
(210) M 08 00652 (220) 2008.03.17.
(731) Alianz Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Borsányi Gábor, Budapest

(541) ALLIANZ BANK. MIBEN SEGÍTHETÜNK?
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(210) M 08 00649 (220) 2008.02.27.
(731) AOB fashion Kft., Miskolc (HU)
(740) Blasius 2002 Kft., Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 03397 (220) 2002.08.01.
(731) Ariadna Sodi Miranda, New York, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella ügyvéd, S.B.G. & K. Szabadalmi

és Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikumok, szappanok, illatszerek, illóolajok, hajsze-
szek, fogápoló szerek, termékek személyes ápolásra és fürdéshez,
samponok, tisztítókészítmények; mosodai készítmények.
9 Szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok, napszem-
üvegek, szemüvegek receptre; hang- és audiovizuális felvételek,
beleértve a fonográflemezeket, mûsoros mágnesszalagokat, vi-
deoszalagokat, lemezeket, kazettákat és CD-ROM-okat; mozgó-
filmek; számítógépes szoftver; szöveg, hang és/vagy képek felvé-
telére, közvetítésére vagy sokszorosítására alkalmas berendezé-
sek; videojátékok; elektronikus könyvek és kiadványok.
25 Ruházat, lábbelik, fejfedõk.

(210) M 08 01176 (220) 2008.04.07.
(731) Artwork Photo Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Harmath Luca ügyvéd, KÓCSÓ és TÁRSAI ÜGYVÉDI

IRODA, Budapest

(546)

(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.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 08 00993 (220) 2008.03.20.
(731) Arzenál Elektromechanikai Zrt., Nyírtelek (HU)

(546)

(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.

(210) M 08 01611 (220) 2008.05.08.
(731) Ashland Licensing and Intellectual Property (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Dublin, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ULTRAMAX
(511) 1 Jármûmotorok fagyálló és hûtõfolyadéka.

4 Ipari és gépkocsi-motorolajok, kenõanyagok és zsírok és
hidraulikus olajok.

(210) M 08 01612 (220) 2008.05.08.
(731) Ashland Licensing and Intellectual Property (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Dublin, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ALL FLEET
(511) 1 Jármûmotorok fagyálló és hûtõfolyadéka.

4 Ipari és gépkocsi-motorolajok, kenõanyagok és zsírok és
hidraulikus olajok.

(210) M 08 00270 (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-
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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 00272 (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 00273 (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

(541) I-LABS
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

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

(210) M 08 00276 (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) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

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

(210) M 08 00280 (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

(541) PLATEA
(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 00281 (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 00795 (220) 2008.03.10.
(731) Bakos Faipari Kereskedelmi és Gyártó Egyéni Cég,

Budapest (HU)
(740) dr. Lajta Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 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.
40 Anyagmegmunkálás.

(210) M 08 00797 (220) 2008.03.10.
(731) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 33 Borok.

(210) M 08 00471 (220) 2008.02.15.
(731) Berlin-Chemie AG., Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) REVITELLE
(511) 5 Táplálékkiegészítõk gyógyászati célokra, amelyeket gyógy-

szerészeti és vitaminkészítmények tartalmaznak, diétás élelmi-
szerek és italok gyógyászati célokra.

(210) M 08 00458 (220) 2008.02.14.
(731) BRISTOL Holding Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Herbaház
(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 és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(210) M 08 01227 (220) 2008.04.09.
(731) British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington,

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

Budapest

(541) NORTH STATE
(511) 34 Cigaretták; dohány, dohánytermékek; öngyújtók; gyufák;

dohányosok kiegészítõi.

(210) M 08 01469 (220) 2008.04.25.
(731) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Kisfalvi János, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Étkezési olajok és zsírok, beleértve a margarinokat, vajat is.

(210) M 08 01241 (220) 2008.04.10.
(731) Báli Péter, Göd (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 08 00683 (220) 2008.03.03.
(731) Bálint Gáspár, Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 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.

(210) M 08 00684 (220) 2008.03.03.
(731) Bálint Gáspár, Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) VITÉZ KÜRTÕS
(511) 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.

(210) M 08 00664 (220) 2008.02.28.
(731) CASTROL LIMITED, Swindon, Wiltshire (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) MOLUB-ALLOY
(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; kenõolajok és -zsírok;

tüzelõanyagok; nem kémiai eredetû tüzelõanyag-adalékok; kenõ-
anyagok és zsírok; porfelszívó, portalanító és porlekötõ készítmé-
nyek; világítóanyagok.

(210) M 08 01236 (220) 2008.04.09.
(731) CCSI Kft., Budapest (HU)

(541) LILLI
(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.

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

(210) M 08 00778 (220) 2008.03.06.
(731) Cenacolo Bt., Budapest (HU)

(541) koloko
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-

bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-

M661

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 6. szám II. kötet, 2008.06.30.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.



csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; asztalok, asztalok fém-
bõl, borostyánkõ, bútorok, bútorpolcok, díványok, kerevetek, do-
bozok fából vagy mûanyagból, dobozok játékokhoz, ezüstözött
üveg (tükrök), fa- vagy mûanyag hirdetmények, plakátok, fali
dísztáblák, nem textilbõl (bútorzat), faszerkezetek bútorokhoz,
fejtámaszok (bútorok), felfújható párnák, nem gyógyászati hasz-
nálatra, felfújható reklámtárgyak, fémbútorok, fiókok, fekhelyek
(lakásban tartott kisállatoknak), fotelek, kar(os)székek, gyöngy-
függönyök díszítés céljára, hengerpárnák, hirdetõtáblák, iratgyûj-
tõ polcok (bútorok), kanapék, karosszékek, sezlonok, kemping
hálózsákok, kerevetek, pamlagok, képkeretek, képkeretekhez dí-
szítõlécek, képkeretpántok, késnyelek nem fémbõl, könyvespol-
cok, könyvtartók [bútorzat], kulcstartó táblák, ládák, dobozok,
nem fémbõl, legyezõk, lemezes belsõ függönyök, lécek, rudak
(képkeretekhez), légmatracok nem gyógyászati használatra, lég-
párnák nem gyógyászati használatra, matracok, magas székek
gyermekeknek, mellszobrok fából, viaszból, gipszbõl vagy mû-
anyagból, mosdóállványok (bútorzat), mozgó testek, mobilok
(dísztárgyak), mûvészeti tárgyak fából, viaszból, gipszbõl vagy
mûanyagból, nyugágyak, padok (bútorok), paravánok (bútorok),
párnák, fejpárnák, párnák háziállatoknak, pohárszékek, ebédlõ-
szekrények, polcok (bútorok), pultok (asztalok), rajzasztalok, ru-
ganyos matracok ágyba, szekrények, székek fémbõl, székek (ülé-
sek), szélharangjáték (dekoráció), szobrocskák fából, viaszból,
gipszbõl vagy mûanyagból, szobrok fából, viaszból, gipszbõl
vagy mûanyagból, tálcák, nem fémbõl, tárolópolcok, tükrök,
vánkosok, párnák, vízágyak, nem gyógyászati használatra, ágyak,
ágynemûk (a vászonhuzatok kivételével), zsámolyok, ékszeres
dobozok, nem nemesfémbõl élelmiszertartó szekrények, nem
fémbõl, üvegszekrények, vitrinek (bútorzat).

