
210) M 08 00670 (220) 2008.02.29.
(731) ALPHASONIC KFT., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Akkumulátorok, elektromos; akkumulátortöltõk; antennák;
audiovizuális tanítási eszközök; csatlakozók, konnektorok; egér
(informatikai); egéralátétek; elemek, elektromos; elektronikus
hirdetõtáblák; elektronikus jeladók; erõsítõk; fejhallgatók; fel-
ügyeleti mûszerek, elektromos; hangfelvevõ készülékek; hang-
szóródobozok; háromlábú állványok fényképezõgépekhez; hor-
dozható telefonok; interfészek (informatika); inverterek, áram-
irányítók (elektromosság); kábelek, elektromos; kézi adó-vevõk;
koaxiális kábelek; konverterek, elektromos; lemezjátszók; le-
mezmeghajtók (számítógépekhez); megfigyelõ rendszerek; mé-
rõberendezések, mérõmûszerek; modemek; monitorok (számító-
géphardver); navigációs berendezések jármûvekbe (fedélzeti
számítógépek); navigációs eszközök; noteszgépek, notebookok;
nyomtatók számítógépekhez; rádiótelefon-készülékek; számító-
gép-billentyûzetek; számítógép-memóriák; számítógépek; szá-
mítógép-perifériák; szünetmentes áramforrások; telefonkészülé-
kek; vonalkódleolvasók; zajszûrõ készülékek (villamosság).

(210) M 08 01464 (220) 2008.04.22.
(731) AMAL Kft., Budapest (HU)

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

(210) M 08 01466 (220) 2008.04.22.
(731) AMAL Kft., Budapest (HU)

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

(210) M 08 01467 (220) 2008.04.22.
(731) AMAL Kft., Budapest (HU)

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

(210) M 08 01222 (220) 2008.04.09.
(731) AMERICAN RESTAURANTS Vendéglátó Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) Kovátsné dr. Rech Erika, Budapesti 62.sz. Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) KFC. Life tastes great!
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, abból készített termékek;

tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségfélék; zselék,
lekvárok, gyümölcslevek; saláták; tojások, tej és tejtermékek;
savanyúságok; hús készítmények; szárnyaskészítmények; burgo-
nyaalapú snackételek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó; kávépótló
szerek, lisztek és más gabonakészítmények, gabonafélébõl elõ-
állított készítmények, kenyér, péksütemények; cukrászsütemé-
nyek, kétszersültek, kekszek; gyümölcsös sütemények, édessé-
gek; fagylaltok, jégkrém; méz, élesztõ és sütõpor; só, mustár és
ecet; fûszeres mártások, ételízesítõk, öntetek, salátaöntetek; bur-
gonyacsipszek, kukoricacsipszek, pattogatott kukorica és tor-

tillacsipszek; fõzött és fagyasztott, szárnyashúst tartalmazó ké-
szítmények; csirkeszendvicsek; csirkével töltött tészták.

43 Éttermek, snackbárok, kávéházak, gyorséttermek, gyors-
étel-kiszolgáló üzletek; ételek és üdítõ készítmények elosztásával
kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátóipari szolgáltatások.

(210) M 08 00851 (220) 2008.03.11.
(731) ANTA (China) Co., Ltd., Jinjiang City, Fujian Province (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 18 Állatbõr, nyers és félig kikészített bõr; mûbõr; tárcák; isko-
latáskák; hátizsákok; zsebtárcák; aktatáskák; kézitáskák; utazó-
táskák; bõrtárcák (levél- és zsebtárcák) csomagoláshoz; levél-
tárcák; bõrbõl készült utazószettek; piperetáskák; bõröndök; uta-
zótáskák; sporttáskák; gyermek szállítására szolgáló ún.
„kenguruk”; bõrrel bevont dobozok; vászonból készült dobozok;
bõrbõl vagy mûbõrbõl készült csekktartó füzetek; bõrbõl vagy
mûbõrbõl készült útlevéltartók; bõrbõl készült bútordíszítések;
bõrszíjak; bõröndfogantyúk; bõrbõl vagy bõrlemezbõl készült
dobozok; vulkanizált szálból készült dobozok; kulcstartók (bõr-
bõl); bevásárlótáskák; nyersbõr; szõrme; esernyõk vagy nap-
ernyõk; sétapálcák; lószerszámok; kolbász készítésére szolgáló
belek.

25 Ruházati cikkek; sporttrikók; papírruházat; pólók; horgász-
mellények; fehérnemûk; mellények; trikók; harisnyanadrágok;
pizsamák; alsónadrágok; alsószoknyák; ruhabélések; válltömé-
sek; gallérvédõk; ingmellek (plasztronok); elõre gyártott bélések
(a ruha részeként); ing-szatlik; mandzsetták (kézelõk); ruha-
zsebek; alsónemû (az izzadság felszívására); strandruhák; baba-
kelengyék; biciklisruházat; fürdõsapkák; úszónadrágok; úszó-
dresszek; tornaruhák; judoruházat; birkózódresszek; esõkabátok;
esõköpenyek; táncruhák; futballcipõk; tornacipõk; futballcipõn
lévõ fényvisszaverõ foltok; sícipõk; ugrócipõk; szöges futócipõk;
hegymászócipõk; lábbelik; csizmák; sportcipõk; sportcsizmák;
lábbelisarokvasak; cipõtalpbélések; cipõ- és csizma fémrátétek;
lábbelifelsõk; lábbelifelsõrészek; kamásnik; cipõ- és csizma-
sarokrészek; varrótalpkeretek cipõkhöz és csizmákhoz; lábbe-
litalpak; talpbélések; fejfedõk; sapkaellenzõk; fülvédõk; fej-
pántok; papírból készült kalapok; gyermeksisakok; kötöttáruk;
lábszárvédõk; (nem elektromosan fûtött) lábmelegítõk; haris-
nyanadrágok; kesztyûk; kézmelegítõk; nyakkendõk; sálak; övek;
pénztartó övek; gumiövek; övek; selyemövek; esküvõi talárok.

28 Asztalifutball-asztal; játékok; játékszerek; repülõ korong
(játék); lombfûrésszel készült puzzle összerakós játék; asztali
játékok; játéklabda-belsõk; játék labdák; bélhúr teniszütõkhöz;
golfütõk; húrok teniszütõkhöz; krikettzsákok; kerekes vagy kerék
nélküli golfzsákok; sporthálók; teniszütõk; asztalitenisz-asztalok;
zsákok a teniszütõk és labdák tárolására és szállítására, test-
építõ-felszerelések és eszközök; kézi markolóeszközök; gimnasz-
tikai labdák; íj felszerelések; fizikai sportgyakorlatokhoz alkal-
mas felszerelések és eszközök; szörfdeszkák; vívófegyverek; má-
szókötél; gördeszkák; elsõsorban sílécek és szörfdeszkák táro-
lására és szállítására szolgáló zsákok; homokzsákok; sportkötelek
(ugrókötelek, húzó-nyomó kötelek); sport dart (célbadobó játék);
sport frisbee (korongdobó játék); sport homokzsákok; sípok;
úszómedencék (játék medencék), mûanyag pályák; baseball-
kesztyûk (a játékhoz szükséges felszerelés); lábszárvédõk (sport-
cikkek); kesztyûk a játékhoz; könyökvédõk (sportcikkek); térd-
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védõk (sportfelszerelés); védõtömés (a sportruházat része); golf-
kesztyûk; válltömések; tenyérvédõk; lábszárvédõk; karvédõk;
has- és mellkasvédõk; sportövek; csuklószorítók; hódeszkák; ka-
rácsonyi díszek (kivéve a világítást és az édességeket); horgász-
bot; fejpánt teniszhez (a játék közben lecsorgó izzadság felszí-
vására).

(210) M 08 00852 (220) 2008.03.11.
(731) ANTA (China) Co., Ltd., Jinjiang City, Fujian Province (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 18 Állatbõr, nyers és félig kikészített bõr; mûbõr; tárcák; isko-
latáskák; hátizsákok; zsebtárcák; aktatáskák; kézitáskák; utazó-
táskák; bõrtárcák (levél- és zsebtárcák) csomagoláshoz; levél-
tárcák; bõrbõl készült utazószettek; piperetáskák; bõröndök;
utazótáskák; sporttáskák; gyermek szállítására szolgáló ún.
„kenguruk”; bõrrel bevont dobozok; vászonból készült dobozok;
bõrbõl vagy mûbõrbõl készült csekktartó füzetek; bõrbõl vagy
mûbõrbõl készült útlevéltartók; bõrbõl készült bútordíszítések;
bõrszíjak; bõröndfogantyúk; bõrbõl vagy bõrlemezbõl készült
dobozok; vulkanizált szálból készült dobozok; kulcstartók (bõr-
bõl); bevásárlótáskák; nyersbõr; szõrme; esernyõk vagy naper-
nyõk; sétapálcák; lószerszámok; kolbász készítésére szolgáló be-
lek.

