
(210) M 08 01089 (220) 2008.03.28.
(731) „Csányi Alapítvány a Gyermekekért” Kiemelkedõen

Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Csányi Alapítvány a Gyermekekért Életút
Program

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

(210) M 08 01497 (220) 2008.04.28.
(731) 2F Iskola Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Mészáros Gábor, Molnár és Tóth Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 41 Oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás.

(210) M 08 01498 (220) 2008.04.28.
(731) 2F Iskola Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Mészáros Gábor, Molnár és Tóth Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 41 Oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás.

(210) M 08 01499 (220) 2008.04.28.
(731) 2F Iskola Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Mészáros Gábor, Molnár és Tóth Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 41 Oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás.

(210) M 08 01500 (220) 2008.04.28.
(731) 2F Iskola Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Mészáros Gábor, Molnár és Tóth Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 41 Oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás.

(210) M 08 01126 (220) 2008.04.01.
(731) AG-Média Kft., Debrecen (HU)

(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.

(210) M 08 00887 (220) 2008.03.12.
(731) Airseal VertriebsgmbH, Wien (AT)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 1 Kerékjavító anyagok, gumiabroncs-ragasztók.

17 (Vegyi) tömítõanyagok.

(210) M 07 02379 (220) 2007.07.02.
(731) Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért,

Budapest (HU)

(541) Magyar Gyógyszerkutatásért Díj
(511) 6 Kisplasztika.

41 Nevelés, oktatás, szakmai képzés, országos tanulmányi ver-
senyek szervezése, kulturális tevékenységek, díjátadás, élõ elõ-
adás.

(210) M 08 00190 (220) 2008.01.24.
(731) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Kft., Debrecen (HU)

(554)

(511) 29 Tej, tejtermékek.

(210) M 08 01610 (220) 2008.05.08.
(731) Alkonix Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok, porok szénsavas italokhoz.
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(210) M 07 02595 (220) 2007.07.18.
(731) Automobiles Citroen, Paris (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) CITROEN STYLE
(511) 12 Jármûvek, szárazföldi helyváltoztatási eszközök, levegõben

vagy vízen; személygépkocsik, biciklik, motorbiciklik, ezek tar-
tozékai, nevezetesen motorok, sebességváltók, karosszériák, al-
váz, kormánymûrendszerek, lengéscsillapítók, továbbítók, fékek,
kerekek, kerékszegélyek, kerékagysapkák, ülések, lopás elleni ri-
asztókészülék, dudák, ülésfedõk, ülések fejtámasztása, hátsó
visszapillantó tükrök, kormánykerekek, sebességváltó kar védõ-
je, ablaktörlõk, torziós rudak (torsion bars), tanksapkák, ütközõ-
védõk, utánfutók, csomagtartók, tetõcsomagtartók (ski racks),
légterelõk, napfénytetõk, ablakok.

(210) M 08 00102 (220) 2006.10.20.
(731) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) MENEVIT
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(210) M 08 01779 (220) 2008.05.28.
(731) Beez Amsterdam Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (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 01100 (220) 2008.03.28.
(731) Behr GmbH & Co. KG, Stuttgart (DE)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) BEHR
(511) 7 Hûtõközeg-kondenzátorok; szivattyúk, amennyiben a 7.

osztályba tartoznak; hûtõanyag-szivattyúk; szelepek, amennyi-
ben a 7. osztályba tartoznak; pneumatikus és villamos vezérlések,
amennyiben a 7. osztályba tartoznak; hûtõközeg-kompresszorok.

9 Berendezések hõmérséklet, különösen hûtõanyag hõmér-
sékletének mérésére és szabályozására, hûtõanyag-termosztátok,
berendezések hõmérséklet szabályozására; vezérlõkészülékek,
érzékelõk levegõ és hûtõanyag hõmérsékletének mérésére; kábel-
törzsek.

11 Hûtõberendezések és hûtõrendszerek, különösen gépjármû-
vekhez vagy épületekhez, különösen belsõégésû motorokhoz és
alternatív hajtómûvekhez (elektromotor, tüzelõanyag-cella), va-
lamint ezek részei és beépítési egységet képezõ alkatrészei; hûtõ-
modulok, hûtõanyaghûtõk, töltõlevegõ-hûtõk, olajhûtõk, elektro-
nikai hûtõk, akkumulátorhûtõk, üzemanyaghûtõk, szervokor-
mányolaj-hûtõk, alacsony hõmérsékleti hûtõk; ventilátorok és
ventilátorházak, ventilátormeghajtók, ventilátor kuplungok; fû-
tõ-, szellõzõ és légkondícionáló berendezések és légkondícionáló
rendszerek, különösen gépjármûvekhez, valamint azok részei és
alkatrészei; légszállítók, légszállító lapátok, légszállító-meghaj-
tók; klímaszabályozó berendezések; légszûrõk, beltéri szûrõk;
hõcserélõk, fûtõtestek, hûtõközeg-elpárologtatók és -kondenzá-
torok, kiegészítõ fûtõberendezések, kiegészítõ PCT fûtõberende-
zések, PCT szabályozókészülékek; hûtõközeg-expandáltató szer-

vek, hûtõközeggyûjtõk és hûtõközeg-szárítók; klímaberendezé-
sek; fényszórók jármûvekhez; mechanikus és/vagy elektronikus
kezelõkészülékek fûtõ-, szellõzõ és légkondicionáló berendezé-
sekhez.

12 Gépjármûrészek, amennyiben a 12. osztályba tartoznak;
olajmodulok és kipufogógáz-visszavezetõ modulok gépjármû-
vekhez; folyadéksúrlódó tengelykapcsolók, kipufogógáz-hõát-
adók, kipufogógáz-visszavezetõ szelepek, vezetõfülke-berende-
zések és modulok gépjármûvekhez, valamint ezek részei, különö-
sen mûszerfalak, középkonzolok, légkibocsátók, kereszttartók és
légcsatornák; elülsõ végmodulok gépjármûvekhez és ezek részei,
különösen kereszttartók és lökhárítók; üzemanyagtartályok,
üzemanyagtankok, karosszériarészek, futómûrészek, kerekek és
felnik gépjármûvekhez.

17 Összekötõ vezetékek gépjármûhûtõkhöz, amennyiben a
17. osztályba tartoznak; hûtõanyagtömlõk, hûtõközeg-vezetékek.

37 Hûtõközeg-kondenzátorok, szivattyúk, hûtõanyag-szi-
vattyúk, szelepek, pneumatikus és villamos vezérlések, hûtõkö-
zeg-kompresszorok; hõmérséklet, különösen hûtõanyag hõmér-
sékletének mérésére és szabályozására szolgáló berendezések;
hûtõanyag-termosztátok, berendezések hõmérséklet szabályozá-
sára, vezérlõkészülékek, érzékelõk levegõ és hûtõanyag hõmér-
sékletének mérésére, kábeltörzsek; hûtõberendezések és hûtõ-
rendszerek, különösen gépjármûvekhez, különösen belsõ égésû
motorokhoz és alternatív hajtómûvekhez (elektromotor, tüzelõ-
anyag-cella), valamint ezek részei és beépítési egységet képezõ
alkatrészei; hûtõmodulok, hûtõanyaghûtõk, töltõlevegõ-hûtõk,
olajhûtõk, elektronikahûtõk, akkumulátorhûtõk, üzemanyaghû-
tõk, szervokormányolaj-hûtõk, alacsony hõmérsékleti hûtõk,
ventilátorok és ventilátorházak, ventilátormeghajtók, ventilátor-
kuplungok; fûtõ-, szellõzõ- és légkondicionáló berendezések és
légkondicionáló rendszerek, különösen gépjármûvekhez, vala-
mint azok részei és alkatrészei; légszállítók, légszállítólapátok,
légszállító-meghajtók, klímaszabályozó berendezések, légszû-
rõk, beltéri szûrõk, hõcserélõk, fûtõtestek, hûtõközeg-elpárolog-
tatók és -kondenzátorok, kiegészítõ fûtõberendezések, kiegészítõ
PTC fûtõberendezések, PTC szabályozókészülékek, hûtõközeg-
expandáltató szervek, hûtõközeggyûjtõk és hûtõközeg-szárítók,
klímaberendezések, fényszórók jármûvekhez, gépjármûrészek;
olajmodulok és kipufogógáz-visszavezetõ modulok gépjármû-
vekhez; folyadéksúrlódó tengelykapcsolók, kipufogógáz-hõát-
adók, kipufogógáz-visszavezetõ szelepek, vezetõfülke-berende-
zések és modulok gépjármûvekhez, valamint ezek részei, különö-
sen mûszerfalak, középkonzolok, légkibocsátók, kereszttartók és
légcsatornák; elülsõ végmodulok gépjármûvekhez és ezek részei,
különösen kereszttartók és lökhárítók; üzemanyagtartályok,
üzemanyagtankok, karosszériarészek, futómûrészek, kerekek és
felnik gépjármûvekhez; összekötõ vezetékek gépjármûhûtõkhöz,
hûtõanyagtömlõk, hûtõközeg-vezetékek, valamint fûtõ-, szellõ-
zõ- és légkondicionáló berendezésekhez való mechanikus
és/vagy elektronikus kezelõkészülékek karbantartása és javítása.

(210) M 08 01101 (220) 2008.03.28.
(731) Behr GmbH & Co. KG, Stuttgart (DE)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 7 Hûtõközeg-kondenzátorok; szivattyúk, amennyiben a 7.
osztályba tartoznak; hûtõanyag-szivattyúk; szelepek, amennyi-
ben a 7. osztályba tartoznak; pneumatikus és villamos vezérlések,
amennyiben a 7. osztályba tartoznak; hûtõközeg-kompresszorok.