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás; bár (szolgáltatások), gyorséttermek, hordozható épületek
bérlete, kantinok, büfék, étkezdék, motelek, kávéházak, panziók,
szállodai szolgáltatások, székek, asztalok, asztalterítõk, üvegáruk
kölcsönzése, vendéglátóipar, átmeneti szállások bérlete, étkez-
dék, éttermek, önkiszolgáló éttermek.

(210) M 07 02917 (220) 2007.08.23.
(731) Chimpex Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(541) VISHU instant tésztás levesek
(511) 29 Levesek; instant levesek.

(210) M 08 01318 (220) 2008.04.15.
(731) Colcon Anstalt, Vaduz (LI)
(740) dr. Fekete Csaba, Fekete Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(541) Malom Center
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 08 01159 (220) 2008.04.03.
(731) Communications Heffner Media AG, Zug (CH)
(740) dr. Rosner Gábor ügyvéd, Budapest

(541) GOLDENGATE
(511) 38 Távközlés.

(210) M 08 00654 (220) 2008.02.28.
(731) Csemege Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; szárított és fõ-
zött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok (dzsemek), kom-
pótok; tojás, 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.

(210) M 08 00655 (220) 2008.02.28.
(731) Csemege Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Debrecen (HU)

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(210) M 07 02760 (220) 2007.08.02.
(731) CWS-boco International GmbH, Duisburg (DE)
(740) dr. Jókay István, Dr. Jókay István Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Fém padlórács munkahelyi padlóhoz; fémpadlók.

27 Lábtörlõk; porfogó lábtörlõk; szõnyegek; padlóburkolatot
védõ lábtörlõk.

37 Lábtörlõk; porfogó lábtörlõk, szõnyegek mosása és tisztítá-
sa; higiéniai eszközök és tartozékaik beszerelése, javítása, kar-
bantartása és tisztítása különösen WC-helyiségekben; egészség-
ügyi berendezések és egyéb egészségügyi tárgyak, különösen ru-
határak mosdó- és WC-helyiségek, fürdõszobák, WC-s szaunák
beszerelése, javítása, karbantartása és tisztítása; szappanadago-
lók, illatosító készülékek, folyékonyszappan-adagolók, pamuttö-
rölközõ-adagolók, higiéniai papíradagolók, tisztítószer-adago-
lók, higiéniai és egészségügyicikk-adagolók ill. hulladékgyûjtõk
beszerelése, javítása, karbantartása és tisztítása, lábtörlõk, porfo-
gó lábtörlõk, szõnyegek bérbeadása.

44 Egészségügyi berendezések és egyéb egészségügyi tárgyak,
különösen ruhatárak, mosdó- és WC-helyiségek, öltözõk, fürdõ-
szobák, WC-s szaunák bérbeadása; higiéniai eszközök, különö-
sen WC-ben, mosdó- és öltözõhelyiségekben használt higiéniai
eszközök, mint szappanadagolók, illatosító készülékek, folyé-
konyszappan-adagolók, pamuttörölközõ-adagolók, WC-tarto-
zék-adagolók, tisztítószer-adagolók, higiéniai és egészségügyi-
cikk-adagolók illetve tartozékok és hulladékgyûjtõk bérbeadása;
higiéniai lábtõrlõk bérbeadása; higiéniai lábtörlõk bérbeadása kü-
lönösen steril helyiségek és mûtéti helyiségek bejárati részéhez.

(210) M 08 00515 (220) 2008.02.19.
(731) David A. Slyman, Wolfratshausen (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
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(546)

(511) 6 Fémcsövek és csatlakozó szerelvényeik, valamint az elõbbi-
ek tartozékai.

(210) M 08 01186 (220) 2008.04.07.
(731) Dohány Péter, Gyál (HU)
(740) dr. Szentmiklósi Péter, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) KI AZ ÚR A TENGEREN?
(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(210) M 08 01430 (220) 2008.04.24.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Levocetirizint tartalmazó humán gyógyszerészeti készítmé-
nyek allergia kezelésére.

(210) M 08 01748 (220) 2008.05.26.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 08 00508 (220) 2008.02.19.
(731) ELGAS Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Bakonyiné dr. Fest Edit, Dr. Bakonyiné dr. Fest Edit

Ügyvédi Iroda, Gödöllõ

(546)

(511) 9 Egyéb mérõberendezések és felszerelések (gázmérõ órák).

(210) M 07 02393 (220) 2007.07.02.
(731) Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Csontos Réka, Dr. Csontos Réka Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás; ezen belül különösen: betegszállítás, mentõszol-
gálat.

(210) M 08 00556 (220) 2008.02.21.
(731) ETALON Holding Szolgáltató, Pénzügyi közvetítõ Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Gyollai János, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 08 00267 (220) 2008.01.29.
(731) EVM Zrt., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok,
mosó- és mosogatószerek, textilöblítõk; tisztító-, fényesítõ-, súro-
ló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmeti-
kai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

(210) M 08 01034 (220) 2008.03.21.
(731) Exotic Travel Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Halmos Bálint ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 39 Utazásszervezés.

(210) M 08 01035 (220) 2008.03.21.
(731) Exotic Travel Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Halmos Bálint ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 39 Utazásszervezés.
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(210) M 08 00383 (220) 2008.02.08.
(731) Expressz Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kádár Katalin, Kádár Kata Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; 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.

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

(210) M 08 00384 (220) 2008.02.08.
(731) Expressz Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kádár Katalin, Kádár Kata Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; 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.

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

(210) M 08 00385 (220) 2008.02.08.
(731) Expressz Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kádár Katalin, Kádár Kata Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; 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.

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

(210) M 08 00563 (220) 2008.02.21.
(731) Forsanini Kft., Törökbálint (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) Blue Note Cafe
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szál-

lásadás.

(210) M 08 01078 (220) 2008.03.27.
(731) Független Magyar Kaszkadõrök Szövetsége, Budapest (HU)
(740) dr. Ágoston Alexandra ügyvéd, Ágoston Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 08 01160 (220) 2008.04.03.
(731) Grandis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)
(740) dr. Mogyorósi István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Árubemutatás, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások
szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése,
kereskedelmi információ.

(210) M 08 00393 (220) 2008.02.08.
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Szöllõsi Adél, Gyõri Keksz Kft., Gyõr

(541) Csillagok
(511) 30 Zab, hántolt/tisztított, zabalapú ételek, zabdara, zabliszt,

zabpehely, zabkásaleves, kétszersültek, kekszek, mézeskalácsok,
piskóták, aprósütemények, teasütemények, linzerek, ostyafélék,
cukrászsütemények, gabonakészítmények, malomipari termékek
gabonafélébõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kekszek,
csokoládé, kakaós termékek, müzliszeletek, sütemények, cukor-
kaáruk, lisztek, liszttartalmú ételek, fagylalt, jégkrém.

(210) M 06 02525 (220) 2006.07.24.
(731) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(541) Pálinka parfüm
(511) 33 Pálinkák.

