
(210) M 08 00103 (220) 2008.01.16.
(731) „Fürge Diák” Piackutató Szolgáltató Iskolaszövetkezet,

Szombathely (HU)
(740) dr. Görbe László, Dr. Görbe Ügyvédi Iroda, Gyõr

(541) FÜRGE DIÁK
(511) 35 Munkaerõ-toborzás és -közvetítés, piac- és közvélemény-

kutatás, üzletviteli tanácsadás.

37 Irodaházak takarítása.

41 Tolmácsolás és fordítás.

42 Számítógépes adatfeldolgozás, szoftverkészítés.

(210) M 08 01935 (220) 2008.06.10.
(731) „MUSICAL-RE HANGOLVA” EGYESÜLET, Várpalota (HU)

(546)

(511) 16 Brosúrák, vékony fûzött könyvek, fényképek, grafikai nyo-
matok, grafikai reprodukciók, grafikus ábrázolások, jegyek, le-
vélpapír, matricák, lehúzható képek, nyomtatványok, oktatási
eszközök, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, pros-
pektusok.

35 Reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszöveg
publikálása, televíziós reklámozás.

41 Nevelés, szakmai képzés, kulturális tevékenység.

(210) M 08 01796 (220) 2008.05.28.
(731) „Pro-Team” Rehabilitációs Kht., Nyíregyháza (HU)
(740) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) ChocoDream
(511) 30 Édesipari élelmiszertermékek, különösen szezonális üreges,

figurális, táblás, töltött és alkoholtartalmú csokoládék és kakaó-
alapú készítmények, szaloncukrok.

(210) M 08 01995 (220) 2008.06.16.
(731) Advance Magazine Publishers Inc., New York, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) GLAMOUR STYLE
(511) 16 Nyomtatott publikációk bizonyos magazinokban.

(210) M 08 01448 (220) 2008.04.21.
(731) Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, Budapest (HU)
(740) dr. Török Zoltán, Németh-Szalay-Török Társas 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.

18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.

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

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

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.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 07 04275 (220) 2007.12.28.
(731) Agyturbo Kft., Budapest (HU)

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

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

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(210) M 08 01426 (220) 2008.04.24.
(731) Andrea Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruhák, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 01373 (220) 2008.04.16.
(731) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano (MI) (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) GRAZIA
(511) 9 Üres és mûsoros audio- és videoszalagok, CD-ROM-ok,

DVD-k és floppylemezek, amelyek általános érdeklõdésre szá-
mot tartó oktató jellegû mûsorokat, akciófilmeket, vidám, drámai
és zenés elõadásokat tartalmaznak; hang- és képanyag felvételére,
továbbítására és lejátszására szolgáló berendezések, így audioka-
zetták, videokazetták, CD- és DVD-felvevõk és -lejátszók; az au-
diokazetták, video azetták, CD- és DVD-felvevõk és lejátszók
mûködtetésére szolgáló szoftverek; a számítógépes játékok leját-
szására szolgáló berendezések, nevezetesen memóriaegységet
tartalmazó készülékek, így lemezek, számítógépes játék tároló-
egységek (cartridge), számítógépes játék kazetták, számítógépes
játék lemezek, számítógépes játék botkormányok (joystick), szá-
mítógépes játék vezérlõk és video monitorok; számítógépes peri-
fériák, nevezetesen, számítógépes egerek, egérpadok; szemüvegek
és tartozékaik, nevezetesen szemüvegkeretek és szemüvegtokok.
16 Hõérzékeny papír, kartonpapír, papírtekercs, karton, gem-
kapcsok, önfestékezõ pecsétek, jegyzettömbök, tintatartók, tol-
lak, ecsetek, ceruzák, mechanikus tollak, irodaszerek, tolltartók,
rajzeszközök, üdvözlõkártyák, oktatóeszközök nyomtatott for-
mában, újságok, magazinok, folyóiratok, szórólapok, könyvek,
kezelési utasítások, mûszaki kézikönyvek, katalógusok, határidõ-
naplók, poszterek, naptárak, litográfiák vagy kõnyomatok, fény-
képek, öntapadós cimkék, szépségápoláshoz alkalmazott oktató-
anyag nyomtatott formában, oktatóanyag nyomtatott formában.
38 Távközlési szolgáltatások, nevezetesen rádió- és televízió-
programok; mûholdas közvetítések és televízióantennák, vala-
mint kábel és tercier rádió-televízió adók segítségével továbbítha-
tó közvetítések, vagy online szolgáltatások telematikus és adatfel-
vevõ hálózat segítségével, hordozható rádiótelefon szolgáltatá-
sok, elektronikus számítógépes hálózatokon keresztül történõ táv-
közlés, üzenet-, információ- és képtovábbítás számítógép segítsé-
gével, elektronikus levelezési szolgáltatások; adatok és dokumen-
tumok továbbítása számítógép segítségével; adattovábbítás a tel-
jes számítógépes hálózat segítségével; elektronikus faliújság
szolgáltatás, amely az oktatás és szórakoztatás területén a nagykö-
zönség által általános érdeklõdésre számot tartó témaköröket jele-
níti meg, hír- és információs ügynökségek, hírügynökségek.
41 Nevelés és szórakoztatás, nevelési szakkörök, oktató és to-
vábbképzõ kurzusok, megbeszélések, szemináriumok, kiállítá-
sok, szemlék, bemutatók, rendezvények, versenyek, kulturális és
sportrendezvények, könyv- és egyéb iratbemutatók, filmvetíté-
sek, színházi közvetítések, rádió- és televíziós rendezvények és
bemutatók elkészítése és lefolytatása; online publikációs szolgál-
tatások.

