.
(731) Balaton.hu Zrt., Veszprém (HU)
(546)

(511) 36 Alkuszi/ügynöki tevékenység, biztosítási tanácsadás, biztosítási ügynöki tevékenység.

(210) M 09 03167
(220) 2009.11.02.
(731) Katona Melinda Zsuzsanna, Budapest (HU)
(740) dr. Balázs Gábor, Budapest
(546)

(511) 25

(511) 16 Papíráruk, nyomtatoTt anyagok és kiadványok; prospektusok, újságok; távközléssel kapcsolatos, szórakoztatással és interaktív multimédiával kapcsolatos képeslapok és folyóiratok.
35 Reklámozás; reklám- és hirdetõügynökség; hirdetési szolgáltatások; interaktív multimédiás, interneten továbbított és közölt hirdetések; áruk és szolgáltatások felsorolása; hírközlési digitális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése; online hirdetõ tevékenység; piackutatás; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba történõ szerkesztése.
38 Távközlési szolgáltatások, elektronikus levelezés, elektronikus adatátvitel, híranyag továbbítása interneten keresztül, hírügynökségi szolgáltatás- tartalomszolgáltatás; elektronikus hirdetõtábla- szolgáltatás.
42 Adattárolás, adatbázis-szolgáltatás, adatkezelés, adatfeldolgozás, adatok adatbázisból történõ kikeresése, adatbázis- hozzáférés biztosítása elektronikus eszközön, elektronikus hálózaton,
interneten keresztül; hírügynökség, hírek, információ továbbítása

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 03202
(220) 2009.11.03.
(731) 2Republic BTL Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lokodi Csaba, Budapest
(546)

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

M131

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 2. szám II. kötet, 2010.03.01.
Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valuta ügyletek; ingatlan
ügyletek.

(210) M 09 03253
(220) 2009.11.09.
(731) General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Detroit, Michigan állam 48265-3000 (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) ATS
(511) 12 Szárazföldi motoros jármûvek.
(210) M 09 03271
(220) 2009.11.10.
(731) Daria Golubenko, Budapest (HU)
(541) The Internet is our space
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; tanítási
és oktatási anyagok.
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 szoftver tervezés és fejlesztés.
(210) M 09 03280
(220) 2009.11.11.
(731) CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)
(740) Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 09 03281
(220) 2009.11.11.
CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)
Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

rtlrandi.hu
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(210) M 09 03283
(220) 2009.11.11.
(731) Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Petrovai György ügyvéd, Budapest
(546)

(210) M 09 03284
(220) 2009.11.11.
(731) Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Petrovai György ügyvéd, Budapest
(541) Itt voltunk, itt vagyunk, itt leszünk. MAGYAR

TAKARÉKOK
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valuta ügyletek; ingatlan
ügyletek.
(210) M 09 03285
(220) 2009.11.11.
(731) Credit Management System Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, adatkutatás számítógépes fájlokban mások számára, gazdasági információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, kutatások ügyletekkel, piaci
tanulmányok, piackutatás, statisztikák.
36 Biztosítási statisztikai szolgáltatások, követelésbehajtási tevékenység, pénzügyi elemzések, pénzügyi információk fenntartása.
42 Számítógép szoftver fejlesztése, számítógépprogramok kidolgozása, számítógép-szoftver fenntartása.
(210) M 09 03286
(220) 2009.11.11.
(731) Credit Management System Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, gazdasági információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, piaci tanulmányok, követelésbehajtási tevékenység, piackutatás, önköltség-elemzés, sajtófigyelés közremûködés vállalatok irányításában, segítségnyújtás
üzletvezetéshez, statisztikák, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás, Outsourcing szolgáltatások.
36 Alkuszi/ügynöki tevékenység, biztosítási statisztikai szolgáltatások, biztosítási tanácsadás, faktorálási szolgáltatások, felszámolói szolgáltatások, pénzügyi finanszírozási szolgáltatások,
információk nyújtási biztosítási ügyekben, pénzügyi elemzések
pénzügyi igazgatás, pénzügyi információk nyújtása, finanszírozási tanácsadás, követeléskezelés, követelésmenedzsment tanácsadás, vállalati kockázatkezelési rendszerek felépítése, mûködtetése, cégértékelés, outsourcing szolgáltatások.
(210)
(731)
(740)
(541)
(511)