(210) M 08 00177 (220) 2008.01.23.
(731) Hachette Rusconi SPA, Milano (IT)
(300) 2007-120961 2007.12.04. JP
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) RIDERS
(511) 9 Elektronikus berendezések és eszközök (nem orvosi célok-

ra) hangok és/vagy képek rögzítésére, továbbítására, megjeleníté-
sére és másolására, vagy általánosabban kifejezve fotográfiai,
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mozi-, optikai és oktatóberendezések és eszközök; audio- és vi-
deofelvevõk; adatrögzítõ berendezések; számítógéppel összekap-
csolt hírközlõ és információtechnikai berendezések és eszközök;
számítógépes perifériák, csak televíziós berendezés segítségével
használható videojáték alapgépek; szoftverek (rögzített progra-
mok); számítógépes játékszoftverek; adatrögzítésre szolgáló be-
olvasóberendezések, optikai meghajtók, kazettás lejátszók, pro-
jektorképernyõk, televíziókészülékek, mobiltelefonok, tele-
fonkészülékek; a multimédiás termékek mûködtetésére szolgáló
berendezések és eszközök (szövegek és/vagy fényképek és rajzok
és/vagy zenei vagy egyéb hangok számítógépen való rögzítése,
valamint az elõbbiek interaktív vagy egyéb alkalmazása); CD-le-
játszók, interaktív CD-k, CD-ROM-ok; videokazetta-lejátszók és
felvevõk, videokamerák, magnetofonok, videotelefonok, 3D-te-
lefonok, hordozható videokamerák beépített videofelvevõkkel,
videojátékkonzolok; hordozható elektronikus berendezések; hor-
dozható elektronikus berendezések perifériás eszközei, nevezete-
sen hang és kép érzékelésére szolgáló sisakok a virtuális audiovi-
zuális mûsorokhoz; elektronikus határidõnaplók, elektronikus
naptárak, elektronikus és digitális kiadványok; csengetések, fény-
képek, letölthetõ logók és videók mobiltelefonra való feltöltésére
és letöltésére szolgáló szoftverek; letölthetõ elektronikus kiadvá-
nyok, elektronikus fordítókészülékek; audiovizuális és mágneses
rögzítõeszközök; hangok és/vagy képek továbbítására, megjele-
nítésére és másolására szolgáló eszközök; letölthetõ adatok úgy-
mint fényképek, videók és csengetések; mûsoros vagy üres video-
kazetták és videolemezek, mûsoros vagy üres lézerlemezek és
kazetták, mágneseskazetták és rögzítõlemezek, hang és audiovi-
zuális rögzítések; digitális és audiolemezek, videolemezek, opti-
kai lemezek; mágneses kártyák; elektronikus kártyák; elektroni-
kus játékkártyák; mindenféle adatbázisok, különösen beszéd-
hang-adatbázisok rögzítésére szolgáló szoftverek; szövegek és
hangok adatbankja, képek adatbankja; szemüvegek, szemüvegke-
retek szemüvegtokok; napszemüvegek.

16 Papír és karton (feldolgozatlan, félkész formában, vagy iro-
dai célokra); nyomtatványok; almanachok; újságok, hetilapok és
folyóiratok, szaklapok, könyvek; könyvkötõ anyagok; fényké-
pek; színes képek papírok vagy karton kartotékkártyák; irodasze-
rek irodai vagy háztartási célokra alkalmazott ragasztó; oktató-
eszközök (kivéve a felszereléseket); mûanyag csomagolóanya-
gok, nevezetesen zacskók és táskák; tollak és ceruzák; címkék és
ragasztós emblémák (irodai célokra); nyomdabetûk; klisék; nap-
tárak; kartotékkártyákhoz használt címkék; védõernyõk (papírtö-
mítések); jelzõszalagok; könyvtámaszok; fotoklisék; biztonsági
kártyák papírból vagy kartonból; postai levelezõlapok; grafikus
ábrázolások és sokszorosítások.

35 Reklámozás; közvetlen postai reklámok (röplapok, pros-
pektusok, nyomtatványok, áruminták); reklámanyag bérlése; rek-
lámanyag korszerûsítése; reklámok terjesztése; reklámhelyek
bérlése; reklámszövegek publikálása; postai reklámok; reklám-
terjesztés koordinálása; közvetlen levélreklámok; interaktív rek-
lámok, nevezetesen számítógép-hálózaton vagy interneten ke-
resztül terjesztett online reklámok; kereskedelmi ügyletek; keres-
kedelmi adminisztráció; irodai munkák; kereskedelmi ügyleti ta-
nácsadás, kereskedelmi ügyleti és szervezési tanácsadás, sze-
mélyzettel kapcsolatos tanácsadás; kereskedelmi adminisztrációs
tanácsadás; értékbecslés, számlázás; sokszorosítás; titkársági
szolgáltatások; statisztikai információk; gyorsírás; televíziós rek-
lámok; rádióreklámok; könyvvizsgálat; propaganda; a hírek, írott,
szóbeli és/vagy képi anyagok ellenõrzése és elfogadása, beleértve
az újságcikkeket és folyóiratban megjelent cikkeket; számítógé-
pes adatrögzítés, adattárolás és az adatok karbantartása, véle-
ménynyilvánítás; a piac feltérképezése és piackutatás, reklám
harmadik személy részére; kereskedelmi és reklámozással kap-
csolatos kiállítások megszervezése.

38 Távközlés; számítógép-terminálok segítségével történõ
kommunikáció; információk, adatok, hanganyagok, képek és szö-
vegek közlése és továbbítása számítógépes hálózaton keresztül,
illetve általánosabban ismert vagy nem ismert eszközök igénybe-
vételével; száloptikai hálózaton keresztül történõ közlés; multi-

média programok továbbítása és terjesztése (szövegek és/vagy
fényképek és rajzok és/vagy zenei vagy egyéb hangok számítógé-
pen való rögzítése, valamint az elõbbiek interaktív vagy egyéb al-
kalmazása); elektronikus levelezési szolgáltatások; információ
továbbítása számítógép segítségével; üzenetküldés; közlés rádió,
televízió, kábel vagy szatelit felhasználásával; képek és üzenetek
továbbítása számítógép segítségével; az adatbankban tárolt infor-
mációk továbbítása; adatok, hanganyagok, képek és szövegek in-
ternet segítségével történõ továbbítása; elektronikus levél, az in-
formációnak az adatbázisból való továbbítása; csengõhangok,
képek, fényképek és videofilmek letöltéssel történõ továbbítása
különösen hordozható telefonokra; csengõhangok, képek, fény-
képek és videofilmek feltöltése és letöltése különösen mobiltele-
fonokra.

41 Tanítással, oktatással, gyakorlással és szórakozással vagy
pihenéssel kapcsolatos szolgáltatások különbözõ eszközökkel,
különösen elektronikus eszközökkel (digitális és analóg), vala-
mint a felhasznált eszközökre vonatkozó konzultációk, azok át-
adása és terjesztése, elsõsorban adatközléssel kapcsolatos szol-
gáltatások, vagy a teljes számítógépes hálózattal kapcsolatos szol-
gáltatások; telefonjátékok; szövegek, illusztrációk, könyvek, he-
tilapok, újságok, folyóiratok és egyéb publikációs anyagok ter-
jesztése, beleértve az elektronikus és digitális publikációt is; vizs-
gák és kurzusok, kollokviumok, konferenciák, gyûlések, szemi-
náriumok és szimpóziumok elõkészítése és lefolytatása; mozi, rá-
dió- és televíziós programok elõkészítése, lefolytatása és sugárzá-
sa; versenyek szervezése (tanulmányi vagy szórakoztató), lottójá-
ték és egyéb játékok szervezése a rádióban, televízióban és az in-
terneten; mozifilmek, videofilmek, audiovizuális és egyéb multi-
médiás programok (szövegek és/vagy fényképek és rajzok
és/vagy zenei vagy egyéb hangok számítógépen való rögzítése,
valamint az elõbbiek interaktív vagy egyéb alkalmazása), vala-
mint lemezek és egyéb zenei hanghordozók (beleértve a digitális
eszközöket, CD-ROM-okat és CD-ket) gyártása, terjesztése és
kölcsönzése; fényképes riportok készítése; híreket tartalmazó ri-
portok készítése; interaktív televíziós és/vagy audiovizuális játé-
kokkal kapcsolatos szolgáltatások (televíziós szórakoztatás); hely-
foglalás a show-mûsorokra; szórakoztató összejövetelek megszer-
vezése; show-mûsorok elõkészítése, megszervezése és lefolytatá-
sa; rádiós, televíziós és internetes szórakoztató mûsorok készíté-
se, könyvkölcsönzés; kulturális célú kiállítások szervezése.