9 Berendezések hõmérséklet, különösen hûtõanyag hõmér-
sékletének mérésére és szabályozására, hûtõanyag-termosztátok,
berendezések hõmérséklet szabályozására; vezérlõkészülékek,
érzékelõk levegõ és hûtõanyag hõmérsékletének mérésére; kábel-
törzsek.
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11 Hûtõberendezések és hûtõrendszerek, különösen gépjármû-
vekhez vagy épületekhez, különösen belsõégésû motorokhoz és
alternatív hajtómûvekhez (elektromotor, tüzelõanyag-cella), va-
lamint ezek részei és beépítési egységet képezõ alkatrészei; hûtõ-
modulok, hûtõanyaghûtõk, töltõlevegõ-hûtõk, olajhûtõk, elektro-
nikai hûtõk, akkumulátorhûtõk, üzemanyaghûtõk, szervokor-
mányolaj-hûtõk, alacsony hõmérsékleti hûtõk; ventilátorok és
ventilátorházak, ventilátormeghajtók, ventilátorkuplungok; fû-
tõ-, szellõzõ- és légkondicionáló berendezések és légkondicioná-
ló rendszerek, különösen gépjármûvekhez, valamint azok részei
és alkatrészei; légszállítók, légszállítólapátok, légszállító-meg-
hajtók; klímaszabályozó berendezések; légszûrõk, beltéri szûrõk;
hõcserélõk, fûtõtestek, hûtõközeg-elpárologtatók és -kondenzá-
torok, kiegészítõ fûtõberendezések, kiegészítõ PCT fûtõberende-
zések, PCT szabályozókészülékek; hûtõközeg-expandáltató szer-
vek, hûtõközeggyûjtõk és hûtõközeg-szárítók; klímaberendezé-
sek; fényszórók jármûvekhez; mechanikus és/vagy elektronikus
kezelõkészülékek fûtõ-, szellõzõ és légkondicionáló berendezé-
sekhez.

12 Gépjármûrészek, amennyiben a 12. osztályba tartoznak;
olajmodulok és kipufogógáz-visszavezetõ modulok gépjármû-
vekhez; folyadéksúrlódó tengelykapcsolók, kipufogógáz-hõát-
adók, kipufogógáz-visszavezetõ szelepek, vezetõfülke-berende-
zések és modulok gépjármûvekhez, valamint ezek részei, különö-
sen mûszerfalak, középkonzolok, légkibocsátók, kereszttartók és
légcsatornák; elülsõ végmodulok gépjármûvekhez és ezek részei,
különösen kereszttartók és lökhárítók; üzemanyagtartályok,
üzemanyagtankok, karosszériarészek, futómûrészek, kerekek és
felnik gépjármûvekhez.

17 Összekötõ vezetékek gépjármûhûtõkhöz, amennyiben a 17.
osztályba tartoznak; hûtõanyagtömlõk, hûtõközeg-vezetékek.

37 Hûtõközeg-kondenzátorok, szivattyúk, hûtõanyag-szi-
vattyúk, szelepek, pneumatikus és villamos vezérlések, hûtõkö-
zeg-kompresszorok; hõmérséklet, különösen hûtõanyag hõmér-
sékletének mérésére és szabályozására szolgáló berendezések;
hûtõanyag-termosztátok, berendezések hõmérséklet szabályozá-
sára, vezérlõkészülékek, érzékelõk levegõ és hûtõanyag hõmér-
sékletének mérésére, kábeltörzsek; hûtõberendezések és hûtõ-
rendszerek, különösen gépjármûvekhez, különösen belsõégésû
motorokhoz és alternatív hajtómûvekhez (elektromotor, tüzelõ-
anyag-cella), valamint ezek részei és beépítési egységet képezõ
alkatrészei; hûtõmodulok, hûtõanyaghûtõk, töltõlevegõ-hûtõk,
olajhûtõk, elektronikahûtõk, akkumulátorhûtõk, üzemanyaghû-
tõk, szervokormányolaj-hûtõk, alacsony hõmérsékleti hûtõk,
ventilátorok és ventilátorházak, ventilátormeghajtók, ventilátor-
kuplungok; fûtõ-, szellõzõ- és légkondicionáló berendezések és
légkondicionáló rendszerek, különösen gépjármûvekhez, vala-
mint azok részei és alkatrészei; légszállítók, légszállítólapátok,
légszállító-meghajtók, klímaszabályozó berendezések, légszû-
rõk, beltéri szûrõk, hõcserélõk, fûtõtestek, hûtõközeg-elpárolog-
tatók és -kondenzátorok, kiegészítõ fûtõberendezések, kiegészítõ
PTC fûtõberendezések, PTC szabályozókészülékek, hûtõkö-
zeg-expandáltató szervek, hûtõközeggyûjtõk és hûtõközeg-szárí-
tók, klímaberendezések, fényszórók jármûvekhez, gépjármûré-
szek; olajmodulok és kipufogógáz-visszavezetõ modulok gépjár-
mûvekhez; folyadéksúrlódó tengelykapcsolók, kipufogógáz-hõ-
átadók, kipufogógáz-visszavezetõ szelepek, vezetõfülke-beren-
dezések és modulok gépjármûvekhez, valamint ezek részei, külö-
nösen mûszerfalak, középkonzolok, légkibocsátók, kereszttartók
és légcsatornák; elülsõ végmodulok gépjármûvekhez és ezek ré-
szei, különösen kereszttartók és lökhárítók; üzemanyagtartályok,
üzemanyagtankok, karosszériarészek, futómûrészek, kerekek és
felnik gépjármûvekhez; összekötõ vezetékek gépjármûhûtõkhöz,
hûtõanyagtömlõk, hûtõközeg-vezetékek, valamint fûtõ-, szellõ-
zõ- és légkondicionáló berendezésekhez való mechanikus
és/vagy elektronikus kezelõkészülékek karbantartása és javítása.

(210) M 08 00615 (220) 2008.02.26.
(731) Bochemie a.s., Bohumin (CZ)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, mezõgazdasági és tudományos vegyipari termékek.

3 Készítmények szennyes ruha tisztításához, fehérítõkészít-
mények, tisztító- és mosókészítmények.

5 Fertõtlenítõszerek, amik hatásosak baktérium, vírus és pe-
nész ellen.

(210) M 08 00617 (220) 2008.02.26.
(731) Bochemie a.s., Bohumin (CZ)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) PEREX
(511) 1 Ipari, mezõgazdasági és tudományos vegyipari termékek.

5 Fertõtlenítõszerek, amik hatásosak baktérium, vírus és pe-
nész ellen.

(210) M 08 00833 (220) 2008.03.11.
(731) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

(541) TÁNCOS
(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök ki-

vételével), almaborok, borok, égetett szeszes italok, gyümölcstar-
talmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.

(210) M 08 00958 (220) 2008.03.18.
(731) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

(541) ARANYVIRÁG
(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök ki-

vételével), almabor, borok, égetett szeszes italok, gyümölcstartal-
mú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.

(210) M 08 00959 (220) 2008.03.18.
(731) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

(541) ÖRDÖNGÖS
(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök ki-

vételével), almabor, borok, égetett szeszes italok, gyümölcstartal-
mú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.

(210) M 07 02831 (220) 2007.08.14.
(731) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

(541) BUD
(511) 39 Szállítás, légi személy-, illetve áruszállítást segítõ szolgálta-

tás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.

(210) M 08 01647 (220) 2008.05.14.
(731) Budapest Bortársaság Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gubek Nóra ügyvéd, Budapest

(541) JÓ BOROK TÁRSASÁGÁBAN
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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(210) M 08 01582 (220) 2008.05.07.
(731) Celgene Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),

Summit, New Jersey (US)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(541) VIDAZA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 08 01272 (220) 2008.04.14.
(731) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 08 00105 (220) 2008.01.16.
(731) Concorde Értékpapír Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Fedák Eszter, Dr. Fedák Eszter Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Bankügyletek, finanszírozási szolgáltatások.

(210) M 08 01125 (220) 2008.04.01.
(731) Creditime Zrt., Budapest (HU)
(740) Siller László, Budapest

(541) CREDITIME
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(210) M 07 04200 (220) 2007.12.18.
(731) Debreceni Hús Zrt., Debrecen (HU)
(740) dr. Aryné dr. Uhri Anna ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 29 Húsipari termékek, nyershús, füstölt áru, húsipari készítmé-
nyek.

(210) M 08 01103 (220) 2008.03.28.
(731) DIRECTEL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kapusi Miklós, Kapusi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 08 01645 (220) 2008.05.13.
(731) Dow AgroSciences LLC., Indianapolis, Indiana (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MUSTANGFORTE
(511) 5 Rovarirtó (szerek), készítmények férgek elpusztítására,

gombaölõk (szerek), gyomirtó (szerek), és féregirtó (szerek).

(210) M 08 02108 (220) 2008.06.26.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 08 02109 (220) 2008.06.26.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 08 02110 (220) 2008.06.26.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 08 02111 (220) 2008.06.26.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 08 02112 (220) 2008.06.26.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 08 01362 (220) 2008.04.16.
(731) EM Technology Hungary Kft., Budapest (HU)

(541) EM-BIO
(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
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(210) M 08 01363 (220) 2008.04.16.
(731) EM Technology Hungary Kft., Budapest (HU)

(541) EMBIO
(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

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

(210) M 08 01631 (220) 2008.05.13.
(731) Escher Bálint, Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 20 Párnák.

(210) M 08 01296 (220) 2008.04.15.
(731) Eu-Stone Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(210) M 08 01294 (220) 2008.04.14.
(731) Eurest Étteremüzemeltetõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hingl Viktória ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(210) M 07 04278 (220) 2007.12.27.
(731) Ferencz Annamária, Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(541) CARPATINA
(511) 29 Hús, hal, baromfi, vadhús; húskivonat; tartósított, szárított

gyümölcsök és zöldségek, befõttek, fõtt zöldségek; tojás; étolajok
és étzsírok; savanyúságok; tej és egyéb tejtermékek, túró, sajt, vaj,
vajkrém, joghurt, kefir és ezek ízesített változatai; zöldségkonzer-
vek, gyümölcskonzervek, húskonzervek; zselék, lekvárok; gyü-
mölcsbefõttek.

30 Kávé, kávépótló szerek, tea, kakaó, csokoládé; cukor, rizs,
liszt és egyéb gabonakészítmények, kenyér, kétszersültek, péksü-
temények és cukrászsütemények; tészták, fagylaltok, jégkrémek,
pudingok és ezek ízesített változatai; méz, só, mustár; fûszerek és
keverékeik; ecet; élesztõ, sütõ- és kelesztõporok.

(210) M 08 01319 (220) 2008.04.15.
(731) Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)

(546)

(511) 16 Egészségügyi papír, törlésre szolgáló termékek, papír zseb-
kendõk, szalvéták.