(210) M 08 01374 (220) 2008.04.16.
(731) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano (MI) (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Üres és mûsoros audio- és videoszalagok, CD-ROM-ok,
DVD-k és floppylemezek, amelyek általános érdeklõdésre szá-
mottartó oktató jellegû mûsorokat, akciófilmeket, vidám, drámai
és zenés elõadásokat tartalmaznak; hang- és képanyag felvételére,
továbbítására és lejátszására szolgáló berendezések, így audioka-
zetták, videokazetták, CD- és DVD-felvevõk és- lejátszók; az au-
diokazetták, videokazetták, CD- és DVD-felvevõk és -lejátszók
mûködtetésére szolgáló szoftverek; a számítógépes játékok leját-
szására szolgáló berendezések, nevezetesen memóriaegységet
tartalmazó készülékek, így lemezek, számítógépes játék tároló-
egységek (cartridge), számítógépes játék kazetták, számítógépes
játék lemezek, számítógépes játék botkormányok (joystick), szá-
mítógépes játékvezérlõk és videomonitorok; számítógépes peri-
fériák, nevezetesen, számítógépes egerek, egérpadok; szemüvegek
és tartozékaik, nevezetesen szemüvegkeretek és szemüvegtokok.

16 Hõérzékeny papír, kartonpapír, papírtekercs, karton, gem-
kapcsok, önfestékezõ pecsétek, jegyzettömbök, tintatartók, tol-
lak, ecsetek, ceruzák, mechanikus tollak, irodaszerek, tolltartók,
rajzeszközök, üdvözlõkártyák, oktatóeszközök nyomtatott for-
mában, újságok, magazinok, folyóiratok, szórólapok, könyvek,
kezelési utasítások, mûszaki kézikönyvek, katalógusok, határidõ-
naplók, poszterek, naptárak, litográfiák vagy kõnyomatok, fény-
képek, öntapadós címkék, szépségápoláshoz alkalmazott oktató-
anyag nyomtatott formában, oktatóanyag nyomtatott formában.

38 Távközlési szolgáltatások, nevezetesen rádió- és televízió-
programok; mûholdas közvetítések és televízióantennák, vala-
mint kábel és tercier rádió-televízió adók segítségével továbbítha-
tó közvetítések, vagy online szolgáltatások telematikus és adatfel-
vevõ hálózat segítségével, hordozható rádiótelefon szolgáltatá-
sok, elektronikus számítógépes hálózatokon keresztül történõ táv-
közlés, üzenet-, információ- és képtovábbítás számítógép segítsé-
gével, elektronikus levelezési szolgáltatások; adatok és dokumen-
tumok továbbítása számítógép segítségével; adattovábbítás a tel-
jes számítógépes hálózat segítségével; elektronikus faliújság
szolgáltatás, amely az oktatás és szórakoztatás területén a nagykö-
zönség által általános érdeklõdésre számot tartó témaköröket jele-
níti meg, hír- és információs ügynökségek, hírügynökségek.