42 Számítógépes szolgáltatások; számítógépes szoftverek el-
készítése, korszerûsítése a felhasznált számítógépes berendezé-
sek és eszközök, vagy a telefon- illetve távközlési hálózat figye-
lembevételével; számítógépes hardverek, adatbázisok, számító-
gépes szoftverek és számítógépes programok kölcsönzése; inter-
aktív információs szolgáltatás különbözõ szórakoztatóeszközök
felhasználásával, feltéve, hogy az az online számítógépes hálóza-
tot vagy internetet alkalmaz; kereskedelmi honlapok készítése és
karbantartása harmadik személy részére; számítógépes adatok
feltárása bármely távközlési szektor eszközeinek, elsõsorban a
mobil távközlési eszközök, valamint az internet, így a telefon,
mobiltelefon, elektronikus levél, televízió és szatelit felhasználá-
sával; számítógépes programozás és számítógép-kölcsönzés; szá-
mítógépes adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások, különösen a
számítógépes adatbázisba való bejutási idõ, valamint a hozzáfér-
hetõ adatok és információk kölcsönzése; csengõhangok, képek,
fényképek, videofilmek, híranyagok letöltése és feltöltése az
internetrõl; adatbázisok korszerûsítése.

(210) M 08 00749 (220) 2008.03.05.
(731) Haraszti György, Budapest (HU)

(546)
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(511) 5 Fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok, nemesfém-
ötvözetek fogászati használatra.

10 Fogorvosi készülékek és mûszerek, mûfogak, sebészeti var-
ratanyagok.

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

44 Orvosi szolgáltatások, ezen belül különösen: fogászati szol-
gáltatások.

(210) M 08 01051 (220) 2008.03.26.
(731) Hegedûs Tibor, Gyõr (Gyõrménfõcsanak) (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 08 01177 (220) 2008.04.07.
(731) Horváth Márta, Mohács (HU)

(546)

(511) 3 Szappanok; illatszerek; kozmetikai cikkek.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), borok; alkoho-
los kivonatok.

(210) M 08 00685 (220) 2008.03.03.
(731) HSO Kft., Budapest (HU)

(541) HELLÓ TAVASZ KULTURÁLIS FESZTIVÁL
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

(210) M 08 00687 (220) 2008.03.03.
(731) Humán Rent Operation Kft., Budapest (HU)

(541) HUMÁN RENT
(511) 35 Bérszámfejtés, munkaerõ-toborzás, állásközvetítõ irodák.

41 Oktatás, oktatási vizsgáztatás.

42 Pályaválasztási tanácsadás.

(210) M 08 00754 (220) 2008.03.03.
(731) Hungarian Balanced Assets Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Zelles Zoltán, Dr. Zelles Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) BLUM
(511) 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.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(210) M 08 01030 (220) 2008.03.21.
(731) HUNGERIT Zrt., Szentes (HU)
(740) Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Hús, baromfi- és vadhús, különösen darabolt baromfitermé-
kek, baromfi vörösáruk, felvágottak, sonkák, baromfi félszáraz,
szárazkolbászok, szalámik, hidegkonyhai készítmények baromfi-
húsból, panírozott baromfitermékek elõsütve, készre sütve, steri-
lezett baromfitermékek.

(210) M 08 01032 (220) 2008.03.21.
(731) HUNGERIT Zrt., Szentes (HU)
(740) Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Hús, baromfi- és vadhús, különösen darabolt baromfitermé-
kek, baromfi vörösáruk, felvágottak, sonkák, baromfi félszáraz,
szárazkolbászok, szalámik, hidegkonyhai készítmények baromfi-
húsból, panírozott baromfitermékek elõsütve, készre sütve, steri-
lezett baromfitermékek.

(210) M 08 01033 (220) 2008.03.21.
(731) Hungerit Zrt., Szentes (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, baromfi- és vadhús, különösen darabolt baromfitermé-
kek, baromfi vörösáruk, felvágottak, sonkák, baromfi félszáraz,
szárazkolbászok, szalámik, hidegkonyhai készítmények baromfi-
húsból, panírozott baromfitermékek elõsütve, készre sütve, steri-
lezett baromfitermékek.
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(210) M 08 00663 (220) 2008.02.28.
(731) Hyundai Motor Company, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) HYUNDAI BlueDrive
(511) 12 Személyautók, teherautók, pótkocsik, furgonok, valamint

azok alkatrészei és tartozékai, nevezetesen motor szárazföldi jár-
mûhöz, sebességváltó szárazföldi jármûhöz, differenciálmû szá-
razföldi jármûhöz, tengely szárazföldi jármûhöz; tengelykapcso-
ló szárazföldi jármûhöz; gépkocsi-kormánykerekek és gépkocsi-
kerekek.

(210) M 08 00970 (220) 2008.03.18.
(731) IK HOTELS Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Mester Ákos ügyvéd, Budapest

(541) ARIA
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); szállodai szolgáltatások, idõleges

szállásadás.

(210) M 08 01151 (220) 2008.04.03.
(731) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

(210) M 08 01153 (220) 2008.04.03.
(731) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

(210) M 08 01154 (220) 2008.04.03.
(731) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

(210) M 08 01155 (220) 2008.04.03.
(731) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

(210) M 08 01156 (220) 2008.04.03.
(731) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

(210) M 08 00892 (220) 2008.03.13.
(731) Innomed Medical Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítá-
sára, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek
érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgé-
pek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógé-
pek; tûzoltó készülékek.

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

(210) M 08 00367 (220) 2008.01.30.
(731) ISL Beteiligungs GmbH, Linz (AT)
(740) dr. Kozma Gábor, Kozma Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

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

(210) M 08 01266 (220) 2008.04.11.
(731) KE-VÍZ 21 ÉPÍTÕIPARI zRT., Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 08 00790 (220) 2008.03.07.
(731) KEK Card Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Loósz Tamás, Dr. Loósz Tamás Ügyvédi Iroda,

Székesfehérvár

(546)

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

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

(210) M 07 00770 (220) 2007.03.07.
(731) Knorr Naehrmittel Aktiengesellschaft, Thayngen (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) ZÖLDSÉGÖZÖN
(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.

30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemé-
nyek és cukrászsütemények, élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet,
fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(210) M 08 00810 (220) 2008.03.10.
(731) Kollár Zoltán, Cegléd (HU)

(546)

(511) 35 Adatfeldolgozás, adatbázis-tevékenység, online kiadás, üz-
letviteli tanácsadás, hirdetés.

40 Nyomdai szolgáltatások, máshova nem sorolt nyomás, kise-
gítõ nyomdai tevékenység, nyomdai elõkészítõ tevékenység.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; könyvkiadás, napilapkiadás, idõszaki kiadvány
kiadása, egyéb kiadás, fényképészet, titkári, fordítói tevékenység,
film-, videogyártás.