(210) M 08 01320 (220) 2008.04.15.
(731) Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)

(546)

(511) 16 Egészségügyi papír, törlésre szolgáló termékek, papír zseb-
kendõk, szalvéták.

(210) M 08 01458 (220) 2008.04.23.
(731) GANZ Mérõgyár Kft., Gödöllõ (HU)
(740) dr. Tóth Péter, Tóth és Helli Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GANZ
(511) 9 Mérõmûszerek; villamos, gáz- és vízfogyasztásmérõk, hõ-

mennyiségmérõk; villamos és elektronikus elven mûködõ kap-
csolóórák; hitelesítõberendezések villamos, gáz-, vízfogyasztás-
mérõkhöz és hõmennyiségmérõkhöz; villamos, gáz-, víz- és hõ-
mennyiségmérõ rendszerek.

(210) M 08 01641 (220) 2008.05.13.
(731) GENERAL MOTORS CORPORATION (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) CRUZE
(511) 12 Jármûvek, nevezetesen autók, sportkocsik, terepjárók, te-

herautók, furgonok, motorok és ezek tartozékai.

(210) M 07 02906 (220) 2007.08.22.
(731) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.A., Genval (BE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(541) COMFORT STRIPS
(511) 3 Fogápoló szerek, fogkrémek, szájvizek, mûfogsortisztító

készítmények és anyagok.

5 Készítmények és anyagok, amelyek a mûfogsorok karban-
tartásában segédkeznek, mûfogsorragasztók.

(210) M 08 01858 (220) 2008.06.03.
(731) Golyós Toll Kft., Szombathely (HU)
(740) Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi 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.

(210) M 08 00879 (220) 2008.03.12.
(731) Gombosi Pálinkafõzõ, Gyümölcsfeldolgozó és Kereskedelmi

Kft., Lõrinci (HU)
(740) dr. Szõke Pál ügyvéd, Aszód

(546)

(511) 33 Pálinka.

(210) M 07 03066 (220) 2007.09.10.
(731) HABI Kft., Kiskuhalas (HU)

(541) KTD
(511) 12 Jármûvek: szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(210) M 08 00884 (220) 2008.03.12.
(731) Hegedûs Csaba, Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Szõke Norbert ügyvéd, Nyíregyháza

(546)

(511) 19 Armatúrák, merevítések építési célra (nem fémbõl); áll-
ványzatok, nem fémbõl; építõanyagok, nem fémbõl; építõelemek

betonból; építõkövek; épületek, nem fémbõl; épületpanelek, nem
fémbõl; öntödei öntõformák, nem fémbõl.

20 Asztallapok, bútorok; bútorszerelvények, nem fémbõl; cég-
táblák, cégérek fából vagy mûanyagból.

42 Belsõépítészet, grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások,
építészet.

(210) M 08 00110 (220) 2008.01.16.
(731) Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) TORNADO
(511) 1 Vegyi anyagok ipari célokra.

3 Szappanok; mosó- és fertõtlenítõkészítmények mosodai cé-
lokra; folteltávolító készítmények; edénymosó szerek; detergen-
sek; tisztító- és fényesítõszerek; csiszoló- és súroló észítmények;
porcelán, üveg, kõ, mûanyag és textil, valamint fa és fém tisztítá-
sára szolgáló vegyi készítmények; tisztítószerek csõvezetékek-
hez; padló tisztítására szolgáló és padlóápoló termékek; zsírtala-
nító szerek; illatszerek, illóolajok.

5 Légtisztító és légdezodoráló szerek; fertõtlenítõkészítmé-
nyek.

(210) M 08 00111 (220) 2008.01.16.
(731) Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 1 Vegyi anyagok ipari célokra.

3 Szappanok; mosó- és fertõtlenítõkészítmények mosodai cé-
lokra; folteltávolító készítmények; edénymosószerek; detergen-
sek; tisztító- és fényesítõszerek; csiszoló- és súrolókészítmények;
porcelán, üveg, kõ, mûanyag és textil, valamint fa és fém tisztítá-
sára szolgáló vegyi készítmények; tisztítószerek csõvezetékek-
hez; padló tisztítására szolgáló és padlóápoló termékek; zsírtala-
nító szerek; illatszerek, illóolajok.

5 Légtisztító és légdezodoráló szerek; fertõtlenítõkészítmé-
nyek.

(210) M 06 04064 (220) 2006.12.13.
(731) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Magyarországról származó hús, hústermékek, szalámik,
kolbászok, sonkák, szalonnák.
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(210) M 08 00885 (220) 2008.03.12.
(731) Hinoki Shinyaku Kabushiki Kaisha (also trading as Hinoki

Shinyaku Co., Ltd.), Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek, szappanok, illatszerek.

(210) M 08 01223 (220) 2008.04.09.
(731) Honvéd Futball Club Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) Kovátsné dr. Rech Erika, Budapesti 62. sz. 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.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, sapkák.

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, reklámanyagok, reklámszövegek ké-
szítése és publikálása, szabadtéri hirdetés, szállodai üzletvezetés,
televíziós reklámozás, rádiós reklámozás, hirdetési hely kölcsön-
zése, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai
munkák.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, sportedzõtábori szolgáltatások, sportlétesítmé-
nyek üzemeltetése, sportversenyek rendezése, stadionok bérlete,
szabadidõs szolgáltatások nyújtása, testnevelés, tornatanítás, vi-
deo(szalagra filmezés), sportoktatás, sportoktatási tárgyú infor-
mációk, sportoktatási vizsgáztatás, idõ mérése sporteseménye-
ken, sportakadémiák (okatatás), egészségvédõ klubok (kondicio-
nálás).

43 Vendéglátás, (élelmezés), idõleges szállásadás, gyorsétter-
mek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, panziók,
szállodai szolgáltatások, önkiszolgáló éttermek.

(210) M 08 00952 (220) 2008.03.18.
(731) Horváth Sándor László, Budapest (HU);

Horváthné Tremmel Mária, Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) BONTINO
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(210) M 08 00659 (220) 2008.02.28.
(731) Hubert Burda Media Holding GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft, Offenburg (DE)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokkal készült termékek, amelyek
ebbe az osztályba tartoznak; nyomdaipari termékek; újságok, ma-
gazinok, könyvek; oktatási és információs eszközök; könyvköté-
szeti anyagok; fényképek; papíráruk; ragasztóanyagok papírhoz
és papírárukhoz vagy háztartási célra; anyagok mûvészek részére;
ecsetek; íróeszközök és irodai cikkek (kivéve bútorok); szinteti-
kus csomagolóanyagok, amelyek ebbe az osztályba tartoznak;
nyomdai betûk; klisék.

35 Reklámozás, különösen tv-reklámozás, online reklámozás
számítógépes hálózaton; rádióreklámozás; hirdetések levélben
megrendelve; szabadtéri hirdetés; nyomdai és internetreklámo-
zás; reklámügynökség szolgáltatásai; reklámhely bérbeadása az
interneten; marketing mások számára, digitális hálózatokon is
(webvertising), piackutatás és elemzés; internetes reklámozás
mások számára; reklámozási intézkedések tervezése és készítése;
marketing; tv-marketing; cégek bemutatása az interneten és más
média útján; minták szétosztása reklámozási célból, eladási pro-
paganda; közönségszolgálat; áruk bemutatása reklámozási cél-
ból; reklámozási események szervezése; üzletvezetés mások ré-
szére; multimédiás ügynökség szolgáltatásai, nevezetesen cégek
bemutatása az interneten és más médiumok útján; eladási propa-
ganda; közönségszolgálat; áruk bemutatása reklámozási célból;
áruk és szolgáltatások bemutatása; kiállítások és vásárok szerve-
zése kereskedelmi és reklámozási célból; vásárok szervezése ipari
vagy reklámozási célból.

41 Nyomtatványok kiadása és szerkesztése (kivéve reklámozá-
si célból), különösen újságoké, magazinoké és könyveké, vala-
mint oktatási és információs anyagoké, mindegyik magában fog-
lalja a felvett hang és képi információk formáját elektronikus for-
mában is és az internet útján is; elektronikus újságok, könyvek és
magazinok (nem letölthetõk) online publikálása; hang- és tv-stú-
dió szolgáltatásai, nevezetesen hang- és képfelvételek készítése;
hang- és képfelvételek bemutatása és kölcsönzése; tv- és rádió-
programok gyártása; tv- és rádióprogramok összeállítása; szóra-
koztatás, különösen rádiós és tv-s szórakoztatás; szórakoztató
események, kulturális és sportesemények, képzési események,
oktatási események szervezése, minden elõbb említett szolgálta-
tás, ami ebbe az osztályba tartozik; szórakoztatás IP/tv útján; játé-
kok lefolytatása az internet útján.

(210) M 08 01031 (220) 2008.03.21.
(731) HUNGERIT Zrt., Szentes (HU)
(740) Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)
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(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 01219 (220) 2008.04.09.
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) HYUNDAI iX35
(511) 12 Személygépkocsik, tehergépkocsik, pótkocsik, furgonok;

az elõbbiek alkatrészei és tartozékai, gépkocsi-kormánykerekek
és gépkocsikerekek.

(210) M 08 01220 (220) 2008.04.09.
(731) HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) HYUNDAI iX45
(511) 12 Személygépkocsik, tehergépkocsik, pótkocsik, furgonok;

az elõbbiek alkatrészei és tartozékai, gépkocsi-kormánykerekek
és gépkocsi erekek.

(210) M 08 01289 (220) 2008.04.14.
(731) Hyundai Motor Company, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) HYUNDAI i40
(511) 12 Szárazföldi közlekedési eszközök; gépjármûvek, gépko-

csik, beleértve személygépkocsik, tehergépkocsik, buszok, furgo-
nok, utánfutók, traktorok, gépjármûkerekek, valamint gumiab-
roncsok; a gépjármû-hajtómûvek, gépjármû biztonsági övek, gép-
jármû-sebességváltók, gépjármûszélvédõk és -ablakok, szélvédõ-
törlõk, a gépjármûvek biztonsági berendezései, nevezetesen a lég-
zsákok, valamint a fent felsorolt termékek alkatrészei és tartozé-
kai.