25 Ruházati cikkek; sporttrikók; papírruházat; pólók; horgász-
mellények; fehérnemûk; mellények; trikók; harisnyanadrágok;
pizsamák; alsónadrágok; alsószoknyák; ruhabélések; váll-
tömések; gallérvédõk; ingmellek (plasztronok); elõre gyártott
bélések (a ruha részeként); ing-szatlik; mandzsetták (kézelõk);
ruhazsebek; alsónemû (az izzadság felszívására); strandruhák;
babakelengyék; biciklisruházat; fürdõsapkák; úszónadrágok;
úszódresszek; tornaruhák; judoruházat; birkózódresszek; esõ-
kabátok; esõköpenyek; táncruhák; futballcipõk; tornacipõk; fut-
ballcipõn lévõ fényvisszaverõ foltok; sícipõk; ugrócipõk; szöges
futócipõk; hegymászócipõk; lábbelik; csizmák; sportcipõk;
sportcsizmák; lábbelisarokvasak; cipõtalpbélések; cipõ- és csiz-
ma fémrátétek; lábbelifelsõk; lábbelifelsõrészek; kamásnik; cipõ-
és csizmasarokrészek; varrótalpkeretek cipõkhöz és csizmákhoz;
lábbelitalpak; talpbélések; fejfedõk; sapkaellenzõk; fülvédõk;
fejpántok; papírból készült kalapok; gyermeksisakok; kötöttáruk;
lábszárvédõk; (nem elektromosan fûtött) lábmelegítõk; haris-
nyanadrágok; kesztyûk; kézmelegítõk; nyakkendõk; sálak; övek;
pénztartó övek; gumiövek; övek; selyemövek; esküvõi talárok.

28 Asztalifutball-asztal; játékok; játékszerek; repülõ korong
(játék); lombfûrésszel készült puzzle összerakós játék; asztali
játékok; játéklabda-belsõk; játék labdák; bélhúr teniszütõkhöz;
golfütõk; húrok teniszütõkhöz; krikettzsákok; kerekes vagy kerék
nélküli golfzsákok; sporthálók; teniszütõk; asztalitenisz-asztalok;
zsákok a teniszütõk és labdák tárolására és szállítására, test-
építõ-felszerelések és eszközök; kézi markolóeszközök; gim-
nasztikai labdák; íj felszerelések; fizikai sportgyakorlatokhoz
alkalmas felszerelések és eszközök; szörfdeszkák; vívófegyve-
rek; mászókötél; gördeszkák; elsõsorban sílécek és szörfdeszkák
tárolására és szállítására szolgáló zsákok; homokzsákok; sport-
kötelek (ugrókötelek, húzó-nyomó kötelek); sport dart (célba-
dobó játék); sport frisbee (korongdobó játék); sport homokzsá-
kok; sípok; úszómedencék (játék medencék), mûanyag pályák;
baseballkesztyûk (a játékhoz szükséges felszerelés); lábszár-
védõk (sportcikkek); kesztyûk a játékhoz; könyökvédõk (sport-
cikkek); térdvédõk (sportfelszerelés); védõtömés (a sportruházat
része); golfkesztyûk; válltömések; tenyérvédõk; lábszárvédõk;
karvédõk; has- és mellkasvédõk; sportövek; csuklószorítók; hó-
deszkák; karácsonyi díszek (kivéve a világítást és az édessé-

geket); horgászbot; fejpánt teniszhez (a játék közben lecsorgó
izzadság felszívására).

(210) M 08 00853 (220) 2008.03.11.
(731) ANTA (China) Co., Ltd., Jinjiang City, Fujian Province (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 18 Állatbõr, nyers és félig kikészített bõr; mûbõr; tárcák; isko-
latáskák; hátizsákok; zsebtárcák; aktatáskák; kézitáskák; utazó-
táskák; bõrtárcák (levél- és zsebtárcák) csomagoláshoz; levél-
tárcák; bõrbõl készült utazószettek; piperetáskák; bõröndök; uta-
zótáskák; sporttáskák; gyermek szállítására szolgáló ún.
„kenguruk”; bõrrel bevont dobozok; vászonból készült dobozok;
bõrbõl vagy mûbõrbõl készült csekktartó füzetek; bõrbõl vagy
mûbõrbõl készült útlevéltartók; bõrbõl készült bútordíszítések;
bõrszíjak; bõröndfogantyúk; bõrbõl vagy bõrlemezbõl készült
dobozok; vulkanizált szálból készült dobozok; kulcstartók (bõr-
bõl); bevásárlótáskák; nyersbõr; szõrme; esernyõk vagy naper-
nyõk; sétapálcák; lószerszámok; kolbász készítésére szolgáló be-
lek.

25 Ruházati cikkek; sporttrikók; papírruházat; pólók; horgász-
mellények; fehérnemûk; mellények; trikók; harisnyanadrágok;
pizsamák; alsónadrágok; alsószoknyák; ruhabélések; váll-
tömések; gallérvédõk; ingmellek (plasztronok); elõre gyártott
bélések (a ruha részeként); ing-szatlik; mandzsetták (kézelõk);
ruhazsebek; alsónemû (az izzadság felszívására); strandruhák;
babakelengyék; biciklisruházat; fürdõsapkák; úszónadrágok;
úszódresszek; tornaruhák; judoruházat; birkózódresszek; esõka-
bátok; esõköpenyek; táncruhák; futballcipõk; tornacipõk; fut-
ballcipõn lévõ fényvisszaverõ foltok; sícipõk; ugrócipõk; szöges
futócipõk; hegymászócipõk; lábbelik; csizmák; sportcipõk;
sportcsizmák; lábbelisarokvasak; cipõtalpbélések; cipõ- és csiz-
ma fémrátétek; lábbelifelsõk; lábbelifelsõrészek; kamásnik; cipõ-
és csizmasarokrészek; varrótalpkeretek cipõkhöz és csizmákhoz;
lábbelitalpak; talpbélések; fejfedõk; sapkaellenzõk; fülvédõk;
fejpántok; papírból készült kalapok; gyermeksisakok; kötöttáruk;
lábszárvédõk; (nem elektromosan fûtött) lábmelegítõk; haris-
nyanadrágok; kesztyûk; kézmelegítõk; nyakkendõk; sálak; övek;
pénztartó övek; gumiövek; övek; selyemövek; esküvõi talárok.

28 Asztalifutball-asztal; játékok; játékszerek; repülõ korong
(játék); lombfûrésszel készült puzzle összerakós játék; asztali
játékok; játéklabda-belsõk; játék labdák; bélhúr teniszütõkhöz;
golfütõk; húrok teniszütõkhöz; krikettzsákok; kerekes vagy kerék
nélküli golfzsákok; sporthálók; teniszütõk; asztalitenisz-asztalok;
zsákok a teniszütõk és labdák tárolására és szállítására, test-
építõ-felszerelések és eszközök; kézi markolóeszközök; gim-
nasztikai labdák; íj felszerelések; fizikai sportgyakorlatokhoz
alkalmas felszerelések és eszközök; szörfdeszkák; vívófegyve-
rek; mászókötél; gördeszkák; elsõsorban sílécek és szörfdeszkák
tárolására és szállítására szolgáló zsákok; homokzsákok;
sportkötelek (ugrókötelek, húzó-nyomó kötelek); sport dart (cél-
badobó játék); sport frisbee (korongdobó játék); sport homok-
zsákok; sípok; úszómedencék (játék medencék), mûanyag
pályák; baseballkesztyûk (a játékhoz szükséges felszerelés);
lábszárvédõk (sportcikkek); kesztyûk a játékhoz; könyökvédõk
(sportcikkek); térdvédõk (sportfelszerelés); védõtömés (a sport-
ruházat része); golfkesztyûk; válltömések; tenyérvédõk; lábszár-
védõk; karvédõk; has- és mellkasvédõk; sportövek; csukló-
szorítók; hódeszkák; karácsonyi díszek (kivéve a világítást és az
édességeket); horgászbot; fejpánt teniszhez (a játék közben le-
csorgó izzadság felszívására).
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(210) M 08 01019 (220) 2008.03.21.
(731) Antal István, Pusztaszer (HU)

(546)

(511) 19 Hõszigetelõ falazat, elem.
37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(210) M 08 01020 (220) 2008.03.21.
(731) Antal István, Pusztaszer (HU)

(546)

(511) 19 Hõszigetelõ falazat, elem.
37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(210) M 08 00268 (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; fény-
képek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés.

(210) M 08 01560 (220) 2008.04.22.
(731) Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek;
könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari
vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére;
ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szol-
gáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított,
szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok
(dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok
és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló
szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksüte-

mények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup;
élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek;
jég.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszer-
vezés.

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

(210) M 08 00802 (220) 2008.03.26.
(731) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Pezsgõk és borok.

(210) M 08 00856 (220) 2008.03.11.
(731) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

(210) M 08 00857 (220) 2008.03.11.
(731) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

(210) M 08 00858 (220) 2008.03.11.
(731) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

M729

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 7. szám I. kötet, 2008.07.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I.



(210) M 08 00859 (220) 2008.03.11.
(731) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

(210) M 08 00860 (220) 2008.03.11.
(731) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

(210) M 08 00861 (220) 2008.03.11.
(731) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

(210) M 08 00862 (220) 2008.03.11.
(731) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

(210) M 08 00863 (220) 2008.03.11.
(731) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

(210) M 08 00864 (220) 2008.03.11.
(731) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

(210) M 08 00865 (220) 2008.03.11.
(731) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

(210) M 08 01540 (220) 2008.04.30.
(731) BC Ablakprofil Gyártó és Forgalmazó Kft.,

Kazincbarcika (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 19 PVC alapanyagból készült profilok, ajtók és ablakok, vala-
mint ablakkeretek, ablaktokok, ajtókeretek, ajtótokok, ajtótáblák,
továbbá burkolólapok és burkolólemezek.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
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(210) M 08 01541 (220) 2008.04.30.
(731) BC Ablakprofil Gyártó és Forgalmazó Kft.,

Kazincbarcika (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 19 PVC alapanyagból készült profilok, ajtók és ablakok, vala-
mint ablakkeretek, ablaktokok, ajtókeretek, ajtótokok, ajtótáblák,
továbbá burkolólapok és burkolólemezek.