(210) M 08 00751 (220) 2008.03.04.
(731) KRON Kereskedelmi Betéti Társaság, Gyenesdiás (HU)

(546)

(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.

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 szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 08 00566 (220) 2008.02.22.
(731) Kumho Tire Co., Inc., Seoul (KR)
(740) Mester Tamás, SWORK Nemzetközi Ügyvívõ Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 12 Gumiabroncsok, belsõ gumiabroncstömlõk, gumiabroncs-
tömlõt védõ szalagok.

(210) M 08 00803 (220) 2008.03.10.
(731) Kálmánházi Baromfifeldolgozó Kft., Kálmánháza (HU)

(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 08 01178 (220) 2008.04.07.
(731) Lapcom Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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(210) M 08 01179 (220) 2008.04.07.
(731) Lapcom Kft., Gyõr (HU)

(546)

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

(210) M 08 00472 (220) 2008.02.15.
(731) Legéndi Imre László, Fót (HU);

Mandel Roland Péter, Budapest (HU);
Varga István László, Budapest (HU)

(546)

(511) 32 Energiaitalok.

(210) M 08 00998 (220) 2008.03.20.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Hús, húskészítmények, kolbász, felvágott, tartósított és kon-
zervált húsok és kolbászok, húskocsonyák, húskivonatok; kész-
ételek melyek lényegében hústermékeket és/vagy felvágottat
és/vagy zöldségeket tartalmaznak.

(210) M 08 00510 (220) 2008.02.19.
(731) Lidl Stiftung Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Leves- és mártáskockák, leves- és mártásporok, erõlevesek,
levesek, zöldséges húslevesek, leveskészítmények; instant és fa-
gyasztott ételek, melyek lényegében húst és/vagy halat és/vagy
szárnyast és/vagy vadhúst és/vagy gyümölcsöt és/vagy zöldséget
tartalmaznak; tej és tejkészítmények, rizspudingok.

30 Fûszerek, fûszerkészítmények, ízesítõszerek, fûszereszen-
ciák, fûszerkivonatok, fûszernövények, fûszerek olajos formá-
ban, fûszersók, fûszeres szószok, fûszerkeverékek, ízesítõszerek
és ízesítõkészítmények, ízesítõszerek leveshez és ízesítõszerek
salátákhoz, bors, közönséges konyhasó, ketchup, mustár, ecet,
majonéz, szószok, salátaszószok; instant és fagyasztott ételek,
melyek lényegében tésztafélét és/vagy rizst tartalmaznak.

(210) M 08 00511 (220) 2008.02.19.
(731) Lidl Stiftung Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Mikado
(511) 29 Leves- és mártáskockák, leves- és mártásporok, erõlevesek,

levesek, zöldséges húslevesek, leveskészítmények; instant és fa-
gyasztott ételek, melyek lényegében húst és/vagy halat és/vagy
szárnyast és/vagy vadhúst és/vagy gyümölcsöt és/vagy zöldséget
tartalmaznak; tej és tejkészítmények, rizspudingok.
30 Fûszerek, fûszerkészítmények, ízesítõszerek, fûszereszen-
ciák, fûszerkivonatok, fûszernövények, fûszerek olajos formá-
ban, fûszersók, fûszeres szószok, fûszerkeverékek, ízesítõszerek
és ízesítõkészítmények, ízesítõszerek leveshez és ízesítõszerek
salátákhoz, bors, közönséges konyhasó, ketchup, mustár, ecet,
majonéz, szószok, salátaszószok; instant és fagyasztott ételek,
melyek lényegében tésztafélét és/vagy rizst tartalmaznak.

(210) M 08 01213 (220) 2008.04.09.
(731) Loxx Tiszatrans Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(210) M 08 01524 (220) 2008.04.29.
(731) Lénia-Trade Termelõ-, Kereskedelmi- és Szolgáltató Kft.,

Vése (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Gyümölcslevek.

(210) M 08 00386 (220) 2008.02.08.
(731) Magyar Lapterjesztõ Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, fényképek; nyomdaipari termé-
kek; papíripari cikkek, írógépek és irodai cikkek, írógépek és iro-
dai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (ké-
szülékek koivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (ame-
lyek nem tartoznak más osztályokba).
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 07 04031 (220) 2007.12.04.
(731) Magyar Póker Szövetség, Budapest (HU)

(541) HUNGARIAN POKER TOUR
(511) 41 Sport- és kulturális tevékenység.

(210) M 08 00364 (220) 2008.02.06.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 08 01238 (220) 2008.04.10.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 08 01337 (220) 2007.10.12.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MR1-Kossuth Rádió
(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.

38 Távközlés.

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

(210) M 08 01338 (220) 2007.10.12.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MR2-Petõfi Rádió
(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.

38 Távközlés.

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

(210) M 08 01339 (220) 2007.10.12.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MR3-Bartók Rádió
(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.

38 Távközlés.

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

(210) M 07 02053 (220) 2007.05.31.
(731) Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány,

Budapest (HU)
(740) dr. Vukovári Gyõzõ ügyvéd, Budapest

(541) FERENCES KOLOSTORI TERMÉK
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmé-

nyek gyógyászati használatra.

29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zse-
lék, lekvárok, kompótok.

30 Tea, gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cuk-
rászsütemények, méz, fûszerek.

33 Alkoholtartalmú italok.
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(210) M 06 03542 (220) 2006.10.27.
(731) Mead Johnson & Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Evansville, Indiana (US)
(300) 78/871,200 2006.04.27. US

78/871,211 2006.04.27. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) INCREDIMILK
(511) 5 Tápanyagokkal dúsított tej (elsõbbsége: 78/871,200 (US)

2006.04.27.). Bejelentési elsõbbséggel: Diétás italok orvosi célra,
nevezetesen tápanyagaiban kiegyenlített tejkészítmény, mely tel-
jes vagy zsírszegény tejtermékbõl, vitaminok, ásványi anyagok és
étkezési kiegészítõk hozzáadásával készül kisgyermekek számá-
ra.
29 Tej és tejalapú termékek, amelyek tápanyagokkal dúsítottak
(elsõbbsége: 78/871,211 (US) 2006.04.27.) Bejelentési elsõbb-
séggel: Vitamintartalmú tejalapú italok, vitaminjellegû ásványok,
úgymint vas, cink, kálcium, melyek vitaminokból és táplálék-ki-
egészítõkbõl állnak.

(210) M 08 00083 (220) 2007.10.15.
(731) Mediterrán Investment Zrt., Szentendre (HU)

(541) KAPSZULAPLÁZA
(511) 44 Orvosi szolgáltatások.

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(210) M 08 00742 (220) 2008.03.11.
(731) Mercurius Agency Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 38 Hírügynökség.

(210) M 07 00435 (220) 2007.02.09.
(731) Merfelsz Pince Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bartus Ildikó, Szekszárd

(541) NECTAR SEXARDIQUE
(511) 33 Szekszárd termõvidékérõl származó borok.

(210) M 08 00804 (220) 2008.03.10.
(731) Mikó-Fém Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)

(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.

(210) M 08 00464 (220) 2008.02.14.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(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.