41 Nevelés és szórakoztatás, nevelési szakkörök, oktató és to-
vábbképzõ kurzusok, megbeszélések, szemináriumok, kiállítá-
sok, szemlék, bemutatók, rendezvények, versenyek, kulturális és
sportrendezvények, könyv- és egyéb iratbemutatók, filmvetíté-
sek, színházi közvetítések, rádió- és televíziós rendezvények és
bemutatók elkészítése és lefolytatása; online publikációs szolgál-
tatások.

(210) M 08 01375 (220) 2008.04.16.
(731) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano (MI) (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) CASAVIVA
(511) 9 Üres és mûsoros audio- és videoszalagok, CD-ROM-ok,

DVD-k és floppylemezek, amelyek általános érdeklõdésre szá-
mottartó oktató jellegû mûsorokat, akciófilmeket, vidám, drámai
és zenés elõadásokat tartalmaznak; hang- és képanyag felvételére,
továbbítására és lejátszására szolgáló berendezések, így audioka-
zetták, videokazetták, CD- és DVD-felvevõk és -lejátszók; az au-
diokazetták, videokazetták, CD- és DVD-felvevõk és -lejátszók
mûködtetésére szolgáló szoftverek; a számítógépes játékok leját-
szására szolgáló berendezések, nevezetesen memóriaegységet
tartalmazó készülékek, így lemezek, számítógépes játék tároló-
egységek (cartridge), számítógépes játék kazetták, számítógépes
játék lemezek, számítógépes játék botkormányok (joystick), szá-
mítógépes játékvezérlõk és videomonitorok; számítógépes
perifériák, nevezetesen, számítógépes egerek, egérpadok; szem-
üvegek és tartozékaik, nevezetesen szemüvegkeretek és szem-
üvegtokok.

16 Hõérzékeny papír, kartonpapír, papírtekercs, karton, gem-
kapcsok, önfestékezõ pecsétek, jegyzettömbök, tintatartók, tol-
lak, ecsetek, ceruzák, mechanikus tollak, irodaszerek, tolltartók,
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rajzeszközök, üdvözlõkártyák, oktatóeszközök nyomtatott for-
mában, újságok, magazinok, folyóiratok, szórólapok, könyvek,
kezelési utasítások, mûszaki kézikönyvek, katalógusok, határidõ-
naplók, poszterek, naptárak, litográfiák vagy kõnyomatok, fény-
képek, öntapadós cimkék, szépségápoláshoz alkalmazott oktató-
anyag nyomtatott formában, oktatóanyag nyomtatott formában.

38 Távközlési szolgáltatások, nevezetesen rádió- és televízió-
programok; mûholdas közvetítések és televízióantennák, vala-
mint kábel és tercier rádió-televízió adók segítségével továbbítha-
tó közvetítések, vagy online szolgáltatások telematikus és adatfel-
vevõ hálózat segítségével, hordozható rádiótelefon szolgáltatá-
sok, elektronikus számítógépes hálózatokon keresztül történõ táv-
közlés, üzenet-, információ- és képtovábbítás számítógép segítsé-
gével, elektronikus levelezési szolgáltatások; adatok és dokumen-
tumok továbbítása számítógép segítségével; adattovábbítás a tel-
jes számítógépes hálózat segítségével; elektronikus faliújság
szolgáltatás, amely az oktatás és szórakoztatás területén a nagykö-
zönség által általános érdeklõdésre számot tartó témaköröket jele-
níti meg, hír- és információs ügynökségek, hírügynökségek.