M 09 03287
(220) 2009.11.11.
TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt., Budaörs (HU)
dr. Lévai András jogtanácsos, Budaörs

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

(210) M 09 03288
(220) 2009.11.11.
(731) Szántó Emil, Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) NATURLAND
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(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, kivéve bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok; fertõtlenítõszerek;
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, fitness-, wellness szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; orvosi tanácsadás, életviteli tanácsadás, mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(210) M 09 03289
(220) 2009.11.11.
(731) Németh Péter, Budapest (HU)
(541) TOURINNOV
(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; adatkutatás számítógépfájlokban mások számára; becslés kereskedelmi ügyletekben;
eladási propaganda mások számára; gazdasági elõrejelzések; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; közvéleménykutatás; piaci tanulmányok; piackutatás; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakmai
konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági
ügyekben; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántartások
kezelése; szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; üzleti felvilágosítás; üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetési
tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgáltatások.
41 Digitális képfelvételezés; elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fordítói
szolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; szemináriumok
rendezése és vezetése; üdülési tárgyú információ.
42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; hálózati kiszolgálók [web szerverek]
bérlete; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; kutatás és fejlesztés mások részére; számítógép programok adatainak és adatoknak
az átalakítása; számítógép programok installációja; számítógép
programok sokszorosítása; számítógép szofvter tanácsadás; számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés;
számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógép-szoftver fenntartása; web oldalak alkotása és fenntartása
mások számára.
(210) M 09 03352
(220) 2009.11.18.
(731) Twentieth Century Fox Film Corporation, Los Angeles,
California 90035 (US)
(740) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(541) FOX CRIME

(511) 9
Globális számítógép-hálózat és vezeték nélküli eszközök
útján letölthetõ csengõhangok, grafikák, háttérképek és zene;
mozgókép filmet és televíziós szórakoztatást tartalmazó letölthetõ mozgóképek, televíziós programok és audiovizuális tartalom;
mozgókép filmet és televíziós szórakoztatást tartalmazó letölthetõ audio és videó felvételek; számítógépes keresõmotor szoftver;
számítógépes képernyõvédõ szoftver; mozgókép filmet és televíziós szórakoztatást tartalmazó mûsoros videoszalagok, DVD-k és
CD-k.
16 Magazinok, poszterek; levelezõlapok; cserélhetõ betétlapos
irattartók; noteszek; iratgyûjtõk; jegyzettömbök; üres naplófüzetek; emlékeztetõ jegyzettömbök; címjegyzékek; elõjegyzési naptárak; könyvborítók; öntapadó címkék; matricák; matrica albumok; asztali naptárak; fali naptárak; könyvjelzõk; gyûjtögetõs
kártyák; fényképalbumok; beragasztott és nem beragasztott fényképek; üdvözlõ kártyák; könyvek; képregények; humoros könyvek; tollak és ceruzák.
38 Televíziós közvetítési és mûsorszórási szolgáltatások.
41 Televíziós programok, mozgókép filmek és audiovizuális
szórakoztatás gyártása és forgalmazása; televíziós program jellegû szórakoztató szolgáltatások; on-line információ nyújtása interneten keresztül a szórakoztatás területén; televíziós, mozgókép
filmes és videós szórakoztatás nyújtása vezeték nélküli kommunikációs eszközök útján; szórakoztatási szolgáltatások, nevezetesen
on-line számatógépes játékok nyújtása; on-line újságok, nevezetesen személyes információkat és véleményeket tartalmazó blogok; szórakoztató és kulturális események szervezése; mérkõzés,
verseny és játék jellegû szórakoztatás; mobil kommunikációs
eszközök útján továbbított szórakoztató jellegû programok; elektronikus könyvek és újságok on-line publikációja.
(210) M 09 03366
(220) 2009.11.19.
(731) 4 Sweet Angels Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Dobrossy István, Dobrossy és Alexa Ügyvédi Iroda,
Debrecen
(546)