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

(210) M 08 00502 (220) 2008.02.19.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(541) Hal a tortán
(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; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.
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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 szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 08 00699 (220) 2008.03.03.
(731) Nagy Gén Diagnosztikai és Kutatási Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Oktatás, oktatási tárgyú információk.
42 Tudományos szolgáltatásokhoz tartozó kutatói és tervezõi
tevékenység, biológiai kutatás.
44 Orvosi szolgáltatások és állatgyógyászati szolgáltatások,
egészségügyi szolgáltatás, orvosi szolgáltatás, állatgyógyászati
szolgáltatás, állattenyésztés.

(210) M 08 01063 (220) 2008.04.08.
(731) Nagytálya Község Önkormányzata, Nagytálya (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 08 01265 (220) 2008.04.11.
(731) Navigátor Mûszaki Fejlesztési és Kereskedelmi Kft.,

Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgaltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység: ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások: számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 08 00681 (220) 2008.02.29.
(731) Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Kovátsits László ügyvéd, Budapest

(546)

(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; folyóiratok; grafikai nyomatok; grafikai reprodukci-
ók; grafikus ábrázolások; hirdetõtáblák papírból vagy kartonból;
hírlevelek; írókészletek (papíráruk); karton; kartonkötések; karto-
tékkartonok (papíráruk); katalógusok; kártyák; könyvecskék, fü-
zetek; könyvek; könyvjelzõk; könyvkötések; levelezõlapok; le-
vélpapír; magazinok, revük (idõszaki lapok); nyomdai betûk;
nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk;
nyomtatványok; papír; poszterek; prospektusok; újságok.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
oldalalak készítése; online hirdetõi tevékenység számítógépes há-
lózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámanyagok terjesz-
tése; reklámidõ bérlete távközlési médiumban; reklámozás; rek-
lámszövegek publikálása; reklámügynökségek, hirdetõügynök-
ségek; sajtófigyelés; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás;
újság-elõfizetések intézése (mások számára).

(210) M 08 00686 (220) 2008.03.03.
(731) Panol-Plusz Ipari és Kereskedelmi Kft., Csongrád (HU)
(740) dr. Budai Zoltán ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 8 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.

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

(210) M 08 01229 (220) 2008.04.09.
(731) Penomit Zrt., Vác (HU)

(546)

(511) 32 Sörök.

(210) M 08 01235 (220) 2008.04.09.
(731) Penomit Zrt., Vác (HU)

(541) NAPOSOLDAL
(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok.

(210) M 08 00561 (220) 2008.02.21.
(731) Peterdi Péter, Dombóvár (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
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(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(210) M 08 00911 (220) 2008.03.14.
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) STREET
(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve

szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját rész-
re sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;
dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási
cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, do-
hánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet
cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

(210) M 08 00912 (220) 2008.03.14.
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 08 00913 (220) 2008.03.14.
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját rész-
re sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;

dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási
cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, do-
hánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet
cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

(210) M 08 00914 (220) 2008.03.14.
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 08 00915 (220) 2008.03.14.
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 08 00916 (220) 2008.03.14.
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)
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(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját rész-
re sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;
dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási
cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, do-
hánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet
cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

(210) M 08 00917 (220) 2008.03.14.
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 08 00918 (220) 2008.03.14.
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 06 03989 (220) 2006.12.07.
(731) Pipelife Hungária Mûanyagipari Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Dobrossy István, dr. Dobrossy István Ügyvédi Iroda,

Debrecen

(541) PANNONPIPE
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési

csövek; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek.

(210) M 08 01267 (220) 2008.04.11.
(731) PNG Pharma Natura Group Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Molnár Adél ügyvéd, Bihary, Balassa és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) Keratonil Complex
(511) 5 Aminosavak humángyógyászati használatra; balzsamké-

szítmények gyógyászati használatra; biológiai készítmények hu-
mángyógyászati célra; elixírek (gyógyszerészeti készítmények);
gabonafélék feldolgozásának melléktermékei (gyógyászati hasz-
nálatra); gyógyhatású hajnövesztõ szerek; gyógynövények;
gyógyteák; hajkenõcsök gyógyászati használatra; hormonok gyó-
gyászati használatra; korpás fejbõr kezelésére szolgáló gyógysze-
részeti készítmények; nyomelemkészítmények emberi és állati

fogyasztásra; olajok gyógyászati használatra; pasztillák gyógy-
szerészeti használatra; pirulák gyógyszerészeti használatra; vegyi
készítmények gyógyászati használatra; vitaminkészítmények; ás-
ványi élelmiszer-kiegészítõk; élesztõ gyógyszerészeti használatra.

(210) M 08 00701 (220) 2008.03.03.
(731) POD International Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (IS)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 36 Pénzügyi ügyletek, valutaügyek, pénzügyi tranzakciók el-
számolása és kiegyenlítése globális elektronikus és virtuális háló-
zaton keresztül, széles körû fizetési szolgáltatások nyújtása, glo-
bális és virtuális hálózaton keresztül.

(210) M 08 00702 (220) 2008.03.03.
(731) POD International Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (IS)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Abaqoos: It works
(511) 36 Pénzügyi ügyletek, valutaügyek, pénzügyi tranzakciók el-

számolása és kiegyenlítése globális elektronikus és virtuális háló-
zaton keresztül, széles körû fizetési szolgáltatások nyújtása, glo-
bális és virtuális hálózaton keresztül.

(210) M 08 00703 (220) 2008.03.03.
(731) POD International Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (IS)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 36 Pénzügyi ügyletek, valutaügyek, pénzügyi tranzakciók el-
számolása és kiegyenlítése globális elektronikus és virtuális háló-
zaton keresztül, széles körû fizetési szolgáltatások nyújtása, glo-
bális és virtuális hálózaton keresztül.

(210) M 08 00921 (220) 2008.03.14.
(731) Procon Hungária Kft., Söréd (HU)
(740) dr. Pallos István, Dr. Pallos István Ügyvédi Iroda,

Székesfehérvár

(541) RUNIMATOR
(511) 28 Játékautomaták, nem érmebedobással mûködõek, nem kizá-

rólagos televízió vevõkészülékekkel használhatók, készülékek
elektronikus játékokhoz, amelyek nem kizárólag tv-vevõkészülé-
kekkel mûködtethetõk, érmebedobásos játékautomaták.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

41 Játékkaszinó (szolgáltatásai); játéktermi szolgáltatások
nyújtása.

(210) M 08 00757 (220) 2008.03.05.
(731) Procter & Gamble Business Services Canada Company,

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

Budapest
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(546)

(511) 21 Fogkefék; elektromos fogkefék; kefe készítéséhez szüksé-
ges anyagok; nem elektromos készülékek és anyagok, minden
tisztítási célú 21. osztályba tartozó áruk; 21. osztályba tartozó és a
fent említett árukhoz tartozó részek és alkatrészek; kefék; tartók
és adagolók, minden ami a 21. osztályba tartozik.

(210) M 08 00812 (220) 2008.03.10.
(731) PROFIDENT Fogászati Centrum Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hámori Gergely, Dr. Hámori Gergely Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) PROFIDENT
(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.

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

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

(210) M 08 00624 (220) 2008.02.27.
(731) Promotion Service Kft., Százhalombatta (HU)

(546)

(511) 38 Távközlés.

(210) M 08 01214 (220) 2008.04.09.
(731) Ratiopharm Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) Réti, Antall & Madl Landwell Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) VITAVENON
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmé-

nyek gyógyászati használatra.

(210) M 08 01215 (220) 2008.04.09.
(731) Ratiopharm Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) Réti, Antall & Madl Landwell Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) VENOFITT
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmé-

nyek gyógyászati használatra.