(210) M 08 01290 (220) 2008.04.14.
(731) Hyundai Motor Company, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) i30CW
(511) 12 Szárazföldi közlekedési eszközök; gépjármûvek, gépko-

csik, beleértve személygépkocsik, tehergépkocsik, buszok, furgo-
nok, utánfutók, traktorok, gépjármûkerekek, valamint gumiab-
roncsok; a gépjármû-hajtómûvek, gépjármû biztonsági övek, gép-
jármû-sebességváltók, gépjármûszélvédõk és -ablakok, szélvédõ-
törlõk, a gépjármûvek biztonsági berendezései, nevezetesen a lég-
zsákok, valamint a fent felsorolt termékek alkatrészei és tartozékai.

(210) M 08 01291 (220) 2008.04.14.
(731) Hyundai Motor Company, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) HYUNDAI i20
(511) 12 Szárazföldi közlekedési eszközök; gépjármûvek, gépko-

csik, beleértve személygépkocsik, tehergépkocsik, buszok, furgo-
nok, utánfutók, traktorok, gépjármûkerekek, valamint gumiab-
roncsok; a gépjármû-hajtómûvek, gépjármû biztonsági övek, gép-
jármû-sebességváltók, gépjármûszélvédõk és -ablakok, szélvédõ-
törlõk, a gépjármûvek biztonsági berendezései, nevezetesen a lég-
zsákok, valamint a fent felsorolt termékek alkatrészei és tartozé-
kai.

(210) M 08 01292 (220) 2008.04.14.
(731) Hyundai Motor Company, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) HYUNDAI iX55
(511) 12 Személygépkocsik, tehergépkocsik, pótkocsik, furgonok;

az elõbbiek alkatrészei és tartozékai, gépkocsi-kormánykerekek
és gépkocsikerekek.

(210) M 08 01762 (220) 2008.05.27.
(731) Háda Kft., Tiszakanyár (HU)

(546)

(511) 25 Gyermek lábbeli, fehérnemû, alsóruházat, felsõruházat, ka-
lapáruk; felnõtt férfi lábbeli, fehérnemû, alsóruházat, felsõruhá-
zat, kalapáruk; felnõtt nõi lábbeli, fehérnemû, alsóruházat, felsõ-
ruházat, kalapáruk.

(210) M 08 01164 (220) 2008.04.03.
(731) IN-VITRO Kutató, Fejlesztõ Kft., Dunakeszi (HU)
(740) dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

(541) FORMAX
(511) 5 Étrend-kiegészítõ tabletta.

(210) M 08 01224 (220) 2008.04.09.
(731) Infinity Sport Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Radnai Éva, Hajdu és Menyhei Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Converse, egy évszázad története
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

41 Sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 08 01692 (220) 2008.05.19.
(731) Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Engel Tamás, Engel Ügyvédi 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; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek); vitaminok és ásványi anyagok.

(210) M 08 01462 (220) 2008.04.25.
(731) Invitel Távközlési Zrt., Budaörs (HU)
(740) dr. Szolnoky Andrea, Tiszakerecseny

(546)

(511) 38 Távközlés.
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(210) M 08 01463 (220) 2008.04.25.
(731) Invitel Távközlési Zrt., Budaörs (HU)
(740) dr. Szolnoky Andrea, Tiszakerecseny

(541) Invi Trió
(511) 38 Távközlés.

(210) M 07 02900 (220) 2007.08.22.
(731) Kaiser 2000 Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Pálinka; ágyas pálinka.

(210) M 08 01158 (220) 2008.04.03.
(731) Karya Tour Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hargittay Attila, Hargittay és Jarovinszkij Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; autóbusz-közlekedés, folyami szállítás, gépkocsival történõ
szállítás, hajózás(i) szolgáltatások, helyfoglalás szállítással kap-
csolatban, helyfoglalás utazáshoz, helyfoglalás utazással kapcso-
latban, információ szállítással kapcsolatban, kalauzolás ismeret-
len helyen, komphajón történõ szállítás, látogatások tervezése tu-
ristáknak, légi szállítás, sétahajó (szolgáltatások), személyszállí-
tás, tengeri szállítás, turistairodák (szállodai, panziós helyfoglalás
kivételével), utaskísérés, utasszállítás, utazások szervezése, vas-
úti szállítás, vízi utazások szervezése.

(210) M 08 01254 (220) 2008.04.10.
(731) KIKA Möbel-Handelsgesellschaft m.b.H., St Pölten (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

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

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

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

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

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

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

(210) M 07 04283 (220) 2007.12.28.
(731) Kiss János József, Budapest (HU)

(541) JOHNNY LITTLE ORGANIZATION
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 08 00097 (220) 2008.01.16.
(731) KMC Solution Szolgáltató Kft., Érd (HU)
(740) dr. Klausmann Kornél ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; gazdasági elõrejelzések; hirdetési hely
kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információk számítógé-
pes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése; konzultáció személyzeti kérdé-
sekben; munkaerõ-toborzás; online hirdetõi tevékenység számí-
tógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; segítségnyúj-
tás üzletvezetéshez; statisztikai információnyújtás; szabadtéri
hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvélemény-
adás gazdasági ügyekben; személyzet kiválasztása pszichológiai
eljárásokkal; állásközvetítõ irodák; üzleti felvilágosítás, tájékoz-
tatás; üzleti információk; üzleti menedzselés elõadómûvészek ré-
szére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezé-
si tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó
szolgálatok.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakozatás; sport- és kulturális
tevékenységek; akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése
és lebonyolítása (gyakorlat); elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebo-
nyolítása; gyakorlati képzés (szemléltetés); konferenciák szerve-
zése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelezõ tan-
folyamok; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáz-
tatás; online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk);
szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és
vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szövegek
kiadása (nem reklámcélú); versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás).
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(210) M 07 02577 (220) 2007.07.18.
(731) Kofola Holding a.s., Ostrava (CZ)
(300) 0-447349 2007.04.13. CZ
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 30 Zöldségbõl készült öntetek fõzéshez; ízesítõöntetek, aro-
mák; jég (természetes vagy mesterséges); kávé-, kakaó- vagy cso-
koládéalapú italok; teaalapú italok; italösszetevõk az eszenciák
kivételével; aromák italokhoz az illóolajok kivételével; nádcu-
korszirup; szörbetek (fagylaltok), öntetektõl eltérõ szószok.

32 Ásványvizek, szénsavas italok és más alkoholmentes italok;
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sörbetek (italok); szörpök és
más eszenciák italok elõállítására, sörök.

33 Alkoholos italok (a sörök kivételével).

(210) M 08 01455 (220) 2008.04.23.
(731) Kovács Patrik, Budapest (HU);

Barta László, Budapest (HU)
(740) dr. Szakál Róbert, Dr. Szakál Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére, mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(210) M 08 01443 (220) 2008.04.24.
(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zürich (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) SPORT KEXTRÉM
(511) 30 Csokoládékészítmények.

(210) M 08 01444 (220) 2008.04.24.
(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zürich (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SPORT KEKSZTREM
(511) 30 Csokoládékészítmények.

(210) M 08 00881 (220) 2008.03.12.
(731) Kárpáti Zoltán, Alsóörs (HU)

(546)

(511) 16 Papíráruk, nyomtatott anyagok és kiadványok; prospektu-
sok, újságok; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multi-
médiával kapcsolatos képeslapok és folyóiratok.

35 Reklámozás; reklám- és hirdetõügynökség; hirdetési szol-
gáltatások; interaktív multimédiás, interneten továbbított és kö-

zölt hirdetések; áruk és szolgáltatások felsorolása; hírközlési digi-
tális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése; online hirde-
tõ tevékenység; piackutatás; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba törté-
nõ szerkesztése.

38 Távközlési szolgáltatások, elektronikus levelezés, elektro-
nikus adatátvitel, híranyag továbbítása interneten keresztül, hír-
ügynökségi szolgáltatás-tartalomszolgáltatás; elektronikus hirde-
tõtábla-szolgáltatás.

42 Adattárolás, adatbázis-szolgáltatás, adatkezelés, adatfeldol-
gozás, adatok adatbázisból történõ kikeresése, adatbázis-hozzáfé-
rés biztosítása elektronikus eszközökön, elektronikus hálózaton,
interneten keresztül; hírügynökség, hírek, információ továbbítása
- tartalomszolgáltatás - terjesztése interneten keresztül; adatok
vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus
médiumba; weboldalak fenntartása és alkotása mások számára.

(210) M 08 00882 (220) 2008.03.12.
(731) Kárpáti Zoltán, Alsóörs (HU)

(546)

(511) 16 Papíráruk, nyomtatott anyagok és kiadványok; prospektu-
sok, újságok; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multi-
médiával kapcsolatos képeslapok és folyóiratok.

35 Reklámozás; reklám- és hirdetõügynökség; hirdetési szol-
gáltatások; interaktív multimédiás, interneten továbbított és kö-
zölt hirdetések; áruk és szolgáltatások felsorolása; hírközlési digi-
tális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése; online hirde-
tõ tevékenység; piackutatás; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba törté-
nõ szerkesztése.

38 Távközlési szolgáltatások, elektronikus levelezés, elektro-
nikus adatátvitel, híranyag továbbítása interneten keresztül, hír-
ügynökségi szolgáltatás-tartalomszolgáltatás; elektronikus hirde-
tõtábla szolgáltatás.

42 Adattárolás, adatbázis-szolgáltatás, adatkezelés, adatfeldol-
gozás, adatok adatbázisból történõ kikeresése, adatbázis-hozzáfé-
rés biztosítása elektronikus eszközökön, elektronikus hálózaton,
interneten keresztül; hírügynökség, hírek, információ továbbítása
- tartalomszolgáltatás - terjesztése interneten keresztül; adatok
vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus
médiumba; weboldalak fenntartása és alkotása mások számára.

(210) M 08 01932 (220) 2008.06.09.
(731) Képesné dr. Vass Ilona, Budapest (HU);

dr. Szokolai Erzsébet, Telki (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) Dr. KryOsol
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások, hi-

giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 08 01276 (220) 2008.04.14.
(731) LCP Systems Informatikai és Kereskedelmi Kft. 20%,

Budapest (HU);
Horváth Csaba 40%, Budapest (HU);
Hegedûs Viktor Sándor 40%, Vásárosnamény (HU)

(546)
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(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, adatfeldolgozó be-
rendezések és számítógépek.

42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés.