(511) 35 Reklámozás; televíziós reklámozás, kereskedelmi ügyletek;
kereskedelmi adminisztráció.
38 Távközlés, televíziós mûsor és csatorna sugárzása, mûsorkészítés, televíziós programok összeállítása, televíziós mûsorszórás.
41 Televíziós szórakoztatás, televízió-programok készítése,
show-mûsorok szervezése, szórakoztatás, oktatás.
(210) M 09 03367
(220) 2009.11.19.
(731) H & H „ÖNÉRT” Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Moravszki Mónika, Dr. Moravszki Mónika Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátás (élelmezés).
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(210) M 09 03405
(220) 2009.11.23.
(731) Al-Ma Gyógyszertár Mûködtetõ Kft., Budapest (HU)
(541) Mert kell az Egészség!
(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).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
(210) M 09 03474
(220) 2009.11.27.
(731) Corwell Kft., Dunakeszi (HU)
(541) VICTORIA BALANCE EVOLUTION
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagból 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); papíráruk, irodai papír, kommunikációs papír, fénymásoló papír.
(210) M 09 03487
(220) 2009.11.30.
(731) D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt., Budapest (HU)
(541) JOGTÁRS
(511) 36 Pénz- és valutaügyletek kapcsán nyújtott szolgáltatásokat,
valamint bármely biztosítási szerzõdéssel kapcsolatos szolgáltatások.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(210) M 09 03469
(220) 2009.11.27.
(731) Ábrahám Edit, Budapest (HU)
(740) dr. Olajos Szilvia ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 3
Illóolajok, illóolaj keverékek, éteres, illó eszenciák és olajok, illatosítószerek, parfümök, illatszerek, illatosított szappanok,
kozmetikai és toalet piperekészítmények, hajápolási készítmények.

(210) M 09 03491
(220) 2009.09.30.
(731) Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt., Budapest (HU)
(541) GEO TARIFA
(511) 35 Reklámozás; marketing.
39 Elektromos áramelosztás, villamosenergia szállítása.
(210) M 09 03567
(220) 2009.12.08.
(731) Népszava Lapkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) Seres László, Budapest
(546)

(210) M 09 03471
(220) 2009.11.27.
(731) Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervezõ Nonprofit
Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Kocsondi Emese, Kocsondi Ügyvédi Iroda, Szeged
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok, könyvek, képes tájékoztatók, fényképek, papíripari cikkek, tanítási és oktatási eszközök.
35 Reklámozási ügyletek.
41 Lap-, folyóirat- és könyvterjesztés, rádió és televízió sugárzásra alkalmas mûsorkészítés, auditív és vizuális mûsorok szerkesztése.
(210) M 09 03683
(220) 2009.12.17.
(731) Aramis Pharma Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga ügyvéd, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) ACIDA
(511) 5
Gyógyszerkészítmények humán használatra.

(210) M 09 03472
(220) 2009.11.27.
(731) Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervezõ Nonprofit
Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Kocsondi Emese, Kocsondi Ügyvédi Iroda, Szeged
(546)

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

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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M 09 03688
(220) 2009.12.17.
Irány Colorado Kft., Nyíregyháza (HU)
EMRI-PATENT KFT, Debrecen

IGRICE Kemping és Csárda
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; bálok szervezése, fogadások tervezése (szórakoztatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, üdülési tárgyú információ.
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43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás; bár szolgáltatások, étkezdék, éttermek, gyorséttermek, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, kantinok, büfék, étkezdék, káváházak, motelek, önkiszolgáló éttermek, panziók, rendezvényhez termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges-), szállodai szolgáltatások, táborhelyek hsznosítása, turistaházak, üdülõtáborok szolgáltatásai (szállásadás), vendéglátóipar, kempingszolgáltatás, éttermi vendéglátás.