41 Nevelés és szórakoztatás, nevelési szakkörök, oktató és to-
vábbképzõ kurzusok, megbeszélések, szemináriumok, kiállítá-
sok, szemlék, bemutatók, rendezvények, versenyek, kulturális és
sportrendezvények, könyv- és egyéb iratbemutatók, filmvetíté-
sek, színházi közvetítések, rádió- és televíziós rendezvények és
bemutatók elkészítése és lefolytatása; online publikációs szolgál-
tatások.

(210) M 08 01376 (220) 2008.04.16.
(731) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano (MI) (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Üres és mûsoros audio- és videoszalagok, CD-ROM-ok,
DVD-k és floppylemezek, amelyek általános érdeklõdésre szá-
mottartó oktató jellegû mûsorokat, akciófilmeket, vidám, drámai
és zenés elõadásokat tartalmaznak; hang- és képanyag felvételére,
továbbítására és lejátszására szolgáló berendezések, így audioka-
zetták, videokazetták, CD- és DVD-felvevõk és -lejátszók; az au-
diokazetták, videokazetták, CD- és DVD-felvevõk és -lejátszók
mûködtetésére szolgáló szoftverek; a számítógépes játékok leját-
szására szolgáló berendezések, nevezetesen memóriaegységet
tartalmazó készülékek, így lemezek, számítógépes játék tároló-
egységek (cartridge), számítógépes játék kazetták, számítógépes
játék lemezek, számítógépes játék botkormányok (joystick), szá-
mítógépes játékvezérlõk és videomonitorok; számítógépes peri-
fériák, nevezetesen, számítógépes egerek, egérpadok; szemüvegek
és tartozékaik, nevezetesen szemüvegkeretek és szemüvegtokok.

16 Hõérzékeny papír, kartonpapír, papírtekercs, karton, gem-
kapcsok, önfestékezõ pecsétek, jegyzettömbök, tintatartók, tol-
lak, ecsetek, ceruzák, mechanikus tollak, irodaszerek, tolltartók,
rajzeszközök, üdvözlõkártyák, oktatóeszközök nyomtatott for-
mában, újságok, magazinok, folyóiratok, szórólapok, könyvek,
kezelési utasítások, mûszaki kézikönyvek, katalógusok, határidõ-
naplók, poszterek, naptárak, litográfiák vagy kõnyomatok, fény-
képek, öntapadós cimkék, szépségápoláshoz alkalmazott oktató-
anyag nyomtatott formában, oktatóanyag nyomtatott formában.

38 Távközlési szolgáltatások, nevezetesen rádió- és televízió-
programok; mûholdas közvetítések és televízióantennák, vala-
mint kábel és tercier rádió-televízió adók segítségével továbbítha-
tó közvetítések, vagy online szolgáltatások telematikus és adatfel-
vevõ hálózat segítségével, hordozható rádiótelefon szolgáltatá-
sok, elektronikus számítógépes hálózatokon keresztül történõ táv-
közlés, üzenet-, információ- és képtovábbítás számítógép segítsé-
gével, elektronikus levelezési szolgáltatások; adatok és dokumen-
tumok továbbítása számítógép segítségével; adattovábbítás a tel-
jes számítógépes hálózat segítségével; elektronikus faliújság
szolgáltatás, amely az oktatás és szórakoztatás területén a nagykö-

zönség által általános érdeklõdésre számot tartó témaköröket jele-
níti meg, hír- és információs ügynökségek, hírügynökségek.

41 Nevelés és szórakoztatás, nevelési szakkörök, oktató és to-
vábbképzõ kurzusok, megbeszélések, szemináriumok, kiállítá-
sok, szemlék, bemutatók, rendezvények, versenyek, kulturális és
sportrendezvények, könyv- és egyéb iratbemutatók, filmvetíté-
sek, színházi közvetítések, rádió- és televíziós rendezvények és
bemutatók elkészítése és lefolytatása; online publikációs szolgál-
tatások.

(210) M 08 01842 (220) 2008.06.02.
(731) Arysta LifeScience Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Illés György ügyvéd, Budapest

(541) IZORON
(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; trá-

gyák.

5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gomba-
ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 08 01461 (220) 2008.04.22.
(731) Automax Szerviz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Szentendre (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Kereskedelmi szolgáltatások jármûalkatrészek vonatkozá-
sában.