(210) M 08 01432 (220) 2008.04.24.
(731) Lian Xiang Europe Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 01092 (220) 2008.03.28.
(731) Lidl Magyarország Bt., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyom-
daipari termékek.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció.

(210) M 08 01259 (220) 2008.04.11.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai lemosószerekkel impregnált ruhaanyagok, vat-
ta kozmetikai használatra, vattás pálcikák kozmetikai használat-
ra.

5 Nõi egészségügyi termékek, egészségügyi kendõk, gyógy-
szerészeti lemosószerekkel impregnált ruhaanyagok.

16 Papírból készült termékek, melyek a 16. osztályba tartoz-
nak, toalettpapír, papírkendõk, papírszalvéták, arctisztító kendõk,
papírtörülközõk, asztalterítõk, papírból, kozmetikai tisztítóken-
dõk papírból, konyhai papírtörülközõk, folpack, szemeteszsákok,
átlátszó hártyák, fóliák.

21 Tisztítórongyok, szivacskendõk, háztartási törlõkendõk,
felmosórongyok, bútortörlõ rongyok.

(210) M 08 01482 (220) 2008.04.23.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) RÖFINCSI
(511) 29 Hús és hústermékek.

(210) M 08 01483 (220) 2008.04.23.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) FINCSIBE
(511) 29 Baromfi és baromfitermékek.

(210) M 08 01484 (220) 2008.04.23.
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) PUIOKA
(511) 29 Baromfi és baromfitermékek.

(210) M 08 01756 (220) 2008.05.26.
(731) Lipót Garázs Üzemeltetõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fazekas Balázs/dr. Kõmíves Attila, Réczicza White & Case

LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 08 02197 (220) 2008.07.03.
(731) Longas Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gedeon Sándor, Pintz és társai Szabadalmi és Védjegy

Iroda, 1. sz. aliroda, Budapest

(541) LONGAS
(511) 7 Üzemanyag-átalakítók belsõ égésû motorokhoz, adagolók

(géprészek), befecskendezõk motorokhoz, gyújtóberendezések
belsõ égésû motorokhoz, gyújtógyertyák belsõ égésû motorok-
hoz, motorhengerek, porlasztók, porlasztó adagolók, szelepek
(géprészek).
12 Motorok szárazföldi jármûvekhez és ezek alkatrészei, ame-
lyek nem tartoznak más osztályba; üzemanyag-ellátó rendszer
belsõ égésû motorokhoz.

(210) M 08 00529 (220) 2008.02.20.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gombási Izabella, Budapest

(541) Magyar Televízió
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 08 01502 (220) 2008.04.28.
(731) Magyar Tudományos Akadémia, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; kulturális tevékenységek; könyv-
kiadás; oktatás.
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42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; biológiai kutatás; fizikai kutatások; geológiai kutatás;
kutatás és fejlesztés; mûszaki kutatás; vegyészeti kutatás.

(210) M 08 01288 (220) 2008.04.14.
(731) Malex Motion PTE Ltd, Singapore (SG)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 7 Golyós és görgõs csapágyperselyek, golyó és görgõ csava-
rok, csapágykonzolok gépeknél, csapágyházak, csapágyegységek
kerekekhez, csapágyak (gépalkatrészként), meghajtószíjak gé-
pekhez, szelepemelõk, csapágyak a lineáris mozgás biztosítására
(gépalkatrészként), a csapágyak alkatrészei és tartozékai, radiális
csapágyház (gépalkatrészként), siklócsapágyak (gépalkatrész-
ként), beállító asztalok (mint a gép részei), szárazföldi gépjármû-
veknél alkalmazott tárcsák, rúdvégek (gépalkatrészként), golyós
és görgõs csapágyak (gépalkatrészként), tömítések és tömítõgyû-
rûk csapágyakhoz: meghajtószíj-feszítõk, szabadonfutók, ten-
gelykapcsoló tárcsa egységek, elválasztó lapok, szelephimbák,
mind gépek vagy motorok tartozékaiként; kardáncsuklók (gépal-
katrészként), vízszivattyú-csapágyak.

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedésre alkalma-
zott berendezések, gépjármûcsapágyak, kerékcsapágyegységek,
tengelykapcsoló-kiemelõ csapágyak gépjármûvekhez, sebesség-
váltó-csapágyak és szárazföldi gépjármûvek alkatrészei, kor-
mánycsuklók gépjármûvekhez, golyós csuklók gépjármûvekhez,
rögzítõcsuklók szárazföldi gépjármûvekhez, kormányösszekötõ-
rúd-végek szárazföldi gépjármûvekhez, szelephimbák (a motorok
és gépjármûvek alkatrészeiként).

(210) M 08 00902 (220) 2005.08.16.
(731) MasterCard International Incorporated (Delaware állam

törvényei szerint bejegyzett cég), Purchase, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(541) TITANIUM MASTERCARD
(511) 9 Tudományos célra szolgáló berendezések és felszerelések;

mágneses adathordozók; felvevõlemezek; automata eladóberen-
dezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez;
pénztárgépek; adatfeldolgozó berendezések; számítógépek; szá-
mítógéphardverek; számítógépszoftverek és számítógépprogra-
mok; távközlési és elektromos berendezések és felszerelések;
könyvelõgépek; adatok, így hang és kép regisztrálására, továbbí-
tására és reprodukálására szolgáló eszközök; mágneses felvevõ-
állvány; pénzügyi számlák a globális számítógépes hálózaton ke-
resztül történõ követésére, irányítására és elemzésére szolgáló be-
rendezés; számítógéphardver és -szoftver, különösen a helyi és
nagy kiterjedésû számítógépes hálózatok fejlesztésére, karbantar-
tására és alkalmazására; memóriakártyában lévõ adatok olvasásá-
ra szolgáló rendszerek, beleértve az integrált áramköri memóriá-
kat és a bankkártya-memóriákat; letölthetõ elektronikus kiadvá-
nyok; nyomtatóberendezés; beleértve adatfeldolgozó rendszerek
és pénzügyi tranzakciós rendszerek adatainak kinyomtatására
szolgáló berendezés; banki összeköttetés létesítésére szolgáló gé-
pek; kódolók és dekódolók; modemek; számítógépes hardverek
és szoftverek a fizetési tranzakciók elektronikus eszközökkel való
megkönnyítésére; számítógépes hardverek és titkosítószoftverek,
titkosítókulcsok, digitális okmányok, digitális aláírások, szoftve-
rek az adattárolás biztosítására, valamint az egyének, bankok és
intézmények által használt bizalmas információk keresésére és to-
vábbítására; mágneses kódolókártyák és integrált áramköri csipet
tartalmazó kártyák (ún. „smart kártyák”), hitelkártyák, bankkár-
tyák, csipkártyák, tárolt érték kártyák, elektronikus adathordozó
kártyák, fizetõkártyák és kódolt fizetõkártyák; bankkártyák, bele-
értve a nyomtatott bankkártyák, mágneses memóriát és integrált
áramkörû memóriát alkalmazó bankkártyák; kártyaleolvasók;

mágnesesen kódolt kártyaleolvasók elektronikus adathordozó
kártyák, mágnesesen kódolt kártyaleolvasók, elektronikus adat-
hordozó kártyaleolvasók, elektronikus titkosítóegységek, számí-
tógépes hardverek; számítógépes terminálok, számítógépes szoft-
verek a pénzügyi szolgáltatások, banki és távközlési szolgáltatá-
sok területén; számítógépes szoftverek smart kártyának a termi-
nálokkal és a leolvasókkal való kapcsolatfelvétele biztosítására;
telefonba és egy távközlési eszközbe beépített számítógépes csip;
távközlési berendezések; bolti pénztárgépterminálok és számító-
gépes szoftverek a bolti tranzakciók továbbítására, megjelenítésé-
re és tárolására, azonosítására és pénzügyi információk a pénz-
ügyi szolgáltatások, banki és távközlési szolgáltatások területén;
rádiófrekvenciás azonosítóberendezések (válaszjeladók); elekt-
ronikus hitelesítõberendezés az autentikus hitelkártyák, bankkár-
tyák, hitelkártyák és fizetõkártyák hitelesítésére; kártyaoktató be-
rendezések; pénzkiadó automaták; eladóautomaták; számítógé-
pes perifériás berendezések és elektronikus áruk, nevezetesen
számológépek, zsebrajzolók, személyi hívók (PDA-k), riasztók és
zseblámpák.