(210) M 09 03690
(220) 2009.12.18.
(731) Viacom International Inc, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) AZÚRKÉK NYOMOK
(511) 18 Esernyõk, sportszatyrok, hátitáskák, övtáskák, válltáskák,
kézitáskák, pénztárcák és levéltárcák, sporttáskák, ruhatartó zsákok utazáshoz, hátizsákok, aprópénz tartó pénztárcák, henger
alakú táskák, strandtáskák.
25 Fürdõruhák, fürdõköpenyek, strandruhák, övek, sortok,
dzsekik, kabátok, zoknik, lábbelik, selyemkendõk, szvetterek,
halloween jelmezek, karneváli jelmezek, egyéb jelmezek, színházi jelmezek, ruhák, kesztyûk, edzõ sortok, fülvédõk, sálak, pizsamák nadrágok, ingek, melegítõ felsõk, síruhák, hosszúnadrágok,
napellenzõk, nadrágtartók, garbók, alsóruházat, mellények, melegítõruhák, fejfedõk.
28 Játékok és játékszerek, nevezetesen, kártyajátékok, dobójátékok; babák; felfújható játékok; plüssjátékok; akciófigurák és
ehhez tartozékok; CD-ROM-okat hasznosító egyedülálló videojáték gépek, egyedülálló videó játék gépek, egyedülálló hangkimenet gépek táblajátékok; sportcikkek, nevezetesen, golfütõk,
baseball labdák, futball labdák, vízilabdák, játéklabdák; baseballütõk; karácsonyfadíszek.
41 Szórakoztató szolgáltatás vidámparki utazással és látványosságokkal; szórakoztató-, sport- és kulturális szolgáltatások,
úgy mint rádió- és televízió mûsorok készítése; filmgyártás és élõmûsoros szolgáltatás; animációs filmek, televíziós programok készítése; mozi- és TV stúdiók szolgáltatásai, mozifilm szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, úgy mint élõ szórakoztató mûsorok
és bemutatók, könyvkiadás, magazinok és idõszakos kiadások;
információszolgáltatás különbözõ felhasználóknak a világhálón
az Interneten vagy egyéb on-line adatbázison keresztül; táncmûsorok, zenei mûsorok és videós díjátadó mûsorok; vígjátékok, játékmûsorok és sportesemények egyenes adásban vagy felvételrõl
történõ közvetítése; élõ koncertek; televíziós hírmûsorok; tehetségkutató vetélkedõk valamint zenei és televíziós díjátadó események szervezése; divattal és stílussal kapcsolatos szórakoztató
bemutatók szervezése és lebonyolítása; szórakoztatással kapcsolatos információszolgáltatás a világhálón keresztül.

(210) M 10 00072
(220) 2010.01.14.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) CURIOPHTAL
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.

(210) M 10 00073
(220) 2010.01.14.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) RICHTEAR
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
(210) M 10 00074
(220) 2010.01.14.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(541) OPHYLOSA
(511) 5
Gyógyszerkészítmények.
(210) M 10 00127
(220) 2010.01.19.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) Jovital C Duo-Active
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 10 00128
(220) 2010.01.19.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) EXPLEMED
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 10 00129
(220) 2010.01.19.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) YAMBRON
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 10 00130
(220) 2010.01.19.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) DUFFOTIN
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 10 00131
(220) 2010.01.19.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) ZOBRON
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 10 00132
(220) 2010.01.19.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) ASSUBEX
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
(210) M 10 00133
(220) 2010.01.19.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(541) SPRANETT
(511) 5
Humán gyógyszerészeti készítmények.
A rovat 52 db közlést tartalmaz.
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