37 Szerelési, javítási és karbantartási szolgáltatások, különösen
jármûvek vonatkozásában; jármûjavító mûhelyek.

(210) M 08 00483 (220) 2008.02.18.
(731) AVEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Százhalombatta (HU)
(740) dr. Németh Antónia Anna, Dr. Németh Antónia Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(210) M 08 01940 (220) 2008.06.10.
(731) Baguettini Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

M865

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 8. szám II. kötet, 2008.08.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.



(210) M 08 01140 (220) 2008.04.02.
(731) Baja Marketing Kft., Baja (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenység.

43 Vendéglátás, fogyasztásra szánt ételek és italok szabad téren
történõ fogyasztása és felszolgálása.

(210) M 08 01563 (220) 2008.04.22.
(731) Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(546)

(511) 16 Brosúrák, könyvecskék, füzetek, magazinok, naptárak, no-
teszok, nyomtatott publikációk, étlapok, szórólapok, reprezentá-
ciós anyagok, matricák, plakátok, attrapok, csomagolópapír, do-
bozok kartonból vagy papírból, zacskók csomagolásra, és egyéb
nyomdaipari termékek és csomagolásra szolgáló mûanyagok
(melyek nem tartoznak más osztályokba).

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.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

(210) M 08 01565 (220) 2008.04.22.
(731) Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(546)

(511) 16 Brosúrák, könyvecskék, füzetek, magazinok, naptárak, no-
teszok, nyomtatott publikációk, étlapok, szórólapok, reprezentá-
ciós anyagok, matricák, plakátok, attrapok, csomagolópapír, do-
bozok kartonból vagy papírból, zacskók csomagolásra, és egyéb
nyomdaipari termékek és csomagolásra szolgáló mûanyagok
(melyek nem tartoznak más osztályokba).

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.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

(210) M 08 01741 (220) 2008.05.23.
(731) Balaton Ker-Tész Szövetkezet, Böhönye (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Friss és részben vagy teljesen feldolgozott gyümölcsökkel
és zöldségekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelem.

(210) M 08 01836 (220) 2008.06.02.
(731) Belvedere Hotels Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Szállodai szolgáltatások, átmeneti szállások bérlete, ven-
déglátás, étterem, rendezvényhez termek kölcsönzése.

(210) M 08 01837 (220) 2008.06.02.
(731) Belvedere Hotels Kft., Budapest (HU)

(541) HOTEL BELVEDERE BALATON
(511) 43 Szállodai szolgáltatások, átmeneti szállások bérlete, ven-

déglátás, étterem, rendezvényhez termek kölcsönzése.

(210) M 05 03952 (220) 2005.12.13.
(731) dr. Biczi Tamás, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda,

Budapest (HU)

(541) b-t.eu
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-

tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások; jogi kutatás; jogi szolgáltatások; ipar-
jogvédelmi tanácsadás; szerzõi jogok kezelése.
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(210) M 08 01133 (220) 2008.04.02.
(731) Bio-Hun Termékforgalmazó és Tanácsadó Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Annamária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Magyarországról származó, tartósított, szárított és fõzött
gyümölcsök; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tej és tejter-
mékek.

30 Magyarországról származó kávé, kakaó, cukor, rizs, tápió-
ka, szágó; péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok.

(210) M 07 04287 (220) 2007.12.29.
(731) BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési

és Közbeszerzési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(740) Budapesti Sportcsarnok Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók.

16 Nyomdaipari termékek; fényképek; csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

38 Távközlés.

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

(210) M 07 04288 (220) 2007.12.29.
(731) BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési

és Közbeszerzési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(740) Budapesti Sportcsarnok Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók.

16 Nyomdaipari termékek; fényképek; csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

38 Távközlés.

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

(210) M 07 04290 (220) 2007.12.29.
(731) BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési

és Közbeszerzési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)

(740) Budapesti Sportcsarnok Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók.

16 Nyomdaipari termékek; fényképek; csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

38 Távközlés.

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

(210) M 08 00616 (220) 2008.02.26.
(731) Bochemie a.s., Bohumin (CZ)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

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

(210) M 08 01711 (220) 2008.05.15.
(731) BT&SONS Kft., Nyíregyháza (HU)

(541) ISOACTIVE-3D
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok; hor-

dozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem
elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek,
fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekré-
nyek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.