36 Biztosítási szolgáltatások; pénzügyi ügyletek; valutaügyle-
tek; pénzügyi szolgáltatások; banki és hitelszolgáltatások; hitel-
kártya, bankkártya, fizetõkártya és tárolt érték elõfizetési kártya
biztosításával kapcsolatos szolgáltatások; banki, fizetési, hitele-
zési, terhelési, készpénzfizetési, tárolt érték tárolási szolgáltatá-
sok; számlakifizetési szolgáltatások, hitelkártya, bankkártya, fi-
zetõkártya, elõfizetési kártya és tárolt érték kártya szolgáltatások;
csekkhitelesítési és csekk-kifizetési szolgáltatások; bankjegyki-
adó automatával kapcsolatos szolgáltatások; fizetési ügyletek le-
folytatása online számítógép-adatbázis vagy távközlés segítségé-
vel, illetve pénztári kassza igénybevételévele; pénzügyi ügyletek
lefolytatása kártyatulajdonosok által automata bankjegykiadó
gép segítségével; a pénzügyi egyenleg részletei, megtakarítások
és pénzvisszavonás a kártyatulajdonosok számára bankjegy-auto-
mata segítségével; elintézési és meghatalmazási szolgáltatások;
utasbiztosítási szolgáltatások; utazócsekk és utalvány kiadása és
beváltása; az intézvényezett hitelességének megállapításával
kapcsolatos szolgáltatások; a pénzügyi információk hitelességé-
nek megállapítása; pénzügyi nyilvántartás kezelése; a pénzügyi
alapok átutalása és valutaváltási szolgáltatások elektronikus úton;
pénzügyi információk terjesztése internet útján és egyéb számító-
gépes hálózatok segítségével; távfizetési szolgáltatások; tárolt ér-
ték elektronikus fizetésével kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi
alapok és valutaátváltási szolgáltatások elektronikus úton; elekt-
ronikus fizetési szolgáltatások, telefonhívásra kártyával való elõ-
fizetési szolgáltatások, készpénzfizetési szolgáltatások, valamint
a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó meghatalmazás és lefolytatá-
sával kapcsolatos szolgáltatások; rádiófrekvenciás azonosítóval
(válaszjeladó) lefolytatott fizetési és hitelszolgáltatások ellátása;
távközlési eszközökkel lefolytatott hitel- és fizetési szolgáltatá-
sok ellátása; utasbiztosítási szolgáltatások; csekkhitelesítési szol-
gáltatások; utazási csekk és bizonylat kiadásával és beváltásával
kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások ellátása kis-
kereskedõk számára mobil távközlési eszközök igénybevételével,
beleértve a mobiltelefonon való fizetési szolgáltatásokat; pénz-
ügyi szolgáltatások ellátása kiskereskedõk számára a számítógé-
pes hálózat vagy egyéb elektronikus eszköz igénybevételével az
elektronikusan digitális információk felhasználásával; valutabe-
váltási szolgáltatások, nevezetesen a valuta biztonságos beváltá-
sa, beleértve az elektronikus készpénzfizetést, smart kártya segít-
ségével történõ fizetés a számítógépes hálózat igénybevételével;
számlakifizetési szolgáltatások website útján; online banki szol-
gáltatások; pénzügyi szolgáltatások telefonon vagy a globális szá-
mítógépes hálózat, illetve internet igénybevételével; pénzügyi
szolgáltatások ellátása globális számítógépes hálózat vagy inter-
net felhasználásával; hitel- vagy fizetési ügyletek lefolytatása te-
lefon vagy távközlési kapcsolat igénybevételével; ingatlanügyek;
ingatlantulajdoni szolgáltatások; ingatlanfelértékelés; ingatlan-
befektetési tanácsadás; ingatlanbefektetési szolgáltatások; ingat-
lanbiztosítási szolgáltatások; biztosítás a tulajdonosoknak; a tu-
lajdonnal kapcsolatos biztosítási szolgáltatások; ingatlanfinanszí-
rozás; ingatlanbróker-szolgáltatások; ingatlan-értékbecslés; in-
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gatlanügynöki szolgáltatások; ingatlanok felértékelésével kap-
csolatos adminisztráció; ingatlan-bérbeadási ügylet lefolytatása;
ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingat-
lanra vonatkozó pénzügyi bróker szolgáltatások; az ingatlantulaj-
donnal és az épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; in-
gatlankifizetéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; az ingat-
lanra vonatkozó bérleti szerzõdés elkészítése; az ingatlanra vonat-
kozó tulajdonmegosztás elkészítése; az ingatlaneladással kapcso-
latos pénzügyek ellátása; az ingatlan megszerzésében való segít-
ségnyújtás; ingatlan tõkebefektetés; kereskedelmi tulajdon befek-
tetési szolgáltatások; tulajdonszerzéssel kapcsolatos pénzügyi
szolgáltatások; tulajdoneladással kapcsolatos pénzügyi szolgálta-
tások; a szabad tulajdon felbecslése; bérelhetõ tulajdon felbecslé-
se; ingatlan bérbeadása; ingatlan bérlése; tulajdonbérlés; ingat-
lantulajdon-bérlés; szabad tulajdon bérlése; ingatlantulajdon-
ügykezelési szolgáltatások; tulajdonbecslés; tulajdon portfolio
kezelése; tulajdonkezelés; ingatlantulajdonnal kapcsolatos ta-
nácsadási szolgáltatások; ingatlan-értékbecsléssel kapcsolatos ta-
nácsadási szolgáltatások; ingatlancéggel kapcsolatos tanácsadás;
ingatlanra vonatkozó számítógépes információs szolgáltatások;
ingatlanra vonatkozó konzultációs szolgáltatások; ingatlantulaj-
donra vonatkozó információ ellátása; tulajdonpiacra vonatkozó
információ ellátása; ingatlanszerzéssel kapcsolatos kutatási szol-
gáltatások; ingatlan kiválasztásával kapcsolatos kutatási szolgál-
tatások.

38 Távközlési szolgáltatások; internetalapú távközlési szolgál-
tatások; adatközlési szolgáltatások; elektronikus adattovábbítás a
teljes táv-adatfeldolgozó hálózaton keresztül, beleértve az inter-
netet; szolgáltatások az információknak a számítógépben tárolt
adatbankból vagy az interneten keresztül történõ továbbítására,
tárolására vagy megjelenítésre; adatok továbbítása a telefonos há-
lózaton keresztül mûködõ elektronikus képfeldolgozó alkalmazá-
sával; elektronikus levél, üzenetküldõ és -fogadó szolgáltatások;
több felhasználót feltételezve számítógépes információs hálózat
biztosítása az információk továbbítására és terjesztésére a pénz-
ügyi szolgáltatások területén; számítógépes adatbázis elérési ide-
je lízingeléshez.

42 Pénzügyi információs adatok kódolása (rejtjelezése) és de-
kódolása.

(210) M 08 00776 (220) 2008.03.06.
(731) MBP 23 Mûvészeti Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Gábor, Dr. Horváth J. Gábor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MANIER
(511) 18 Bõröndök, kézitáskák.

25 Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsónemûk; bõrruhá-
zat; cipõk; csuklyák, kapucnik.

42 Divattervezés.

(210) M 08 00972 (220) 2008.03.18.
(731) Mecsek-Drog Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Pécsvárad (HU)

(541) CSALA VARÁZS
(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); gyógyteák.

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; tea.

(210) M 07 02461 (220) 2007.07.31.
(731) dr. Megyery Balázs, Veszprém (HU)

(541) DR. DER-MED
(511) 44 Orvosi szolgáltatások.

(210) M 08 01240 (220) 2008.02.25.
(731) MI Foundation Limited, George Town (KY)
(740) dr. Bacsek György, Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Vasárnapi 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 oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

(210) M 07 03663 (220) 2007.10.30.
(731) Miniszterelnöki Hivatal, Budapest (HU)
(740) Balogh Dóra, ACG HEY Reklámügynökség Kft., 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.

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

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.

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

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 07 03664 (220) 2007.10.30.
(731) Miniszterelnöki Hivatal, Budapest (HU)
(740) Balogh Dóra, ACG HEY Reklámügynökség Kft., Budapest
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(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.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
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.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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 01593 (220) 2008.05.08.
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) MotoPRo
(511) 4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porfelszívó, nedvesítõ

és -lekötõ vegyületek fûtõanyagok, /beleértve a motorbenzineket
is/, világítóanyagok, gyertyák, gyertyabelek.

(210) M 08 01642 (220) 2008.05.13.
(731) Motoker Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, különösen mobiltelefonok, illetve mo-
biltelefon-tartozékok kiskereskedelmi forgalmazása.

(210) M 08 01246 (220) 2008.04.10.
(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 (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

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 00374 (220) 2008.02.07.
(731) N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Arday Márta ügyvéd, Arday Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 39 Utazási szolgáltatások.

(210) M 08 01618 (220) 2008.05.09.
(731) Napi Gazdaság Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bagi János Zoltán, Kálóczy és Bagi Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(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.

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

(210) M 08 01619 (220) 2008.05.09.
(731) Napi Gazdaság Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bagi János Zoltán, Kálóczy és Bagi 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.

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

(210) M 08 01622 (220) 2008.05.09.
(731) Napi Gazdaság Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bagi János Zoltán, Kálóczy és Bagi 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.

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

(210) M 08 01281 (220) 2008.04.14.
(731) NAV N GO Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) navigation paradise
(511) 9 Fedélzeti számítógépek, navigációs berendezések jármû-

vekbe; navigációs eszközök; letölthetõ és rögzített számítógép-
programok; számítógépek; számítógépes játékprogramok; táv-
mérõ mûszerek, távolságmérõk; távolságregisztráló készülékek,
kilométerszámlálók.

42 Számítógépprogramok sokszorosítása; számítógépes rend-
szerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógép-
hardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidol-
gozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számítógépprog-
ramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógépszoft-
ver fenntartása.

45 Szellemi tulajdon licencek adása.

(210) M 08 01370 (220) 2008.04.16.
(731) NAV N GO Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) mapupdater
(511) 9 Fedélzeti számítógépek, navigációs berendezések jármû-

vekbe; navigációs eszközök; letölthetõ és rögzített számítógép-
programok; számítógépek; számítógépes játékprogramok; táv-
mérõ mûszerek; távolságmérõk; távolságregisztráló készülékek,
kilométerszámlálók.

42 Számítógépprogramok sokszorosítása; számítógépes rend-
szerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógép-
hardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidol-
gozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számítógépprog-
ramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógépszoft-
ver fenntartása.

45 Szellemi tulajdon licencek adása.

(210) M 08 01043 (220) 2008.03.25.
(731) Neutrogena Corporation (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) SPOT STREESS CONTROL
(511) 3 Arc- és testápoló készítmények, nevezetesen tisztítóhab,

tisztító bõrradír, tisztítófolyadék (lotion), lemosókrém, hidratáló-
szer, arctisztító kendõ, bõrösszehúzó szer, pattanás elleni gél.

(210) M 08 00602 (220) 2008.02.26.
(731) Opticon Telekommunikációs Hálózati Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Kecskemét (HU)
(740) dr. Fodor András, Fodor András Ügyvédi Iroda, Miskolc

(546)

(511) 38 Távközlés.

(210) M 07 04069 (220) 2007.12.10.
(731) Oren Akoka, Budapest (HU);

Yuval Shimshon Salamon, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Szolgáltatás, amely alapvetõ célja az emberek kikapcsoló-
dása.

44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatás, masszázs.
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(210) M 08 01293 (220) 2008.04.14.
(731) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo (JP)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi

irodák, Budapest

(541) PLETAL
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények trombociták egyesülésének

gátlására.

(210) M 08 01044 (220) 2008.03.25.
(731) Otthon Centrum Ingatlan-tanácsadó Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Fekete T. László, Fekete T. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Otthon Centrum. Hitelben is otthon vagyunk.
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(210) M 08 01045 (220) 2008.03.25.
(731) Otthon Centrum Ingatlan-tanácsadó Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Fekete T. László, Fekete T. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Otthon Centrum. Garantáltan jól jár.
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(210) M 08 01123 (220) 2008.03.31.
(731) Otthon Centrum Ingatlan-tanácsadó Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Fekete T. László, Fekete T. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Otthon Centrum. Értékesítési Garancia.
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(210) M 08 01297 (220) 2008.04.15.
(731) Pataky Tamás, Kecskemét (HU);

Veres János, Püspökladány (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Irodaszerek, tollak.