35 Reklámozás: kereskedelmi ügyletek.

37 Építkezés: javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 08 00741 (220) 2008.03.05.
(731) BEDLAM Records Lemezkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Léber Zsuzsanna, Budapest

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osz-
tályokba; ágy- és asztalnemûk; pamutkelmék, pamutanyagok;
zsebkendõk textilanyagokból; ágynemû; ágynemûk; ágytakarók;
ágyterítõk, ágyterítõk papírból; állatbõrutánzat szövetek; rugal-
mas (elasztikus) szövetek; selyemszövet; poháralátétek (asztal-
nemûk); szövetek.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; fejfedõk (kalapáruk);
felsõruházat; fürdõnadrágok, úszónadrágok; alsónadrágok, rövid
alsónemûk; bélések készruhákhoz (ruhanemûk részei); bodyk
(alsóruházat); bõrruházat; cipõk; cipõsarkak; cipõtalpbetétek;
csuklyák, kapucnik (ruházat); ingek, ingelõk, ingblúzok, ing-szat-
lik; díszzsebkendõk; készruhák; kabátok; pizsamák; pólók; puló-
verek; szoknyák.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; hangstúdiók (szolgáltatásai); hangfelvételek köl-
csönzése; bálok szervezése; digitális képfelvételezés; diszkók
(szolgáltatásai); elõadómûvészek szolgáltatásai; fényképészet;
fogadások tervezése (szórakoztatás); szórakoztatás; éjszakai klu-
bok; élõ elõadások bemutatása; zene összeállítása; zenekarok
szolgáltatásai; fogadások tervezése (szórakoztatás); online el-
érhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk); rádiós szóra-
koztatás; show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatá-
sai); szövegek kiadása (nem reklámcélú); televíziós szórakoz-
tatás; videoszalagok vágása; video(szalagra) filmezés.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás; rendezvényhez termek kölcsönzése; székek, asztalok,
asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar; étkezdék,
éttermek; önkiszolgáló éttermek; bár (szolgáltatások).

(210) M 08 01144 (220) 2008.04.02.
(731) BELOTTI Produkciós Iroda Betéti Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Géczi Imre, Géczi Imre Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Hátszél Vitorlás Magazin
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 08 01027 (220) 2008.03.21.
(731) Bennovum Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth. dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõ-
szerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készít-
mények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (her-
bicidek).

(210) M 08 01326 (220) 2008.04.15.
(731) Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft., Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorben-
zineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

(210) M 08 00646 (220) 2008.02.27.
(731) Biokontroll Hungária Ellenõrzõ és Tanusító Nonprofit Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Mudra Judit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-
mosó szerek, fogkrémek.

5 Diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló
szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksü-
temények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup;
élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek.

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

32 Sörök; egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyü-
mölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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(210) M 08 00292 (220) 2008.01.30.
(731) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Csabai Marianna, Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Bonbonok, csokoládék, pralinék, csokoládés áruk, csoko-
ládéáruk, csokoládé és csokoládés szeletek, csokoládés drazsé.

(210) M 08 01181 (220) 2008.04.07.
(731) BRIDGE-HUNGARY Biztosításközvetítõ és Tanácsadó Zrt.,

Szolnok (HU)
(740) dr. Szentmiklósi Szaniszló ügyvéd, Szolnok

(546)

(511) 35 Konzultációk üzletvezetéshez, piackutatások, reklám-
anyagok terjesztése, szakértõivélemény-nyújtás ügyletekben, üz-
letvezetéshez tanácsadó szolgáltatás, vezetésben nyújtott támo-
gatás kereskedelmi vagy iparvállalatoknál.

36 Bankügyletek, biztosítási ügynökségek, biztosítások, érték-
papírok letétbe helyezése, ingatlanok kezelése, pénzügyi elem-
zések, pénzügyletek, tranzakciók (pénzügyi ügyletek), ügynöki
munkák.

41 Tanítás, oktatás.

(210) M 08 01452 (220) 2008.04.22.
(731) Buda West Airport Holding Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Levente ügyvéd, Budapest

(546)

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

39 Szállítás; áruk csomagolása, raktározása; utazásszervezés.

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

(210) M 08 01037 (220) 2008.03.25.
(731) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

(546)

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

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszer-
vezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgálta-
tások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 07 04039 (220) 2007.12.06.
(731) Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fõiskola, Budapest (HU)
(740) dr. Csete Lívia, Budapest

(541) ELSÕ A KOMMUNIKÁCIÓBAN, ELSÕ AZ
ÜZLETBEN

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

(210) M 08 01357 (220) 2008.04.16.
(731) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

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

30 Fûszeres mártások.

(210) M 08 01470 (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 00808 (220) 2008.03.10.
(731) Békési Pálinka Zrt., Békés (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 08 01507 (220) 2008.04.28.
(731) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

(541) Arabelle
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló

szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksüte-
mények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup;
élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek;
jég.

(210) M 08 00545 (220) 2008.02.21.
(731) Cheng Fan Fang, Budapest (HU)

(546)

(511) 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.

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

(210) M 08 01315 (220) 2008.04.15.
(731) Colcon Anstalt, Vaduz (LI)
(740) dr. Fekete Csaba, Fekete Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(546)

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

(210) M 08 01316 (220) 2008.04.15.
(731) Colcon Anstalt, Vaduz (LI)
(740) dr. Fekete Csaba, Fekete Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(541) Skála Centrum
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 08 01693 (220) 2008.05.19.
(731) Competitor Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan ter-
mékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és
irhák; utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és séta-
pálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.

(210) M 04 04597 (220) 2004.11.15.
(731) Conopco, Inc., New York, New York (US)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Salátaöntetek, ízesítõ mártások, mustár.

(210) M 08 00294 (220) 2008.01.30.
(731) Cseh és Társa Kft., Kaposvár (HU)

(546)

(511) 29 Disznóhús; hentesáruk; hús; hús, tartósított; húskivonatok;
húskocsonya; húskonzervek; kolbász; sózott hús; szalonna; vad-
hús; véreshurka (hentesáru); zsírok, étkezési; zsírtartalmú anya-
gok érkezési zsírok elõállításához; zsírtartalmú keverékek, ke-
nyérre.

(210) M 07 04186 (220) 2007.12.17.
(731) CSÍRA Élelmiszeripari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Szentes (HU)

(546)

(511) 30 Gabonakészítmények.

31 Magok, amelyek nem tartoznak más osztályba.

40 Lisztõrlés, malomipar.

(210) M 08 01108 (220) 2008.03.31.
(731) Debreceni Hús Zrt., Debrecen (HU)
(740) dr. Aryné dr. Uhri Anna ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 16 Csomagolóanyagok, papír, karton, csomagolásra szolgáló
mûanyagok.

29 Húsipari termékek, vörösáruk, kolbászfélék, szárazáruk,
töltelékáruk, sonka, sertéshús termékek.
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(210) M 08 01061 (220) 2008.03.26.
(731) Duna House Brokerage Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, ingatlanügyletek.

(210) M 08 01495 (220) 2008.04.28.
(731) Fang Zheng Europe Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházat, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 01062 (220) 2008.03.26.
(731) Fitorex Fejlesztõ és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított,
szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok,
kompótok; étkezési olajok és zsírok.

31 Mezõgazdasági, kertészeti termékek és magok, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; friss gyümölcsök és zöldségek;
tápanyagok állatok számára.

(210) M 08 01077 (220) 2008.03.27.
(731) Forelle Catering Kft., Budapest (HU)

(541) PÖTYI MAMA KONYHÁJA
(511) 43 Vendéglátás, étel-házhozszállítás.

(210) M 08 01440 (220) 2008.04.21.
(731) FORTUNATE Kereskedelmi Kft., Lajosmizse (HU)
(740) dr. Császár Mátyás, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,

Szeged

(546)

(511) 30 Gabonakészítmény, kukorica (darált), kukorica (sült), ku-
koricaliszt, kukoricapehely, lisztek, étkezési, liszttartalmú ételek,
rizs, szójaliszt, szójaszósz, zabalapú ételek, zabdara, zabliszt,
zabpehely, árpa (hántolt), árpa (porrátört), búzadara, búzaliszt.

(210) M 08 01478 (220) 2008.04.25.
(731) Grant Reklám Üzletviteli Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gremsperger Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek;
könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari
vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére;
ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szol-
gáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék.

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

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

(210) M 08 01439 (220) 2008.04.21.
(731) Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)

(541) KYRA
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (bor).

(210) M 08 00390 (220) 2008.02.08.
(731) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Szöllõsi Adél, Gyõri Keksz Kft., Gyõr

(541) Kolevit
(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-
áruk, lisztek, liszttartalmú ételek, fagylalt, jégkrém.

(210) M 08 01555 (220) 2008.04.28.
(731) Gésa Szépségszalon Kft., Budapest (HU)

(541) Gésa Szépségszalon
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-

giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok ré-
szére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 08 01556 (220) 2008.04.28.
(731) Gésa Szépségszalon Kft., Budapest (HU)

(541) Swarovski hajékszer
(511) 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.

(210) M 08 00961 (220) 2008.03.18.
(731) Hansborg Electronics Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató

Zrt., Budapest (HU)

(541) HANSBORG
(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-

torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
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(210) M 08 00962 (220) 2008.03.18.
(731) Hansborg Electronics Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató

Zrt., Budapest (HU)

(541) TILBORG
(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-

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

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.