(210) M 08 00661 (220) 2008.02.28.
(731) Raypak, Inc., Oxnard, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) RAYPAK

(511) 11 Úszómedence- és gyógyfürdõfûtõk, gáztüzelésû forróvíz-
szolgáltató bojlerek, gáztüzelésû fûtõbojlerek, gáztüzelésû jégte-
lenítõ és hófelolvasztó bojlerek és hõszivattyúk.

(210) M 08 00567 (220) 2008.02.22.
(731) Ringier Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest

(546)

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

38 Üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;
üzenetek törlése.

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

(210) M 08 00562 (220) 2008.02.21.
(731) Rio Food Kft., Dunakeszi (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 5 Bébiételek, bébiitalok.

(210) M 08 01485 (220) 2008.04.25.
(731) Rákos Péter Balázs, Budapest (HU)
(740) dr. Mag Gusztáv, Mag Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 08 01036 (220) 2007.06.14.
(731) S.C. Alexandrion Grup Romania Srl., Communa Bucov,

sat Pleasa, Jud; Prahova (RO)
(740) S.B.G. & K. Budapest Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) GONZAGA
(511) 33 Borok, égetett szeszes italok és likõrök.

38 Információk továbbítása és terjesztése weboldalakon ke-
resztül vagy internetes oldalak alapján.

42 Weboldalak (internetes oldalak) létrehozása.

(210) M 08 00621 (220) 2008.02.27.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) OTTHON KEK Card
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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(210) M 08 00910 (220) 2008.03.13.
(731) Schiller 2005 Kft., Balatonfüred (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 4 Díszgyertyák.
16 Szalvéták, étlapok.
21 Poharak, kerámiatárgyak, üvegtárgyak, porcelántárgyak.
25 Ruházati termékek, pólók, cipõk, strandcikkek és felszerelé-
sek.
30 Kávé, tea, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények,
sós sütemények, fagylaltok.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok, beleértve a borokat, pálinkákat,
koktélokat.
43 Kávéházi szolgáltatások.

(210) M 08 00767 (220) 2008.03.06.
(731) Sconto-Team Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek, háztartási termékek, tisztítószerek.
30 Édességek, különös tekintettel a péksütemények és cukrá-
szati készítmények, kávé, kakaó, cukorkaáruk, valamint csokolá-
dék.
35 Reklámozás és ügyletek, kereskedelmi ügyletek bonyolítá-
sa.

(210) M 08 01249 (220) 2008.04.10.
(731) Société des Produits Nestlé S. A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GET XPRESSED
(511) 30 Kávé, kávékivonatok, kávéalapú készítmények és italok; je-

ges kávé; pótkávék, pótkávékivonatok, pótkávé alapú készítmé-
nyek és italok; cikória; tea, teakivonatok, teaalapú készítmények
és italok; jeges tea; malátaalapú készítmények; kakaó és kakaó-
alapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládés termékek,
csokoládéalapú készítmények és italok; cukorkaáruk, édességek,
bonbonok, kandiscukrok; cukor; rágógumi; természetes édesítõ-
szerek; pékáruk, kenyér, élesztõ, süteménytészta; kekszek cuk-
rászsütemények, aprósütemények, ostyák, tejkaramellák, pudin-
gok; fagylalt, jégkrém, vizes jégkrémek, szörbet (fagylalt), fa-
gyasztott cukrászkészítmények, fagyasztott sütemények, lágy
jégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghurtok; kötõ-
anyagok jégkrémek és/vagy vizes jégkrémek és/vagy szörbet
és/vagy fagyasztott cukrászkészítmények és/vagy fagyasztott sü-
temények és/vagy könnyû jégkrémek és/vagy fagyasztott
desszertek és/vagy fagyasztott joghurtok készítéséhez; méz és
mézpótlók; gabonafélék reggelire, müzli, kukoricapelyhek, gabo-

napehely-szeletek, fogyasztásra kész gabonafélék; gabonakészít-
mények; rizs, tésztafélék, metélt tészta, nudli, galuska; rizs, liszt
vagy gabonaalapú élelmiszerek, készételek formájában is; piz-
zák; szendvicsek; étkezési tésztakeverék és konyhakész kenyér-
tészta; szószok; szójaszósz; ketchup; aromatizáló vagy fûszerezõ
készítmények ételekhez, ehetõ fûszerek, fûszerek, ízesítõk, salá-
taöntetek, majonéz; mustár; ecet.

32 Sörök; enyhén szénsavas víz, szénsavas víz, kezelt víz, for-
rásvíz, ásványvíz, ízesített víz; gyümölcs ízesítésû és gyümölcs
alapú italok; gyümölcs- és zöldséglevek, nektárok, limonádék,
szódák és más alkoholmentes italok; szörpök, kivonatok, eszenci-
ák és más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez (kivé-
ve az illóolajokat); tejes erjesztett italok; szójaalapú italok; malá-
taalapú italok; izotóniás italok.

(210) M 08 01228 (220) 2008.04.09.
(731) Sofart Bútoripari Kft., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 20 Bútorok.

(210) M 07 03271 (220) 2007.09.27.
(731) SOUL Marketing Ingatlanügynöki Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Loványi Róbert ügyvéd, Budapest

(541) The ideal way of working
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyek; kereskedelmi adminiszt-

ráció; irodai munkák.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyek; ingatlanügyle-
tek.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 07 03272 (220) 2007.09.27.
(731) SOUL Marketing Ingatlanügynöki Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Loványi Róbert ügyvéd, Budapest

(541) The ideal way of shopping
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyek; kereskedelmi adminiszt-

ráció; irodai munkák.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyek; ingatlanügyle-
tek.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 07 03273 (220) 2007.09.27.
(731) SOUL Marketing Ingatlanügynöki Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Loványi Róbert ügyvéd, Budapest

(541) The ideal way of living
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyek; kereskedelmi adminiszt-

ráció; irodai munkák.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyek; ingatlanügyle-
tek.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 08 00653 (220) 2008.04.09.
(731) Szabó és Társa Belsõépítészeti Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Nagy Sándor, Dr. Nagy Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

M676

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 6. szám II. kötet, 2008.06.30.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.



(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; külsõ és belsõ
festés.

40 Anyagmegmunkálás; festés(i szolgáltatások); falborítások,
nem fémbõl.

(210) M 08 01056 (220) 2008.03.26.
(731) Szente Hajnalka, Budapest (HU)
(740) dr. Bognár Viktor ügyvéd, Budapest

(541) KAZZ INDEPENDENT
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 00989 (220) 2008.03.20.
(731) SZOLEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)

(546)

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

(210) M 08 00990 (220) 2008.03.20.
(731) SZOLEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)

(546)

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

(210) M 08 00807 (220) 2008.03.10.
(731) Szülõk a Csillagjáróért Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Kálovics Eszter, Dr. Kálovics Eszter Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport-és kulturális
tevékenységek.

(210) M 08 01239 (220) 2008.04.10.
(731) Sándorné Istiván Rita, Budapest (HU)
(740) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) PLAN AIR OFFICE-OFFICE OF NATURE
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyom-

daipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari

cikkek; anyagok mûvészek részére; írógépek és irodai cikkek;
nyomdabetûk, klisék.

20 Bútorok és részei; tükrök, keretek; fából, parafából, nádból,
gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból,
halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból.