(210) M 08 01782 (220) 2008.05.28.
(731) Pharmaceutical Chemical Cosmetic Industry ALKALOID AD -

Skopje, Skopje (MK)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(541) HOLVAS
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, gyógyszerészeti anyagok,

különösen antihyperlipidaemiás készítmények.

(210) M 08 00054 (220) 2008.01.10.
(731) PharmaSwiss SA, Zug (CH)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és más anyagok mosodai használat-
ra; tisztító-, fényezõ-, súroló- és abrazív készítmények; szappa-
nok, illatszerek, esszenciális olajok, kozmetikumok, haj lotionok;
fogápoló/fogtisztító szerek, fogkrémek.

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati célokra; gyógyászati célokra
alkalmazott dietetikus anyagok, bébiétel; tapaszok, flastromok,
anyagok kötésekhez, dresszingekhez; anyagok fogak töméséhez;
fogászati viasz; fertõtlenítõszerek; készítmények élõsdiek meg-
semmisítésére; fungicidek, herbicidek.

10 Sebészeti, orvosi, fogászati és állatorvosi berendezés és mû-
szerek; mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek;
gyógyászati varróanyagok.

16 Papír, karton; nyomtatott anyagok; könyvkötészeti anya-
gok; fényképek; irodaszerek; ragasztó irodai vagy háztartási cé-
lokra; mûvészek anyagai; festõecsetek; írógépek és irodai kellé-
kek bútorok kivételével, írószerek; oktatási és tanítási anyag ké-
szülékek kivételével; mûanyag csomagolóanyagok; nyomtató-
szalag; nyomtatóblokkok.

39 Közlekedés; áruk csomagolása és tárolása; utazásszervezés,
utazásrendezés.

(210) M 07 03617 (220) 2007.10.27.
(731) PHOENIX Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Fót (HU)

(546)

(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).

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

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

(210) M 08 01681 (220) 2008.05.15.
(731) PROFI Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(554)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 08 01682 (220) 2008.05.15.
(731) PROFI Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(554)

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

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

(210) M 08 01783 (220) 2008.05.28.
(731) ProPart Magyarország Kft., Dénesfa (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari vegyi termékek, hígítók, oldószerek; ipari rendeltetésû
ragasztóanyagok.

3 Tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek.

17 Tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok.

(210) M 08 00249 (220) 2008.01.28.
(731) Radoma Hungária Kft., Sátoraljaújhely (HU)

(541) Fantázia
(511) 30 Kakaó; sütemény, édességek és desszertek; jégkrémek,

fagylaltok, fagyasztott édességek, étkezési jég; snackételek, ké-
szítmények a felsorolt termékek elõállításához, amennyiben nem
tartoznak más osztályokba.

(210) M 08 01255 (220) 2008.04.10.
(731) Ranbaxy Laboratories Limited, Gurgaon (Haryana) (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) TITIAPOK
(511) 5 Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények emberi és

állatorvosi használatra.

(210) M 08 01381 (220) 2008.04.16.
(731) RATSKÓ-BAU ÉPÍTÕIPARI ÉS FÕVÁLLALKOZÁSI KFT.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 37 Építkezés.

(210) M 08 01614 (220) 2008.05.09.
(731) RAVAK Hungary Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 11 Biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz-
vagy gázvezetékekhez, csapok, fertõtlenítõkészülékek, fertõtlení-
tõadagolók toalettekhez, fürdõkád-felszerelések, fürdõkád-garni-
túrák, fürdõkádak, fürdõkályhák, fürdõvíz-melegítõk, fürdõszo-
bai szerelvények, fûtõelemek, fûtõtestek, fûtõtestek, gõzfejlesztõ
berendezések, illemhelyek, WC-k (szaniteráruk), lámpaüvegek,
lámpák, lámpák, elektromos, levegõszagtalanító készülékek, me-
leg vizes fûtõberendezések, mennyezetvilágítások, mosdókagy-
lók, kézszárító készülékek mosdókhoz, pezsgõfürdõ-készülékek,
lámpaüvegek, lámpák, lámpák, elektromos, levegõszagtalanító
készülékek, melegítõlapok, meleg vizes fûtõberendezések,
mennyezetvilágítások, mosdókagylók, mosogatók, lefolyók,
pezsgõfürdõ-készülékek, radiátorfedelek, radiátortetõk, radiáto-
rok, elektromos, radiátorok (fûtés), radiátorok központi fûtéshez,
szabályozó és biztonsági tartozékok vízszolgáltató berendezések-
hez, szabályozószerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz-
vagy gázvezetékekhez, szauna fürdõberendezések, szûrõ (háztar-
tási vagy ipari berendezések részei), toalettek (WC-k), tömítõ-
gyûrûk vízcsapokhoz, úszómedence-klórozó berendezések, vécé-
kagylók, vécéülõkék, védõberendezések világításhoz, világítóbe-
rendezések és készülékek, vízellátási berendezések (automata),
vízellátó berendezések, vízelosztó berendezések, vízmelegítõk
(készülékek), vízsterilizáló berendezések, vízszûrõ berendezé-
sek, WC-vízöblítõ tartályok, zuhanyfülkék, zuhanyok, örvényfür-
dõk.

(210) M 08 01615 (220) 2008.05.09.
(731) RAVAK Hungary Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 11 Biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz-
vagy gázvezetékekhez, csapok, fertõtlenítõkészülékek, fertõtlení-
tõadagolók toalettekhez, fürdõkád-felszerelések, fürdõkád-garni-
túrák, fürdõkádak, fürdõkályhák, fürdõvíz-melegítõk, fürdõszo-
bai szerelvények, fûtõelemek, fûtõtestek, fûtõtestek, gõzfejlesztõ
berendezések, illemhelyek, WC-k (szaniteráruk), lámpaüvegek,
lámpák, lámpák, elektromos, levegõszagtalanító készülékek, me-
leg vizes fûtõberendezések, mennyezetvilágítások, mosdókagy-
lók, kézszárító készülékek mosdókhoz, pezsgõfürdõ-készülékek,
lámpaüvegek, lámpák, lámpák, elektromos, levegõszagtalanító
készülékek, melegítõlapok, meleg vizes fûtõberendezések,
mennyezetvilágítások, mosdókagylók, mosogatók, lefolyók,
pezsgõfürdõ-készülékek, radiátorfedelek, radiátortetõk, radiáto-
rok, elektromos, radiátorok (fûtés), radiátorok központi fûtéshez,
szabályozó és biztonsági tartozékok vízszolgáltató berendezések-
hez, szabályozószerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz-
vagy gázvezetékekhez, szauna fürdõberendezések, szûrõ (háztar-
tási vagy ipari berendezések részei), toalettek (WC-k), tömítõ-
gyûrûk vízcsapokhoz, úszómedence-klórozó berendezések, vécé-
kagylók, vécéülõkék, védõberendezések világításhoz, világítóbe-
rendezések és készülékek, vízellátási berendezések (automata),
vízellátó berendezések, vízelosztó berendezések, vízmelegítõk
(készülékek), vízsterilizáló berendezések, vízszûrõ berendezé-
sek, WC-vízöblítõ tartályok, zuhanyfülkék, zuhanyok, örvényfür-
dõk.

(210) M 08 01616 (220) 2008.05.09.
(731) RAVAK Hungary Kft., Budapest (HU)

(546)
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(511) 11 Biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz-
vagy gázvezetékekhez, csapok, fertõtlenítõkészülékek, fertõtlení-
tõadagolók toalettekhez, fürdõkád-felszerelések, fürdõkád-garni-
túrák, fürdõkádak, fürdõkályhák, fürdõvíz-melegítõk, fürdõszo-
bai szerelvények, fûtõelemek, fûtõtestek, fûtõtestek, gõzfejlesztõ
berendezések, illemhelyek, WC-k (szaniteráruk), lámpaüvegek,
lámpák, lámpák, elektromos, levegõszagtalanító készülékek, me-
leg vizes fûtõberendezések, mennyezetvilágítások, mosdókagy-
lók, kézszárító készülékek mosdókhoz, pezsgõfürdõ-készülékek,
lámpaüvegek, lámpák, lámpák, elektromos, levegõszagtalanító
készülékek, melegítõlapok, meleg vizes fûtõberendezések,
mennyezetvilágítások, mosdókagylók, mosogatók, lefolyók,
pezsgõfürdõ-készülékek, radiátorfedelek, radiátortetõk, radiáto-
rok, elektromos, radiátorok (fûtés), radiátorok központi fûtéshez,
szabályozó és biztonsági tartozékok vízszolgáltató berendezések-
hez, szabályozószerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz-
vagy gázvezetékekhez, szauna fürdõberendezések, szûrõ (háztar-
tási vagy ipari berendezések részei), toalettek (WC-k), tömítõ-
gyûrûk vízcsapokhoz, úszómedence-klórozó berendezések, vécé-
kagylók, vécéülõkék, védõberendezések világításhoz, világítóbe-
rendezések és készülékek, vízellátási berendezések (automata),
vízellátó berendezések, vízelosztó berendezések, vízmelegítõk
(készülékek), vízsterilizáló berendezések, vízszûrõ berendezé-
sek, WC-vízöblítõ tartályok, zuhanyfülkék, zuhanyok, örvényfür-
dõk.

(210) M 08 01640 (220) 2008.05.13.
(731) Ravintoraisio Oy, Raisio (FI)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Irodák, Budapest

(541) ELOVENA
(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.

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

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

(210) M 06 01850 (220) 2006.05.25.
(731) Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) MINITABLETINOS
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb mosásra és mosogatásra

szolgáló anyagok; mosásra szolgáló készítmények vegytisztítás-
hoz; tisztító-, frissítõ- és szagtalanítószerek mosogatógéphez; fé-
nyesítõszerek konyhai és üvegárukhoz; tisztító-, fényesítõ-, súro-
ló-, színezékeltávolító és csiszolókészítmények; szõnyegtisztító
készítmények; szappanok; készítmények mész, vízkõ és más kõ-
lerakódás eltávolítására háztartási használatra; lágyítószerek; a
felsorolt termékek bármelyike fertõtlenítõ adalékkal vagy anél-
kül.