11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szel-
lõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(210) M 08 00963 (220) 2008.03.18.
(731) Hansborg Electronics Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató

Zrt., Budapest (HU)

(541) HANSMARK
(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-

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

(210) M 08 00964 (220) 2008.03.18.
(731) Hansborg Electronics Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató

Zrt., Budapest (HU)

(541) ENERGOMAT
(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármû-

motorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a
szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi
mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

(210) M 08 01251 (220) 2008.04.10.
(731) HC Lineár Kft., Pécs (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, vil-
lamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mé-
rõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberen-
dezések és felszerelések: hangok vagy képek rögzítésére, to-
vábbítására, másolására szolgáló készülékek: mágneses adathor-
dozók, hanglemezek: automata áruelosztó berendezések és szer-
kezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez: regiszteres
pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek: tûzoltó készülékek.

(210) M 08 01050 (220) 2008.03.26.
(731) Hegedûs Tibor, Gyõr-Ménfõcsanak (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 07 03085 (220) 2007.09.11.
(731) dr. Hevesi Tibor Ákos, Kaposvár (HU)

(541) Pannon Lógyógyászati és Rehabilitációs Szolgálat
(511) 10 Elektródák gyógyászati használatra, fizikoterápiás készü-

lékek, medencék gyógyászati használatra, állatgyógyászati ké-
szülékek és eszközök.

42 Bakteriológiai kutatás, biológiai kutatás, fizikai kutatások,
kutatás és fejlesztés (mások részére), mechanikai kutatás, szá-
mítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása, számí-
tógépprogramok installációja, számítógépprogramok sokszo-
rosítása, számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok hely-
reállítása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes
rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás,
számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok kor-
szerûsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-
programozás, számítógépszoftver fenntartása, weboldalak alko-
tása és fenntartása mások számára.

44 Aromaterápiás szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások,
egészségügyi berendezések kölcsönzése, egészségügyi szolgál-
tatások, fizikoterápia, gyógyszerészeti tanácsadás, hátgerinc-
masszázzsal gyógyítás, laboratóriumi megtermékenyítési szol-
gáltatások, masszázs, mesterséges megtermékenyítési szolgál-
tatások, orvosi szolgáltatások, szépségszalonok, állatgyógyászati
szolgáltatások, állatkozmetika, állatok ápolása, állattenyésztés.

(210) M 08 00933 (220) 2008.03.14.
(731) HLT Conrad IP LLC, Beverly Hills, Kalifornia (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) CONRAD
(511) 43 Ideiglenes szállásfoglalás, foglalások (ideiglenes szállás),

szálloda, motel, bár, kávéház, étterem, bankett és élelmezési
szolgáltatások, fenntartott szobarendelés, konferenciák, egyez-
mények, kiállítások, szemináriumok és találkozók bérlése.

(210) M 08 01067 (220) 2008.03.26.
(731) Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Kenyér, sütemények.

(210) M 08 01068 (220) 2008.03.26.
(731) Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Kenyér, sütemények.
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(210) M 08 01118 (220) 2008.03.31.
(731) HOTEL PIROSKA Korlátolt Felelõsségû Társaság, Bük (HU)
(740) dr. Fendrik Zsolt, Fendrik Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás; bár(szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panzi-
ókban, helyfoglalás szállodákban, hordozható épületek bérlete,
kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, nyugdíjasott-
honok, óvodák, panziók, rendezvényhez termek kölcsönzése, sát-
rak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges), szállásügy-
nökségek (szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások, székek,
asztalok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése, táborhelyek hasz-
nosítása, turistaházak, vendéglátóipar, állatpanziók, átmeneti
szállások bérlete, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek,
üdülõtáborok szolgáltatásai (szállásadás).

(210) M 07 02009 (220) 2007.05.29.
(731) HSBC Holdings plc, London (GB)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) HSBC PREMIER
(511) 36 Banki szolgáltatások; takarékbetét-szolgáltatások; elektro-

nikus bank szolgáltatások; mobiltelefon banki szolgáltatások;
csekkrendezési szolgáltatások; fizetési adminisztráció; bank-
kártya; befizetési kártya és elektronikus fizetési kártya szol-
gáltatások; adósságbegyûjtési és fizetõ irodák, konzultációs és
brókerszolgáltatások; kölcsön szolgáltatása és elrendezése; jel-
zálog és garancia; jelzálogkölcsön; kölcsönök finanszírozása;
kölcsönszolgáltatások; pénzváltási és átutalási szolgáltatások;
pénzrendelési szolgáltatások; pénztovábbítási szolgáltatások; va-
lutaszolgáltatások; utazásicsekk-ellátó szolgáltatások; nyugdíj-
szolgáltatások; nyugdíjalap-adminisztrációs szolgáltatások; sze-
mélyes nyugdíjszolgáltatások; tõkeellátási szolgáltatások; tõke-
átutalási szolgáltatások; bizalmi szolgáltatások; gyámsági szol-
gáltatások; befektetési szolgáltatások; pénzügyi befektetések;
alaptõke-befektetési szolgáltatások; alaptõke-növelés; befek-
tetési és védelmi tanács; befektetési intézõ szolgáltatások; tõzsdei
ügynök szolgáltatások; részvények és kötvények alkuszdíja; ke-
reskedelme és elosztás; részesedés jegyzésgarantálás; részesedés
értékelés; biztosítási szolgáltatások; biztosítási alkuszdíj szolgál-
tatások; elveszett jövedelem védelmi szolgáltatások; pénzügyi
tanácsadó szolgáltatások; életjáradék-tulajdonosi szolgáltatások;
pénzügyi ellátás; pénzügyi szolgáltatások biztonsági alapokra;
ingatlanügynökségek; irányító és értékesítõ szolgáltatások az
összes fent felsorolt szolgáltatás, beleértve az internetszolgál-
tatásokat, online és interaktív számítógépes szolgáltatások.

(210) M 08 01476 (220) 2008.04.25.
(731) Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 08 01023 (220) 2008.03.21.
(731) Hunyad-Gálos Bt., Dunaharaszti (HU)

(541) PANNONIUM
(511) 29 Hús, hal, tenger gyümölcsei, vadhús, baromfi, különösen

víziszárnyasok, friss, fagyasztott, elõhûtött és továbbfeldolgozott
termékek, egészben és darabolva, csontozott készítmények, pá-
colt-füstölt készítmények, liba- és kacsamáj, illetve azok készít-
ményei; zöldségfélék, gyümölcsök, kivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, hús- és halkészít-
mények, kolbászfélék; kész- és gyorsételek; zselék, lekvárok;
gyümölcs- és zöldségkonzervek; szószok, desszertek; tojások; tej
és tejtermékek, joghurtok, szójababból kivont étkezési fehérjék,
étkezési olajok és zsírok, diók és dióvajak; savanyúságok, fû-
szernövények, zöldségdarabokból vagy zöldségsûrítménybõl álló
kenhetõ ételek.

30 Kávé, kávésûrítmények, kávékivonatok, cikória, kávékeve-
rékek, mint kávépótlók, tea, teakivonatok, kakaó, fõleg kakaót
tartalmazó készítmények; csokoládé, csokoládékészítmények,
cukor és cukorkaáruk, rizs, tápióka, szágó, kuszkusz, liszt, rizs,
gabonafélék és tészták, lisztbõl vagy rizsbõl vagy más gabonából
készült termékek, tésztafélék, kenyér és péksütemények; pizzák,
tészta és tésztajellegû készítmények, fõzött fagylaltok, fagyasz-
tott édességek, fagyasztott joghurtok és egyéb készítmények,
jégkrémek, fagylaltok; fagyasztott édességek elõállításához; méz,
készítmények, melyek egészben vagy részben cukrot tartal-
maznak, méz-, szörp- és melaszszirup-pótlók; ketchup és szó-
szok; mustárporok, készételek; desszertek, krémek, pudingok, só,
paprika, mustár, ecet, indiai fûszer, fûszerek és ételízesítõk; hús-
pástétomok, majonéz, háztartási húspuhítók; természetes és mes-
terséges édesítõk.

33 Borok, szeszes italok, likõrök, alkoholtartalmú italok (sörök
kivételével).

(210) M 08 01386 (220) 2008.04.17.
(731) Házmester ’98 Kft., Pécs (HU)
(740) dr. Katzirz Béla, Katzirz Ügyvédi Iroda, Pécs

(546)

(511) 41 Könyvkiadás.

(210) M 07 04176 (220) 2007.12.17.
(731) Ilka Gábor, Hosszúhetény (HU)

(541) ILKA
(511) 29 Tejtermékek.

(210) M 07 04024 (220) 2007.12.04.
(731) Jurányi Patrick, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; szellemi alkotások, színházi produkciók, darabok
létrehozása, koreográfiája és rendezése, díszlet, jelmez, látvány és
fény tervezése; zenei mûvek létrehozása és kiadása; filmgyártás;
digitális képfelvételezés; elõadómûvészek szolgáltatásai.

(210) M 08 01454 (220) 2008.04.23.
(731) Kis Kézmûves Kft., Gyula (HU)

(546)

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 08 01441 (220) 2008.04.21.
(731) Kiss és Társai Kereskedelmi, Termelõ és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Tabdi (HU)
(740) dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,

Szeged

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

(210) M 07 02581 (220) 2007.07.18.
(731) Koko Flex Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Révész Ilona ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 20 Légmatracok nem gyógyászati használatra; matracok; pár-
nák, fejpárnák; ruganyos matracok ágyba.

22 Kókuszrostok.

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

(210) M 05 01564 (220) 2005.05.03.
(731) Komár Balázsné, Budapest (HU)
(740) dr. György Péter, György Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Rajzfilmek Világa
(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek

nem tartoznak más osztályba; karácsonyfadíszek.