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.
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(210) M 08 00475 (220) 2008.02.18.
(731) Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Barán-Kalász László, Dr. Barán-Kalász Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BUDAPEST iBANK
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-

letek.

(210) M 08 00476 (220) 2008.02.18.
(731) Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Barán-Kalász László, Dr. Barán-Kalász Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) KÉZBÕLKÉZBE AUTÓHITEL
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-

letek.

(210) M 08 00076 (220) 2008.01.14.
(731) Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Szenteleki Judit, Dr. Szenteleki Judit Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák; ezen belül: kereskedelmi információs
ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szerve-
zése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, közvéle-
mény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, piaci tanul-
mányok, piackutatás, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvál-
lalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, szakmai
konzultációk üzleti ügyekben, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás,
üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás,
üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletveze-
tési tanácsadó szolgálatok.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; vámügyletek; ingatlanügyle-
tek; ezen belül: bankügyletek, faktorálási szolgáltatások, finan-
szírozási szolgáltatások, kölcsön (finanszírozás), pénzügyi elem-
zések, pénzügyi értékbecslés, pénzügyi információk nyújtása.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; ezen belül: konferenciák szervezése és lebonyolí-
tása, oktatás, oktatási tárgyú információk.

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; ezen belül: kutatás és fejlesztés (mások részére).

(210) M 08 00077 (220) 2008.01.14.
(731) Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Szenteleki Judit, Dr. Szenteleki Judit Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák; ezen belül: kereskedelmi információs
ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szerve-
zése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, közvéle-
mény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, piaci tanul-
mányok, piackutatás, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvál-
lalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, szakmai
konzultációk üzleti ügyekben, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás,
üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás,
üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletveze-
tési tanácsadó szolgálatok.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; vámügyletek; ingatlanügyle-
tek; ezen belül: bankügyletek, faktorálási szolgáltatások, finan-
szírozási szolgáltatások, kölcsön (finanszírozás), pénzügyi elem-
zések, pénzügyi értékbecslés, pénzügyi információk nyújtása.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; ezen belül: konferenciák szervezése és lebonyolí-
tása, oktatás, oktatási tárgyú információk.

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; ezen belül: kutatás és fejlesztés (mások részére).

(210) M 08 01394 (220) 2008.04.16.
(731) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

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

30 Fûszeres mártások.

(210) M 08 01446 (220) 2008.04.21.
(731) Béres Szõlõbirtok és Pincészet Kft., Miskolc (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

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

(210) M 08 01134 (220) 2008.04.02.
(731) Café Frei Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Havasi József, Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 07 03027 (220) 2007.09.06.
(731) CAPITAL-M Ingatlanforgalmazó és Vagyonkezelõ Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.
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(210) M 08 01643 (220) 2008.05.13.
(731) Chen Peishan, Puning City, Guangdong Province (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházat, alsóruházat; melltartók; pizsamák; gyermekruhá-
zat; nõi fürdõruhák; cipõk; harisnya-kötöttáru; alsónadrágok és
trikók.

(210) M 08 01876 (220) 2008.06.05.
(731) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) Együtt, a jövõrõl
(511) 36 Biztosítás és pénzügyek.

(210) M 08 01877 (220) 2008.06.05.
(731) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) CIB Bank. Együtt, a jövõrõl
(511) 36 Biztosítás és pénzügyek.

(210) M 08 01878 (220) 2008.06.05.
(731) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás és pénzügyek.