(210) M 08 01667 (220) 2008.05.15.
(731) Red Bull Hungária Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Baltay Levente, Harsányi és Baltay Ügyvédi Iroda, Gyál

(541) RED BULL MOZIFANATIKUSOK
ÉJSZAKÁJA

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

(210) M 08 00868 (220) 2008.03.12.
(731) SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Szeged (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MiZo ÉLET, ERÕ, EGÉSZSÉG
(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 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 00608 (220) 2008.03.10.
(731) Spqre Ingatlanforgalmazó és -fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Spielmann Éva, Spielmann Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SOLIDUM
(511) 36 Ingatlankezelés.

37 Építés.

(210) M 08 01324 (220) 2008.04.15.
(731) Sprinter Futárszolgálat Kft., Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 39 Szállítás, szállítmányozás; áruk csomagolása és raktározá-
sa; csomag- és postaküldemények elosztása és továbbítása, gyors-
szolgálat (üzenet és áru továbbítására), gépkocsival történõ szállí-
tás, kamionos és légi szállítás, információ szállítással kapcsolat-
ban, levélben megrendelt áruk szállítása, futárpostai szolgáltatás
(belföldi és nemzetközi futárposta); ügynökség szállítmányozás-
sal kapcsolatban.

(210) M 08 01657 (220) 2008.05.14.
(731) Starkiss Nyomdaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

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

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

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

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

(210) M 08 01048 (220) 2008.03.25.
(731) Surányi Péter, Kecskemét (HU)

(541) MAGICFLOOR
(511) 19 Nem fém építõanyagok, fal- és padlóburkoló lapok.

27 Szõnyegek, lábtörlõk, gyékények és nádfonatok, linóleum
és más padlóburkolatok.

(210) M 07 04276 (220) 2007.12.28.
(731) SV Control Szolgáltató Betéti Társaság, Juta (HU)
(740) dr. Márton Kálmán, 10. sz. Ügyvédi Iroda, Kaposvár
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(546)

(511) 42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba, minõség-ellenõrzés, számítógépprogra-
mok adatainak és adatoknak az átalakítása.

(210) M 08 01261 (220) 2008.04.11.
(731) Szatmári Kereskedõház Kft., Mátészalka (HU)
(740) dr. Dobos József ügyvéd, Nyíregyháza

(541) BREMIX
(511) 17 Szigetelõanyagok, szigetelõk, szigetelõtapaszok, tömíté-

sek, szigetelések, tömítõanyagok, vegyszerek rések javítására.

19 Beton, bevonatok (építõanyag), habarcs építési célokra, szi-
getelõvakolat.

(210) M 08 01587 (220) 2008.05.07.
(731) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó ZRt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Hús-, baromfi-, és zöldség (fõzött) ételkonzerv.

(210) M 08 01057 (220) 2008.03.26.
(731) Szente Hajnalka, Budapest (HU)
(740) dr. Bognár Viktor ügyvéd, Budapest

(541) EXI PARIS
(511) 25 Franciaországból származó ruházati cikkek, cipõk, kalap-

áruk.

(210) M 08 01308 (220) 2008.04.10.
(731) Szirén Ruházati Termelõ és Kereskedõ Kft., Szarvas (HU)

(541) MOUNT VINSON 4897
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 01422 (220) 2008.04.24.
(731) SZÛCS és TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság, Pécsvárad (HU)

(541) PRÍMA-BACK-MIX
(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 00581 (220) 2008.02.25.
(731) Takács Károly, Gyõr (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Gesztenyerúd.

(210) M 08 00100 (220) 2008.01.16.
(731) Teerag-Asdag AG, Wien (AT)
(740) Friedné dr. Kallós Éva, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

40 Anyagmegmunkálás.

(210) M 08 01928 (220) 2008.06.09.
(731) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

(541) ANAMATAZ
(511) 5 Onkológiai orális gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 08 01929 (220) 2008.06.09.
(731) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

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

nyek gyógyászati használatra, humán gyógyszerek.

(210) M 08 01282 (220) 2008.04.14.
(731) The British Dispensary (L.P.) Co., Ltd., Samutprakarn (TH)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek, szappanok, illatszerek, kozmetikai cél-
ra alkalmazott folyadékok (lotion), krémek (kozmetikai), hintõ-
porok egészségügyi célokra, samponok és ajakrúzsok.

(210) M 08 01283 (220) 2008.04.14.
(731) The British Dispensary (L.P.) Co., Ltd., Samutprakarn (TH)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
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(546)

(511) 3 Hintõporok egészségügyi célokra.

(210) M 08 01284 (220) 2008.04.14.
(731) The British Dispensary (L.P.) Co., Ltd., Samutprakarn (TH)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Hintõporok egészségügyi célokra.

(210) M 08 01285 (220) 2008.04.14.
(731) The British Dispensary (L.P.) Co., Ltd., Samutprakarn (TH)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek, szappanok, illatszerek, kozmetikai cél-
ra alkalmazott folyadékok (lotion), krémek (kozmetikai), hintõ-
porok egészségügyi célokra, samponok és ajakrúzsok.

(210) M 08 01286 (220) 2008.04.14.
(731) The British Dispensary (L.P.) Co., Ltd., Samutprakarn (TH)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek, szappanok, illatszerek, kozmetikai cél-
ra alkalmazott folyadékok (lotion), krémek (kozmetikai), hintõ-
porok egészségügyi célokra, samponok és ajakrúzsok.

(210) M 08 01287 (220) 2008.04.14.
(731) The British Dispensary (L.P.) Co., Ltd., Samutprakarn (TH)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek, szappanok, illatszerek, kozmetikai cél-
ra alkalmazott folyadékok (lotion), krémek (kozmetikai), hintõ-
porok egészségügyi célokra, samponok és ajakrúzsok.

(210) M 08 01644 (220) 2008.05.13.
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) CAMAY DEJOUR
(511) 3 Pipereszappanok, illatszerek, kozmetikumok, illóolajok,

hajbalzsamok, tisztálkodási készítmények, bõrápoló és szépség-
ápoló szerek, fejbõr és hajápolók, dezodorok és izzadásgátló sze-
rek.

(210) M 08 01148 (220) 2008.04.03.
(731) Tsendra, Roman Ivanovich, Kolcsino, Mukachevskij (UA)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött zöldségek.

(210) M 08 01757 (220) 2008.05.26.
(731) Tõzsdepalota Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fazekas Balázs/ dr. Kõmíves Attila, Réczicza White & Case

LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 08 00112 (220) 2008.01.16.
(731) Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) NUTRI ANTI-AGE
(511) 3 Fogkrémek, gyógyhatású anyagot nem tartalmazó szájvi-

zek, fogfényesítõ szerek, fogporok.

(210) M 08 01188 (220) 2008.04.07.
(731) Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) KIFÕZTÜK, HOGY MIT FÕZZÖN
(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; fó-
rumok és lehetõségek biztosítása receptekkel és ételekkel kapcso-
latos információkra; kulturális tevékenység.
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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 00323 (220) 2008.02.01.
(731) Unipharma Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) EGÉSZSÉGE SZÍVÜGYÜNK!
(511) 35 Kereskedelmi ügyletek; gyógyszer-kiskereskedelem,

gyógyhatású készítmények kiskereskedelme, dermokozmetiku-
mok kiskereskedelme.

(210) M 07 04087 (220) 2007.12.10.
(731) Viasat Hungária Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Bíró Csaba, Péteri Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Z00M3
(511) 9 Hanghordozók; optikai hordozók; hang- és optikai hordo-

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

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyom-
daipari termékek, fényképek, papíripari cikkek, irodai cikkek (bú-
torok kivételével), tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivé-
telével), csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoz-
nak más osztályokba); folyóiratok; könyvek; magazinok; revük.

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

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

41 Mulattatási, nevelési és szórakoztatási szolgáltatások; tele-
víziós és rádiós szórakoztatás; show-mûsorok; színházi és egyéb
szórakoztató elõadások készítése és elõadása; film-, rádió- és vi-
deóprodukciók; szórakoztatási szolgáltatásokra vonatkozó infor-
mációk; filmstúdiók; felvevõ stúdiós és filmstúdiós szolgáltatá-
sok; rádiós és televíziós programok készítése; mozik; videoszala-
gok és rádiós, tv-programok, riporteri szolgáltatások; fotóriport
készítése; sorsjáték lebonyolítása.

(210) M 08 00883 (220) 2008.03.12.
(731) Wang Liqin, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházat.

(210) M 08 01269 (220) 2008.04.14.
(731) Yess Europe Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) ...ahol mindig jár Önnek valami plusz!
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

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

35 Reklámozás, segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mû-
ködésében.

(210) M 08 01270 (220) 2008.04.14.
(731) Yess Europe Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

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

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

35 Reklámozás, segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mû-
ködésében.

(210) M 08 01093 (220) 2008.04.09.
(731) Zeffer András, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Gábor, Budapesti 4/6. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 08 01094 (220) 2008.03.28.
(731) Zeffer András, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Gábor, Budapesti 4/6. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek.

(210) M 08 01695 (220) 2008.05.19.
(731) Zi Li Kft., Budapest (HU)
(740) Beniashvill Nikoletta, Budapest

(541) DMR
(511) 25 Ruhák, cipõk, kalapáruk.
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(210) M 08 01740 (220) 2008.05.23.
(731) ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) BABEL
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-

lásadás.

(210) M 08 00490 (220) 2008.02.18.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(554)

(511) 33 Likõrök.

(210) M 08 00491 (220) 2008.02.18.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(554)

(511) 33 Likõrök.

(210) M 08 00492 (220) 2008.02.18.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(554)

(511) 33 Likõrök.

(210) M 08 01247 (220) 2008.04.09.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(541) ZEKK
(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszes italok, likõrök, bor-

párlatok (a sörök kivételével).

(210) M 08 01058 (220) 2008.03.26.
(731) Éden Food Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Siófok (HU)
(740) dr. Szabó Péter, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Pizza Chef
(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 01059 (220) 2008.03.26.
(731) Éden Food Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Siófok (HU)
(740) dr. Szabó Péter, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(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.

A rovat 173 db közlést tartalmaz.
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