(210) M 08 00704 (220) 2008.03.03.
(731) LESIEUR, Asnieres Sur Seine (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(554)

(511) 29 Étolajok.

(210) M 08 00854 (220) 2008.03.11.
(731) M-Sector Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 20 Díszfüggöny, díszpárna, párna.

24 Textil mobiltartó, textil MP3-tok, textiltáskák, textil divat-
táskák.

(210) M 08 00116 (220) 2008.01.16.
(731) Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyom-
daipari termékek, könyvkötészeti anyagok; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével).

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció.

45 Jogi szolgáltatások.

(210) M 07 02020 (220) 2007.05.30.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

(541) Zöldövezet
(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 okta-
tási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyom-
dabetûk; klisék.

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

38 Távközlés.

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

(210) M 08 00441 (220) 2008.02.13.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

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

tevékenységek.
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(210) M 08 01570 (220) 2008.04.15.
(731) Magyar Zeelandia Kft., Kecskemét (HU)

(546)

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

(210) M 08 01111 (220) 2008.03.31.
(731) MEDIC-POLIKLINIKA Egészségügyi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok ré-
szére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások;
egészségügyi szolgáltatások.

(210) M 08 00583 (220) 2008.02.25.
(731) MI Fundation Limited, George Town (KY)
(740) dr. Bacsek György, Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BORS, szórakoztató napilap
(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 ok-
tatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyom-
dabetûk; klisék.

(210) M 07 00527 (220) 2007.02.15.
(731) Neways, Inc., Springville, Utah (US)
(740) Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) SILKEN
(511) 3 Testápoló termékek és készítmények; hajápoló készít-

mények és termékek; samponok, hajkondicionálók, gélek, folya-
dékok és hajspray-k; hajdetanglerek; nem gyógyászati hajkezelõ
készítmények és termékek; valamint az ebbe az osztályba tartozó
minden más termék.

(210) M 08 01046 (220) 2008.03.25.
(731) Otthon Centrum Ingatlan-tanácsadó Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Fekete T. László, Fekete T. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 08 01047 (220) 2008.03.25.
(731) Otthon Centrum Ingatlan-tanácsadó Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Fekete T. László, Fekete T. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 08 01225 (220) 2008.04.09.
(731) P.J. Carroll & Company Limited, Louth (IE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

dohányosok kiegészítõi.

(210) M 08 01150 (220) 2008.04.03.
(731) dr. Palkó Zsolt, Pécs (HU)
(740) dr. Sulán Brigitta, Dr. Sulán Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Sport- és szórakoztató események, versenyek rendezése.

(210) M 08 01152 (220) 2008.04.03.
(731) dr. Palkó Zsolt, Pécs (HU)
(740) dr. Sulán Brigitta, Dr. Sulán Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Sport- és szórakoztató események, versenyek rendezése.

(210) M 08 01231 (220) 2008.04.09.
(731) Penomit Zrt., Vác (HU)

(541) HARMATCSEPP
(511) 32 Ásványvizek; szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes ita-

lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.
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(210) M 07 03247 (220) 2007.09.25.
(731) POD International Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (IS)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) abaqoos
(511) 36 Pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, pénzügyi tranzakciók

elszámolása és kiegyenlítése globális elektronikus és virtuális
hálózaton keresztül, széles körû fizetési szolgáltatások nyújtása,
globális és virtuális hálózaton keresztül.

(210) M 07 02903 (220) 2007.08.22.
(731) Prima 2006 Kft., Diósjenõ (HU)

(554)

(511) 30 Péksütemények és cukrászsütemények.

(210) M 08 01694 (220) 2008.05.19.
(731) Pro Reformer Egészségmegörzõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Abonyi Rita, Dr. Abonyi Rita Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 08 01451 (220) 2008.04.23.
(731) ProCam Mûszaki és Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Manger Marcell ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármû-
motorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a
szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi
mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek; acetilén-
tisztító készülékek, adagolóberendezések mozdonykazánokhoz,
adagolók (géprészek), aerátorok, aggregátorok, ajtónyitó és -záró
szerkezetek, hidraulikus [géprészek], ajtónyitó és -záró szerke-
zetek, pneumatikus [géprészek], anyagmozgató gépek (berako-
dáshoz és kirakodáshoz), aprítógépek háztartási használatra
(elektromos), arató-cséplõ gépek, kombájnok, aratógépek, kaszá-
lógépek, aratógépek kései, arató-kévekötõ gépek, aszfaltkészítõ
gépek, automatikus kutatóhorgonyok (tengerészet), bányamû-
velõ gépek, befecskendezõk motorokhoz, befogókészülékek szer-
számgépekhez, betétek szûrõgépekhez, betonkeverõ gépek,
betûöntõ gépek (nyomdaipari), betûszedõ gépek (nyomdászat),
bélyegzõgépek, biztonsági áramfejlesztõ generátorok, bolyho-
zógépek, boronák, borsdarálók, nem kézi mûködtetésû, bõrmeg-
munkáló gépek, bõrvágó gépek, buldózerek, talajgyaluk, burko-
lógépek, centrifugák (gépek), centrifugák (háztartási), centri-
fugálmalmok, centrifugálszivattyúk, cigarettagyártó gépek (ipari
használatra), címkézõgépek, cipõfényesítõ gépek (elektromos),