(210) M 08 00755 (220) 2008.03.05.
(731) Citigroup Inc. (a Delaware corporation), New York, New

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

Budapest

(541) CITI
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére, kap-
csolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányí-
tására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; au-
tomata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mû-
ködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülé-
kek; különösen olyan számítógépes szoftverek, amelyek segítsé-
gével az ügyfelek személyes banki szolgáltatásokat, számlabe-
mutatást és befizetést eszközölhetnek; olyan számítógépes szoft-
ver, amelynek segítségével pénzügyi beruházás, kereskedelmi
teljesítés és devizális szolgáltatások eszközölhetõk; a banki és
pénzügyi szolgáltatási iparban alkalmazott számítógépes szoftver
és hardver; valamint olyan számítógépes szoftverek, amelyeknek
segítségével az ügyfelek banki és pénzügyi szolgáltatásokat ve-
hetnek igénybe.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; különösen mások termékeinek és szol-
gáltatásainak promotálása hitelkártya- és pénzügyi szolgáltatá-
sokhoz kapcsolódó ügyfél-hûségakciók, jutalmak és visszatéríté-
sek keretében; hitelkártya számla értékesítés promotálása jutal-
mazási programok adminisztrációján keresztül; pénzügyi számla
értékesítés promotálása jutalmazási programok adminisztrációján
keresztül; hitelkártya-hûségakciók és jutalmazási programok,
úgy is mint készpénz és más visszatérítés hitelkártya használata

esetén; pénzügy, biztosítás és befektetés területeken marketing-
szolgáltatások; fogyasztói hitel jelentések nyomonkövetése és
azokban beállt változások jelentése; pénzügyi jutalmazási és ösz-
tönzõ programok a pénzügyi termékek - beleértve felelõsség és
fogyasztói hitel - megnyitása és fenntartása esetén.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek, különösen pénzügyi szolgáltatások, úgy is mint banki szol-
gáltatás; hitelkártya; kereskedelmi és fogyasztói hitelek és finan-
szírozás; ingatlan- és jelzálog-közvetítés; letét, vagyon és pénz-
ügyi menedzsment, tervezés tanácsadás; értékpapír-kereskede-
lem és megbízott kereskedelem; biztos pénzügyi tranzakciók
megvalósítása, úgy is mint elektronikus úton történõ átutalás,
elektronikus készpénz tranzakciók, elektronikus hitelkártya
tranzakciók, elektronikus számlakiegyenlítés és elektronikus
számlamegterhelések; valamint biztosítási szolgáltatások, úgy is
mint szavatosság és ingatlanközvetítés, baleset- és életbiztosítás
valamint évjáradék szerzõdések; online interaktív hír- és informá-
ciószolgáltatás a banki és pénzügyi szektorokra vonatkozóan a
globális számítógépes hálózat felhasználásával.

(210) M 08 00710 (220) 2008.03.04.
(731) Coninvest Kft., Budaörs (HU)

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; fõzõ-sütõ be-
rendezések, nagykonyhai/ipari gépek és berendezések, elektro-
mos gázos, nagy teljesítményû hûtõgépek, mosogatógépek, kom-
bipárolók, önkiszolgáló sorok, kávégépek.

(210) M 08 01828 (220) 2008.05.30.
(731) CONTITRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Kerepes (HU)

(541) CALIPSO RÁDIÓ 93,6
(511) 38 Távközlés (rádióadás).

(210) M 08 01708 (220) 2008.05.21.
(731) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

(541) SELFNESSFOOD
(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.

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

(210) M 08 01135 (220) 2008.04.02.
(731) Cronopont Kft., Gyõr (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) KRPAN1/HU
(511) 12 Kerékpárok.
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(210) M 08 01136 (220) 2008.04.02.
(731) Cronopont Kft., Gyõr (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) KRPAN3/HU
(511) 12 Kerékpárok.

(210) M 08 00827 (220) 2008.03.10.
(731) CSEKE Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(210) M 08 01142 (220) 2008.04.02.
(731) Csesznek Önkormányzat, Csesznek (HU)
(740) dr. Karsay Zsófia ügyvéd, Gyõr

(546)

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

(210) M 08 01366 (220) 2008.04.16.
(731) Csongrád Megyei Agrár Információs, Szolgáltató és

Oktatásszervezõ Kht., Szeged (HU)

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok; élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

(210) M 08 01802 (220) 2008.05.29.
(731) Debreceni Hús Zrt., Debrecen (HU)
(740) dr. Aryné dr. Uhri Anna ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 29 Húsipari termékek, vörösáruk, kolbász- és szalámifélék.