(210) M 08 01397 (220) 2008.04.17.
(731) Thanh Thien Bt., Budapest (HU)

(541) BYGEN
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 02820 (220) 2007.08.10.
(731) The Sunrider Corporation dba Sunrider International, Torrance,

Kalifornia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) METABOOSTER
(511) 5 Gyógyfüves étrendkiegészítõk; gyógyfüves diétás kiegészí-

tõk; vitaminok; gyógyfüves tápláléktabletták, -kapszulák, -porok,
-folyadékok, -zselékapszulák.

29 Nem gyógyhatású gyógyfüves szeletek; nem gyógyhatású
gyógyfüves snackek; szárított és feldolgozott gyümölcsök és
zöldségek.

(210) M 08 00905 (220) 2008.03.13.
(731) TRIANGLE TYRE CO., LTD., Weihai City, Shandong (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 12 Mindenféle kerékgumi.

(210) M 08 00816 (220) 2008.03.10.
(731) UNIQA Biztosító Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítási és pénzügyi tevékenység.

41 Sport és egészség(védõ) klubok.

44 Betegápolási, egészségügyi és kórházi szolgáltatások.

(210) M 08 00805 (220) 2008.03.10.
(731) Vela Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz,melaszszirup; élesztõ, sü-
tõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
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(210) M 08 01471 (220) 2008.04.24.
(731) Vina Fashion Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruhanemû.

(210) M 08 00904 (220) 2008.03.13.
(731) VKR Holding A/S, Horsholm (DK)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) SONNENKRAFT
(511) 9 Adatfeldolgozó berendezés, számítógépek, mérésre, szabá-

lyozásra és ellenõrzésre (felügyelet) szolgáló eszközök és beren-
dezések.

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

37 Javítás és szerelési szolgáltatások.

(210) M 08 00575 (220) 2008.04.04.
(731) Well Done St. Moritz Kft., Komárom (HU)

(546)

(511) 3 Tisztítószerek.

(210) M 08 00735 (220) 2008.03.05.
(731) XXXLutz Marken GmbH, Wels (AT)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 7 Kis és nagy elektromos háztartási és/vagy konyhagépek és
minden típusú konyhai készülék, amelyek nem tartoznak más osz-
tályokba; mosogatógépek; porszívók; mosógépek; készülékek
szénsavval telített víz gyártásához; faipari, fémmegmunkáló, kõ-
megmunkáló és mûanyag megmunkálására alkalmas gépek, to-
vábbá fa-, fém-, kõ- és mûanyag-feldolgozás; továbbá töltõgépek,
szívógépek, fúrógép, csomagológépek, festõgépek, sajtoló-, for-
mázógépek, marógépek, konvejorok, palackozógépek, fúvógé-
pek, gravírozógépek, keverõgépek, fényezõgépek és készülékek,
dombornyomó gépek, köszörûgépek, szeletelõk (gépek), hegesz-
tõgépek, osztályozógépek, csomagológépek, zúzógépek, aprító-
gépek.

8 Elektromos szerszámok és eszközök, amelyek nem tartoz-
nak más osztályokba, különösen elektromos borotvák, szakállnyí-
rók, elektromos szõrtelenítõ eszközök és depilálók, elektromos
hajnyírógépek, hajsütõ eszközök, manikûr és pedikûrkészlet.

11 Világító-, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ- és egészségügyi
berendezések.

12 Jármûvek, szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, melyek
nem tartoznak más osztályokba.

20 Bútorok, tükrök, keretek, továbbá fából, parafából, nádból,
gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból,
halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra, nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve építéshez használt
üveget), üvegáruk, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoz-
nak más osztályokba.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

26 Csipkék, hímzések, szalagok és zsinórok, mûvirágok.

27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok, kárpitok (faliszõnyegek),
nem textilanyagokból.

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

35 Reklámozás, kiskereskedelmi szolgáltatás (minden típusú
árura), különösen elektromos háztartási és konyhai gépek, faipari,
fémmegmunkáló és mûanyag-megmunkálásra alkalmas gépek,
továbbá fa-, fém-, kõ- és mûanyag-feldolgozás; elektromos szer-
számok és eszközök; világító-, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-
és egészségügyi berendezések; jármûvek, szárazföldi, légi vagy
vízi közlekedési eszközök; nemesfémek és ötvözeteik, valamint
az ilyen anyagokból készült vagy ezekkel bevont termékek; ék-
szerek; órák és más idõmérõ eszközök; papír, karton és ezen anya-
gokból készült termékek; bútorok, tükrök, keretek, fából, parafá-
ból, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, ele-
fántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyház-
ból, tajtékból és mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból
készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; esz-
közök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra, üveg-
áruk, porcelán- és fajanszáruk; textíliák és textiláruk; ágy- és asz-
talnemûk; ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, csipkék és hímzé-
sek, szalagok és zsinórok, mûvirágok; szõnyegek, lábtörlõk (szal-
mából), gyékények, nádfonatok, linóleum és más padlóburkola-
tok, kárpitok (faliszõnyegek), nem textilanyagokból; játékok,
játékszerek, testnevelési és sportcikkek, karácsonyfadíszek;
ugyanezen áruk összeszerelése a fogyasztók részére a megtekin-
tés és a megvásárlás könnyítése céljából.

37 Építkezés, szerelési szolgáltatások.

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

(210) M 07 03532 (220) 2007.10.18.
(731) Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,

Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Pintérné dr. Miglécz Erzsébet, Zalaegerszeg

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; reklámozás; kereskedelmi ügyletek;
hálózati szervezõdés formájában vállalkozásfejlesztés; adatgyûj-
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tés kereskedelmi ügyletekrõl, adatkutatás számítógépfájlokban
(mások számára), becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzõi
szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése mások szá-
mára), eladási propaganda (mások számára), gazdasági elõrejel-
zések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsön-
zése, hirdetési oldalak készítése, információk számítógépes adat-
bázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbá-
zisokba való szerkesztése, kereskedelmi információs ügynöksé-
gek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, keres-
kedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, közvélemény-kuta-
tás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, online hirdetõi tevé-
kenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, piackutatás,
reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok (röpla-
pok, prospektusok nyomtatványok, áruminták) terjesztése, rek-
lámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálá-
sa, sajtófigyelés, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállala-
tok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikai in-
formációnyújtás szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvé-
leményadás gazdasági ügyekben, árubemutatás, áruminták ter-
jesztése, önköltségelemzés, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üz-
leti információk, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üz-
letszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési
tanácsadó szolgálatok.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, szakmai képzés; rendezvények szervezése; infor-
mációk bitosítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása,
kongresszusok szervezése és lebonyolítása, oktatási tárgyú infor-
mációk szemináriumok rendezése és vezetése.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások hálózati formában a
vállalkozások fejlesztése érdekében; ipari formatervezés, környe-
zetvédelmi tanácsadás, kutatás és fejlesztés (mások számára),
mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki tervta-
nulmányok készítése, szakvélemények adása (mérnöki munkák-
kal kapcsolatban).
45 Jogi szolgáltatások; iparjogvédelmi tanácsadás; szellemi tu-
lajdon licencek adása.

(210) M 08 01162 (220) 2008.04.03.
(731) Építõgép Forgalmazók és Bérbeadók Szövetsége,

Törökbálint (HU)
(740) dr. Mogyorósi István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Árubemutatás; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások
szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése;
kereskedelmi információ.

A rovat 155 db közlést tartalmaz.
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