cipõsarok-építõ gépek, cukoripari gépek, csapágyak (géprészek)
csapágyak, csapágyak tengelyekhez, csapágykarok, csapágy-
bakok, csapágykonzolok (gépekhez), csapok (gépek vagy mo-
torok részei), csapószelepek, szelepcsappantyúk (géprészek),
csatlakozások (géprészek), csavarmenetfúró gépek, cséplõgépek,
csigasor, emelõcsigák, csigák (géprészek), csipkeverõ gépek,
csomagológépek, csomagológépek (szállításhoz), csomagzáró
gépek ipari használatra, csónakmotorok, csõposták, csörlõk
[emelésre], csörlõk [húzásra], csövek porszívókhoz, csúszó-
szerkezetek kötõgépekhez, dagasztógépek, gyúrógépek, darálók
háztartási használatra (nem kézi), daruk (emelõgépek), dezin-
tegrátorok, aprítógépek, dinamók, dinamókefék, dinamósza-
lagok, dobok (géprészek), dobozok (nyomdaipar) matricáknak,
dohányfeldolgozó gépek, dombornyomó gépek, döngölõgépek,
dróthúzó készülékek, dugattyúgyûrûk, dugattyúk (gépek vagy
motorok részei), dugattyúk hengerekhez, dugattyúk motorokhoz,
ekevasak, ekék, elektromotorok, villamos motorok, nem földi
jármûvek részére, emelõkészülékek, emelõberendezések, emelõ-
gépek, emelõszerkezetek (gépek), enyvezõgépek, esztergák
(szerszámgépek), etetõgépek haszonállatoknak, exkavátorok, fa-
csarógépek (mosodai), faipari gépek, fazekaskorongok, fejõ-
gépek, (fel)töltõkompresszorok, felvonók, liftek (a sífelvonók
kivételével), felvonóláncok (géprészek), festékezõkészülékek
(nyomdászat), festékszóró pisztolyok, festékszóró pisztolyok [le-
vegõvel mûködtetett], festõgépek, fékbetétek, nem jármûvekhez,
fékfogasívek, nem jármûvekhez, fékpofák, féksaruk, nem jár-
mûvekhez, fémmegmunkáló gépek, fényesítõ/szatináló gépek,
fényezõgépek és készülékek, elektromos, fényszedõ gépek, fo-
gasléces emelõk, fonógépek, fonókeretek, fordulatszám-csök-
kentõ áttételek, nem szárazföldi jármûvekhez, forgattyúházak,
karterek gépekhez és motorokhoz, forgattyúk (géprészek),
forgattyús tengelyek, fõtengelyek, forrasztókészülékek, gázzal
mûködõ, forrasztólámpák, gázzal mûködõ, forrasztópákák, gáz-
zal mûködõ, forrcsövek, kazáncsövek (géprészek), földmunka-
gépek, fúrófejek (géprészek), fúrógépek, fúrógépek, kézi (elek-
tromos), fúrókoronák (géprészek), fúrótokmányok (géprészek),
fúvógépek, fúvógépek gabona kompressziójára, kiszívására és
szállítására, fúvógépek gázok kompressziójára, elszívására és
szállítására, függõ csapágytartók (géprészek), függönyhúzó ké-
szülékek (elektromos), fûnyírók (gépek), fûrészek (géprészek),
fûrészgépek, fûrészlapok (géprészek), gabonahántoló gépek, ga-
bonarostáló (gép), gabonarosta, garatok mechanikus kiöntésre,
gereblyék gereblyézõgépekhez, gereblyézõgépek, gépállványok,
gépekhez lend(ítõ)kerék, gépkalapácsok, gõzkalapácsok, golyós-
csapágyak, golyóscsapágygyûrûk, gördülõcsapágyak gépekhez,
gördülõhidak görgõscsapágyak, gõzcsapdák, kondenzedények,
gõzgépek, gõzgépek kazánjai, gõz-olaj szeparátorok, graví-
rozógépek, gyalugépek, gyomláló/saraboló gépek, gyújtóberen-
dezések belsõ égésû motorokhoz, gyújtógyertyák belsõ égésû
motorokhoz, gyújtómágnesek, gyújtómágnesek motorokhoz,
gyümölcsprések (elektromos) háztartási használatra, habverõk
háztartási használatra (elektromos), hajlítógépek, hajómotorok,
hajtóláncok, erõátviteli láncok nem földi jármûvek részére, haj-
tóláncok, nem földi jármûvek számára, hajtómû nem szárazföldi
jármûvekhez, hajtó(mû)motorok, nem szárazföldi jármûvekhez,
hajtómûvek szövõgépekhez, hajtószíjak motorokhoz, hamu-
szitálók (gépek), hangtompítók motorokhoz, hálóhúzó gépek
(halászat), hámozógépek, háztartási robotgépek (elektromos),
hegesztõgépek (elektromos), hengerek motorokhoz, hengerfejek
motorokba, hengermûvek, hengersorok, hengersorok hengerei,
hevederek szállítószalagokhoz, hidraulikus forgatónyoma-
ték-átalakítók, nem szárazföldi jármûvekhez, hidraulikus moto-
rok, hidraulikus vezérlések gépekhez és motorokhoz, hóekék,
horonymaró gépek, horonyvágó gyaluk (szerszámgépek), hõ-
cserélõk (géprészek), hulladéktömörítõ gépek, húsdarálók (gé-
pek), húsológépek (bõripar), hûtõk motorokhoz, indítóberende-
zések, starterek motorokhoz, ipari manipulátorok (gépek),
iszapgyûjtõk (gépek), italok készítésére szolgáló berendezések
(elektronikus), izzítógyertyák dízelmotorokhoz, jármûemelõk,
kalapácsok (elektromos), kalapácsok (géprészek), kaptafák ci-
põkhöz (géprészek), kardáncsuklós tengelykapcsolók, kar-
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dántengelyek (nem szárazföldi jármûvek részére), kaszálógépek,
katalizátorok, kavarógépek (kohászat), kazánkõgyûjtõk gépek
kazánjaiba, kábelfonó gépek, kártgarnitúra (kártológépekhez),
kártológépek, kátrányozógépek, kávédarálók, nem kézzel mû-
ködtetett, kefék (elektromos), kefék (géprészek), kenõszivattyúk,
kenyérvágó gépek, kerekek gépekhez, keretek hímzõgépekhez,
kerékpár-összeszerelõ gépek, kerékpárdinamók, kerékrendsze-
rek, futószerkezetek gépekhez, keverõgépek keverõgépek ház-
tartási használatra (elektromos), kések (elektromos), kések
(géprészek), késtartók (géprészek), kévekötõ gépek, kézisajtók
nyomókeretei [nyomdászat], kidobószerkezetek, kilökõszer-
kezetek, kipufogódobok, hangtompítók motorokhoz, kipufo-
gó-gyûjtõcsövek motorokhoz, kitermelõgépek [bányászat], kol-
básztöltõ gépek, kompresszorok (gépek), kompresszorok hûtõ-
gépekhez, kondenzáló berendezések, kondenzátorok, gõz-
leválasztók (géprészek), konvejorok [gépek], konverterek acél-
mûvekbe, konzervnyitók (elektromos), konyhai gépek, (elekt-
romos), kotrógépek, kovácsfújtatók, kovácsprések, kõmeg-
munkáló gépek, könyvkötõ készülékek és gépek ipari használatra,
köpülõgépek, környezetkímélõ berendezések motorokhoz, kö-
szörûgépek, köszörûkövek (géprészek), kötélgyártó gépek, kötõ-
gépek, központi porszívó berendezések, kultivátorok (gépek),
kuplungok, nem szárazföldi jármûvekhez, kürtõk mozdony-
kazánokhoz, lapátos/kanalas kotrók, lábhajtások varrógépekhez,
láncfûrészek, lángfúrók (gépek), lángvágók, gázzal mûködõ, le-
eresztõcsapok, víztelenítõcsapok, lengéscsillapítók dugattyúi
(géprészek), lengõkalapácsok, levegõelszívó gépek, légkalapá-
csok, légkondenzátorok, légpárnás készülékek anyagmozgatásra,
légpumpák akváriumokba, légsûrítõk, légszivattyúk (garázs-
felszerelések), légtelenítõk (gáztalanítók) tápvízhez, liftszalagok,
lifthevederek, lyukasztógépek, perforálógépek, magasnyomású
tisztítóberendezések, malmok, malomipari gépek, malomkövek,
marógépek, mángorlók, mechanikus kábeldobok flexibilis csö-
vekhez, mechanikus tekerõberendezések, mechanikusan mûköd-
tetett, kézben tartható szerszámok, lengõkalapácsok, levegõel-
szívó gépek, légkalapácsok, légkondenzátorok, légpárnás ké-
szülékek anyagmozgatásra, légpumpák akáriumokba, légsûrítõk,
légszivattyúk (garázsfelszerelések), légtelenítõk (gáztalanítók)
tápvízhez, liftszalagok, lifthevederek, lyukasztógépek, perforá-
lógépek, magasnyomású tisztítóberendezések, malmok, malom-
ipari gépek, malomkövek, marógépek, mángorlók, mechanikus
kábeldobok flexibilis csövekhez, mechanikus tekerõberende-
zések, mechanikusan mûködtetett, kézben tartható szerszámok,
meghajtószerkezetek, nem szárazföldi jármûvekhez, menetvágó
gépek, meszelõgépek, mezõgazdasági eszközök, nem kézzel mû-
ködtetett, mezõgazdasági gabonatárolók (felvonóberendezéssel),
mezõgazdasági gépek, mélyfúró berendezések (úszó vagy nem
úszó), mintanyomó gépek, mixerek, morzsológépek, mosó-
berendezések, mosóberendezések jármûvekhez, mosogatógépek,
mosógépek, mosógépek (érmebedobós), mosógépek (mosodai),
motorházfedelek (géprészek), motorhengerek, motorok légpárnás
jármûvekhez, motorok, nem szárazföldi jármûvekhez, motorok
repüléshez, motoros kultivátorok, mozgó járdák, mozgólépcsõk,
munkaasztalok, gépasztalok, nyírógépek, nyírógépek állatokhoz,
nyíróollók (elektromos), nyomáscsökkentõk (géprészek), nyo-
másszabályozók (géprészek), nyomdagépek, nyomdagépek fém-
lemez nyomására, nyomdai hengerek, nyomdai matricák, nyom-
datechnikai gépek, nyomógépek, nyomóhengerek (gépekhez),
nyomólemezek, nyomószelepek (géprészek), nyüstök szövõ-
székekhez, olajfinomító gépek, olajozók, zsírzók (géprészek),
ollók (elektromos), orsók, csévék (géprészek), orsók szövéshez,
osztályozógépek ipari használatra, palackdugaszoló gépek, pa-
lackkupakoló gépek, palackmosó gépek, palackozógépek, pa-
lackzáró gépek, papírgyártó gépek, papíripari gépek, papír-
továbbítók (nyomdászat), parkettafényesítõ gépek (elektromos),
pedálos indítók motorkerékpárokhoz, pengeélesítõ gépek, penge-
tartók [géprészek], pengék (géprészek), pisztolyok (robbanókar-
tácsot tartalmazó szerszámok), pneumatikus szállítóberende-
zések, pneumatikus vezérlések gépekhez és motorokhoz, porel-
szívó készülékek tisztítási célra, porlasztóadagolók, porlasztók,
porlasztók (gépek), porszívóhoz csatlakoztatható illatszer- és fer-

tõtlenítõszerszóró berendezések, porszívók, portalanítókészülé-
kek tisztítási célra, présléggépek, préslégmotorok, sûrített le-
vegõs motorok, préslégszivattyúk, pumpák (gépek vagy motorok
részei), ragasztópisztolyok (elektromos), ragasztószalag-adago-
lók (gépek), rakodórámpák, repülõgépmotorok, répavágók (gé-
pek), réselõgépek (bányászat), réthántó ekék, robotok (gépek),
rokkák, rostálóberendezések, rostálógépek, szitálógépek, rotá-
ciós gõzvasaló gépek ruhákhoz (hordozhatók), rugók (gépré-
szek), sajtók (gépek ipari használatra), sajtoló-, formázógépek,
sebességszabályozók, fordulatszám-szabályozók gépekhez és
motorokhoz, sebességváltók, nem szárazföldi jármûvekhez, simí-
tó megmunkálógépek, simítóprések, bevezetõprések, sínaláverõk
(villamos), sínfektetõ gépek, sör nyomás alatti lefejtésére szol-
gáló gépek, sörfõzõ gépek, sörszivattyúk, stoppológépek, sugár-
hajtómûvek nem szárazföldi jármûvekhez, sûrített levegõs
pisztolyok masztix kilövésére, szabadonfutók, nem szárazföldi
jármûvekhez, szabályozók (géprészek), szalmakötözõ gépek,
szalmavágók, szállítószalagok, száraztésztagyártó gépek,
szárítógépek (háztartási), szárválogatók (gépek), szecskavágó ké-
sek, szegecselõgépek, szegélyezõgépek, szelepek (géprészek),
szeletelõk [gépek], szemétaprító (hulladékaprító) gépek, szenny-
vízporlasztók, szeparátorok, szeparátorok, osztógépek, szerel-
vények mozdonykazánokhoz, szerszámgépek, szerszámok (gép-
részek), szénaforgató gépek, szénkefék (villamosság), szénsavas
üdítõital gyártásához készülékek, szénsavval telített víz gyártá-
sához készülékek, szíjak gépekhez, színezõgépek, szinkron-
generátorok, sziták, rosták (gépek vagy géprészek), szivattyúk
fûtõberendezésekhez, szivattyúk (gépek), szivattyúmembránok,
szívóedények fejõgépekhez, szívógépek ipari használatra,
szõlõprések, szõnyegtisztító gépek és készülékek (elektromos),
szövõgépek, szövõgépek harisnyagyártáshoz, szövõszékek, szte-
reotípiai gépek, szûrõgépek, szûrõk (gépek vagy motorok részei),
szûrõk hûtõlevegõ tisztítására (gépek), szûrõprések, takar-
mányprések, talajfúrók (bányászat), tapadószalagok csigaso-
rokhoz, tágulási tartályok (géprészek), tápvízszabályozók, te-
herfelvonók, tejipari gépek, tejlefölözõ gépek, tekercsnyomó gé-
pek [nyomdászat] tengelycsapok (géprészek), tengelyek gépek-
hez, tengelykapcsolók, nem szárazföldi jármûvekhez, tengely-
kapcsolók, tengelykötések (gépek), teniszütõ-húrozó gépek,
textilipari gépek, tipográfiai gépek, tisztítógépek és berendezések
(elektromos), tisztítókészülékek, gõzzel mûködõ, tojáskeltetõ gé-
pek, tokmányok (géprészek), tokok, vázak (géprészek), töltõ-
gépek, tömszelencék (géprészek), túlhevítõk, turbinák, nem szá-
razföldi jármûvekhez, turbókompresszorok, tüskék, nyomófejek
lyukasztógépekhez, tûzõgépek, útépítõ gépek, úthengerek, úttisz-
tító gépek, önjáró, vajköpülõ gépek, varrógépek, vasalógépek,
vasútépítõ gépek, vágó-, sorjázógépek, vágógépek, vákuum-
szivattyúk (gépek), vegyipari gépek (elektromechanikus), ven-
tilátorok motorokhoz, verõgépek, mángorlógépek, vetélõk, hajók
(géprészek), vetõgépek, vezérlések gépekhez, vezérlõkábelek gé-
pekhez vagy motorokhoz, vezérlõszerkezetek gépekhez vagy mo-
torokhoz, védõlapok, védõpajzsok (géprészek), vésõk gépekhez,
viaszpolitúrozó gépek és készülékek (elektromos), vibrátorok
(gépek) ipari használatra, vízmelegítõk (géprészek), víztele-
nítõgépek, vízturbinák, vulkanizálókészülékek, zöldségreszelõ
gépek, zúzógépek, aprítógépek ipari használatra, zúzógépek,
aprítógépek, törõgépek, zsákok porszívókhoz, zsírtalanító gépek,
zsírzógyûrûk (géprészek), zsírzószelencék, kenõszelencék (gép-
részek), ágytokok, tengelyágyak, állórészek, sztátorok, áram-
fejlesztõ generátorok, áramfejlesztõk, árbocdaruk, oszlopdaruk,
ároknyitók (ekék), ásványvíz gyártásához készülékek, áttételek
gépekhez, áttételek, nem szárazföldi jármûvekhez, ékszíjak mo-
torok ventilátoraihoz, élelmiszergyártó gépek (elektromecha-
nikus), élezõgépek, szerszámköszörûk, érckezelõ gépek, öblí-
tõgépek, öntödei gépek, öntõformák (géprészek), õrlõgépek,
összekötõ rudak, hajtórudak gépekhez vagy motorokhoz, üveg-
megmunkáló gépek, üvegvágó gyémántok (géprészek), üzem-
anyag-átalakítók belsõ égésû motorokhoz, üzemanyag-takarék-
berendezések motorokhoz.

40 Anyagmegmunkálás: ablaküveg színezése felületbevonás-
sal, anyagok összeállítása mások megrendelése szerint, aranyfüst-
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bevonás, aranyozás, bõr(áru)festés, bõrmegmunkálás, cipõfestés,
cserzés, csiszolás, energiatermelés, ezüstözés (ezüstréteggel való
bevonás), fakitermelés, fafeldolgozás, famegmunkálás, festés(i
szolgáltatások), fémbevonat készítése elektromos úton, fémbe-
vonás, fémek hõkezelése, fémmegmunkálás, fémöntés, fénykép-
nyomás, fénynyomat, fotogravûr, fényszedési szolgáltatások, fil-
mek elõhívása fényképezésnél, finomítás, raffinálás, fogtechni-
kusi szolgáltatások, forrasztás fazonigazítása, szõrmefestés,
szûcsmunkák, textilanyagok fehérítése, textilanyagok kezelése,
textilanyagok kikészítése, appretúrája, textilanyagok molymente-
sítése, textilfestés, textília impregnálása, vízhatlanná tétele, ve-
szélyes anyagok ártalmatlanítása, vízkezelés, vulkanizálás
(anyagkezelés), állatkitömés, taxidermia, állatok levágása (vágó-
hídon), élelmiszerek és italok tartósítása, élelmiszerek füstölése,
üvegfúvás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide-
tartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés; jogi szolgáltatások, adatok vagy dokumentumok át-
alakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba, anyagpróba,
bakteriológiai kutatás, belsõépítészet, biológiai kutatás,
csomagolástervezési szolgáltatások, divattervezés, felhõk szét-
oszlatása, fizikai kutatások, földmérés, geológiai felderítés,
geológiai kutatás, geológiai szakvélemények készítése, gépjár-
mûvek mûszaki vizsgálata, grafikusmûvészi tervezési szol-
gáltatások, hosting szolgáltatások weboldalakhoz, idõjárás-elõ-
rejelzõ szolgálat, ipari formatervezés, iparjogvédelmi figyelõ-
szolgálat, kozmetikai kutatás, kõolajmezõk kiaknázásának elem-
zése, környezetvédelmi tanácsadás, kutatás és fejlesztés (mások
részére), mechanikai kutatás, mértékhitelesítés (mérésügy),
minõség-ellenõrzés, mûalkotások hitelesítése, mûszaki kutatás,
mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki tervtanulmányok ké-
szítése, olajkutak ellenõrzése, olajkutatás, stíldíszítés (ipari for-
matervezés), szakvélemények adása kõolajmezõkrõl, szakvéle-
mények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban), számító-
gépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása, számító-
gépprogramok installációja, számítógépprogramok sokszoro-
sítása, számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok helyre-
állítása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes rend-
szerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, szá-
mítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korsze-
rûsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-prog-
ramozás, számítógépszoftver fenntartása, tenger alatti kutatás,
textilek tesztelése (kipróbálása), várostervezés, vegyelemzés,
kémiai analízis, vegyészeti kutatás, vegyészeti szolgáltatások,
weboldalak alkotása és fenntartása mások számára, építési terv-
készítés, építészet, építészeti konzultáció.

(210) M 08 01487 (220) 2008.04.25.
(731) PROFESIA spol. s.r.o., Bratislava (SK)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) WORKANIA
(511) 9 Számítógépprogramok rögzített formában; mágneses

lemezek; kompaktlemezek; optikai kompaktlemezek; operációs
rendszer programok rögzített formában; számítógép-operációs
rendszer programok rögzített formában; számítógép zoftver, ide
értve felvételt tartalmazó és nem tartalmazó audio és audio-video
információhordozókat, valamint adathordozó médián rögzített
idõszakos és alkalmi kiadványokat.
16 Idõszakos és alkalmi kiadványok és nyomtatott anyagok;
grafikai reprodukciók; grafikai prezentációk; kéziratok.
35 Mindenfajta hirdetési tevékenység, ide értve hirdetési hely
biztosítását interneten; publikálás; szövegfeldolgozás; publikált
szövegek terjesztése; hirdetési anyagok kiadása és frissítése; kon-
zultáció és tanácsadási szolgáltatások az elõzõekkel kapcsolat-
ban; publikációs szövegek közzététele; publikációs szövegek kia-
dása; számítógépes fájlkezelés; üzleti információkérés; hirdetési
anyagok kiadása és frissítése telekommunikációs információs
világháló (internet) útján; munkaerõ-bróker tevékenység; konzul-

táció személyzeti kérdésekben; pszichológiai pályaalkalmassági
tanácsadás; állásbrókeri tevékenység; információs szolgáltatás
internet segítségével munkaerõ-brókeri témában.

38 Számítógépes kommunikáció; kommunikáció számító-
gép-terminálok útján; számítógéppel segített üzene- és képátvitel;
elektronikus levelezés; hozzáférés biztosítása internetszerverek-
hez; adatbázisokhoz hozzáférés biztosítása interneten; számító-
gépidõ bérbeadása számítógépes adatbázisokhoz, hozzáférési idõ
bérbeadása számítógépes adatbázisokhoz.

39 Információ tárolása.

41 Könyvkiadás; szövegek kiadása (nem reklámszövegek);
szerkesztõi és kiadói tevékenység (nem hirdetési szövegek); meg-
jelentetés interneten; oktatási és nevelési tevékenység.

42 Számítógépes adatbázisok karbantartása; számítógép-prog-
ramozás; szoftver tervezés; tanácsadási tevékenység számítógép-
hardver szakterületen; grafikai tervezés; számítógépszoftverek
bérbeadása; honlapok készítése és frissítése.

(210) M 07 00141 (220) 2007.01.18.
(731) Ramiris Holdings Ltd., Nicosia, Ciprus (CY)
(740) dr. Seszták Miklós ügyvéd, Kisvárda

(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.

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

38 Távközlés.

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

(210) M 08 01521 (220) 2008.04.29.
(731) Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros &

Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok;
mosószerek és tisztítószerek; szappanok; keményítõk mosáshoz;
kékítõk; mosásra szolgáló készítmények; mosodai szerek és ké-
szítmények; száraztisztításhoz használható szerek és készítmé-
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nyek; szõnyegtisztító készítmények; samponok; készítmények és
szerek mész- és vízkõ eltávolítására háztartási használatra;
kelmelágyítók, mosószer-adalékok; folttisztító készítmények és
szerek.

(210) M 08 00166 (220) 2005.01.28.
(731) Roger Aoun, London (GB)
(740) dr. Kemenes László, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BEAUTYLAB
(511) 3 Kozmetikai szerek, piperecikkek és kozmetikai bõrápoló

szerek, gyógyszappannak nem minõsülõ készítmények, illatszer-
készítmények, aromaterápia, eszenciaolajok és eszenciaolaj-ke-
verékek, kozmetikumok, izzadásgátlók és dezodorok, talkumpor,
hajápolási készítmények – nemcsak samponok, kondicionálók,
waxok-viaszok, hajformázó zselék, festékek, színezõk, köröm-
ápoló szerek, kozmetikumok, piperecikkek és bõrápoló kiegé-
szítõk és cikkek – nemcsak szemceruzák, kozmetikai párnák,
arcpirosítók, potpourri; fürdõsók; pezsgõfürdõ és egyéb fürdõ-
szoba-készítmények; fogtisztító szerek.

5 Diéták, táplálék, gyógynövénykészítmények, táplálkozási
és egészségügyi kiegészítõk – nemcsak vitaminok, ásványok és
gyógyitalok; gyógyszerészeti készítmények.

42 Design és belsõépítészeti szolgáltatások kiskereskedelmi
áruházak, drogériák, szépség-, haj- és szoláriumszalonok, gyógy-
fürdõk és egészségügyi fürdõhelyek részére.

44 Szépség-tanácsadási szolgáltatás kozmetikumok, pipere-
cikkek, illatszerkészítmények és szépészeti gyógykezelések
használatához; tanácsadói szolgáltatás szépészeti illatszer, smink,
bõr- és hajápolási szolgáltatásokkal kapcsolatban; egészségügyi
és szépségszalonok.

(210) M 08 01131 (220) 2008.04.01.
(731) Rotam Limited (Hong Kong-i cég), Chaiwan, Hong Kong (CN)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) NARVAL
(511) 5 Rovarirtó szerek, gyomirtó szerek, gombaölõ szerek, para-

zitaölõ szerek, kártékony állatok és férgek irtására szolgáló sze-
rek.

(210) M 08 01583 (220) 2008.05.07.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) FIGYELÕ - Az év CEO-ja díj
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(210) M 08 01264 (220) 2008.04.11.
(731) Sapiro-Transz Faipari Kft., Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és

mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(210) M 08 01194 (220) 2008.04.07.
(731) Syngenta Participations AG, Basel (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) CHEROKEE
(511) 5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gomba-

ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 08 00579 (220) 2008.02.22.
(731) Szabó Tamás, Perbál (HU)

(546)

(511) 19 Ajtó, ablak.

(210) M 08 00960 (220) 2008.03.18.
(731) SZETMÁR Ingatlanfejlesztõ Kft., Sopron (HU)
(740) dr. Simon Zoltán, Dr. Simon Ügyvédi Iroda, Sopron

(546)

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

(210) M 08 00499 (220) 2008.02.19.
(731) Szuperinfó Magyarország Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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); nyomda-
betûk; klisék.

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

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

(210) M 08 01415 (220) 2008.04.18.
(731) Székely Tamás, Pákozd (HU)
(740) Marczin Ágota, Budapest
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(546)

(511) 32 Alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok;
alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alko-
holmentes koktélok; almabor, alkoholmentes; eszenciák italok
elõállításához; földimogyorótej (alkoholszegény ital); gyömbér-
sör; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (alkoholmentes); izotó-
niás italok; készítmények italok elõállításához; készítmények
likõrök elõállításához; limonádék; lítiumos vizek; malátacefre;
malátasör; mandulatej (ital); pasztillák szénsavas italokhoz;
porok szénsavas italokhoz; sörbetek (italokhoz); sörcefre; sörök;
szasszaparilla (alkoholszegény ital); szénsavas italok; szódavíz;
szódavizek; szõlõmust; szörpök italokhoz; szörpök limonádék-
hoz; tejsavó alapú italok; termékek ásványvizek elõállításához;
termékek szénsavas vizek elõállításához; vizek (italok); zöld-
séglevek (italok); árpakivonatok sör elõállításához; ásványvizek;
ásványvizek (italok).

(210) M 08 01321 (220) 2008.04.15.
(731) Sütõ Péter Pál, Gyõr (HU)

(546)

(511) 39 Gépkocsival történõ szállítás; szállítási szolgáltatások, taxi-
szolgáltatások, személyszállítás, teheráru-szállítás, -vontatás, ka-
mionos szállítás, gépkocsikölcsönzés, jármûvek mentése /von-
tatás/, költöztetés, mentési szolgáltatások, szállítási ügynökség,
szállítmányozás.

(210) M 08 01042 (220) 2008.03.25.
(731) Területfejlesztési Tudományos Egyesület, Gödöllõ (HU)

(546)

(511) 20 Fából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csont-
ból, halcsontból készült termékek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba, faragott fa, csont, szaru; fûzfavesszõbõl, gyékény-
bõl, csuhéból, nádból fonott és szõtt használati tárgyak.

26 Csipkék, hímzések, szalagok és zsinórok.

27 Szõnyegek, lábtörlõk, rongyszõnyegek, gyékények és nád-
fonatok.

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított,
szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; lekvárok, dzsemek,
kompótok, tojások, tej és tejtermékek, zsírok, étkezési olajok.

30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemé-
nyek és cukrászsütemények; méz, fûszerek.

31 Friss gyümölcsök és zöldségek, vetõmagok, tápanyagok
állatok számára.

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

43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

(210) M 08 01635 (220) 2008.05.13.
(731) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

(541) Letromataz
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmé-

nyek gyógyászati használatra, humán gyógyszerek.

(210) M 08 01636 (220) 2008.05.13.
(731) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

(541) CARVOLTEVA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, humán gyógyszerek, hu-

mán orális gyógyszerészeti készítmények, alfa és béta adrenerg
receptor blokkolók, orális tabletták.

(210) M 08 01515 (220) 2008.04.29.
(731) Teva Magyarországi Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

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

nyek gyógyászati használatra, humán gyógyszerek.

(210) M 08 01596 (220) 2008.05.08.
(731) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Hódi Zsolt, Hódi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 2 Festékek.

(210) M 08 01081 (220) 2008.03.27.
(731) Tuba Péter, Lovászpatona (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 44 Mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; fais-
kolai szolgáltatások; növénytermesztési szolgáltatások; kertészet,
kertmûvelés, kerttervezés; virágmûvészettel kapcsolatos szolgál-
tatások.

(210) M 07 01775 (220) 2007.05.11.
(731) Túravitorlás Sportklub, Budapest (HU)
(740) Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) PÜNKÖSDI REGATTA
(511) 41 Sport- és kulturális tevékenységek, sport- és kulturális ese-

mények szervezése és lebonyolítása.

(210) M 08 01187 (220) 2008.04.07.
(731) Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
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(541) RECEPTBARÁTNÕ
(511) 41 Oktatás, oktatási szolgáltatások receptek és ételkészítés vo-

natkozásában; receptek készítése; fejlesztési tevékenység, bele-
értve receptek és ételkészítményekkel kapcsolatos fejlesztési te-
vékenységeket; publikációk; gyakorlati kiképzés nyújtása, bele-
értve receptek és ételkészítmények készítésével kapcsolatban;
fórumok és lehetõségek biztosítása receptekkel és ételekkel kap-
csolat információkra; kulturális tevékenység.

43 Tanácsadás és tanácsadási szolgáltatások ételekkel és étel-
készítményekkel kapcsolatban; tanácsadás és tanácsadási szol-
gáltatások ételreceptek vonatkozásában; táplálkozási tanácsadó
szolgáltatások; ételek, diétás és táplálkozási tanácsadás; fórumok
és alkalmas helyiségek biztosítása, receptekkel és ételekkel kap-
csolatos információ megvitatására és cserélésére.

(210) M 08 01380 (220) 2008.04.16.
(731) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Ügyvédi és Szabadalmi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok; kölni-
vizek, toalettvizek, illatszert tartalmazó testápoló spray; olajok,
krémek, és oldatok testápoláshoz; borotvahabok, borotválkozó
gélek, borotválkozás elõtti és utáni oldatok; hintõpor; fürdõhöz és
zuhanyzáshoz használandó készítmények, hajoldatok; fogkré-
mek; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó szájvizek; dezodorok,
izzadásgátló szerek személyi használatra, gyógyhatású anyagot
nem tartalmazó toalettkészítmények.

25 Ruházat, fejfedõk, lábbelik.

(210) M 08 00934 (220) 2008.03.14.
(731) United Brands, s.r.o., Pruhonice (CZ)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), bor, boros
italok.

(210) M 08 01041 (220) 2008.03.25.
(731) Vino 2001 Bt., Kunhegyes (HU)

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 08 00928 (220) 2008.03.14.
(731) Várda-Drink Zrt., Kisvárda (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

(210) M 08 00929 (220) 2008.03.14.
(731) Várda-Drink Zrt., Kisvárda (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

(210) M 08 01747 (220) 2008.05.26.
(731) Wagner-Phama Gyógyszerfejlesztõ, Gyártó és Forgalmazó Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerek, állatgyógyászati készítmények: ét-
rend-kiegészítõk: egészségügyi készítmények gyógyászati hasz-
nálatra.

(210) M 08 00840 (220) 2008.03.11.
(731) Walter Group Kft., Szigethalom (HU)

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok, motorolaj, hidraulikaolaj, komp-
resszorolaj, hajtómûolaj, szintetikus kenõzsír.

A rovat 125 db közlést tartalmaz.
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