(210) M 08 00298 (220) 2008.01.30.
(731) Dom-Art Lakásfelszerelési Kereskedõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jakab Sándor, Dr. Horváth-dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Göd

(546)

(511) 21 Kis hordozható eszközök, edények és tartályok háztartási és
konyhai célokra, fésûk és szivacsok; kefék (ecsetek kivételével),
kefegyártási anyagok, takarítási eszközök és anyagok, vasfor-
gács, üvegáruk, porcelán-fajansz áruk, amelyek nem tartoznak
más osztályokba.
28 Játékok, játékszerek, torna-sportcikkek (ruházatok kivételé-
vel), amelyek nem tartoznak más osztályokba, díszítések és kará-
csonyfadíszek.

(210) M 08 00113 (220) 2008.01.16.
(731) Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Indiana (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) PEREMAL
(511) 5 Rovarirtó szerek, kártékony állatok irtására szolgáló készít-

mények, növényvédõ szerek, féregirtó szerek.

(210) M 08 00973 (220) 2008.03.19.
(731) DUNAIMPEX GROUPS Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kemenes László, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda,

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

(210) M 08 01920 (220) 2008.06.09.
(731) Egri Diána, Kerepes (HU)

(546)

(511) 41 Szórakoztatás.

(210) M 08 01510 (220) 2008.05.19.
(731) Electro-Cord Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 08 00320 (220) 2008.02.01.
(731) EU Connection Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Kistelek (HU)
(740) dr. Budai Géza, Budai Ügyvédi Iroda, Szeged
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(546)

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

(210) M 08 00322 (220) 2008.02.01.
(731) EU Connection Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Kistelek (HU)
(740) dr. Budai Géza, Budai Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

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

(210) M 08 01671 (220) 2008.05.15.
(731) Euro-Elzett Kft., Sopron (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) BASIC LÕVÉR
(511) 6 Ajtóbetétek fémbõl; ajtókilincsek fémbõl; ajtónyitó szerke-

zetek (nem elektromos); ajtóreteszek; ajtószerelvények fémbõl;,
ajtózárak fémbõl; fémablakok; fémajtók; fémkapuk; fémszerel-
vények építményekhez; kulcsok; tolózárak; zárak fémbõl.

(210) M 08 01252 (220) 2008.04.10.
(731) Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)

(546)

(511) 3 Kozmetikai bõrápoló szerek, tisztítószerek.

5 Egészségügyi papírtörlõk.

6 Háztartási alumíniumfólia.

16 Egészségügyi papír, törlésre szolgáló termékek, papír zseb-
kendõk, szalvéták, papíráruk.

17 Háztartási csomagolófólia (folpack).

(210) M 08 01512 (220) 2008.04.28.
(731) Genoid Molekulárbiológiai Kutató, Gyártó és Egészségügyi

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

Budapest

(546)

(511) 5 Diagnosztikai készítmények.

44 Humán diagnosztika a mikrobiológia területén.

(210) M 08 01750 (220) 2008.05.23.
(731) GENOID Molekulárbiológiai Kutató, Gyártó és Egészségügyi

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Jobb tudni, mint megijedni!
(511) 5 Diagnosztikai készítmények.

44 Humán diagnosztika a mikrobiológia területén.

(210) M 08 01980 (220) 2008.06.16.
(731) Ha Hai Phong Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 01847 (220) 2008.06.02.
(731) Happy Li Ou Kft., Budapest (HU)
(740) Frey Julianna szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 00611 (220) 2008.02.26.
(731) Heim Pál, Budapest (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen

(546)

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

(210) M 07 02365 (220) 2007.06.29.
(731) Herédi Mihály 80%, Makó (HU);

Molnár Sándor 20%, Szeged (HU)

(541) HERMIÁL
(511) 5 Mozgásszervi és légúti panaszok kezelésére alkalmas, zárt

térben kristályosodó, gyógynövényekkel elegyített só- és klíma-
oldat.

11 Egészségügyi berendezés, különösen sóoldatból nyert belsõ
kristályos felületû sóbarlang, illetve sókabin.

17 Sóoldattal bevont kemény mûanyag hab lapok és ebbõl ké-
szült építmény.

44 Szolgáltatás, fizikai közérzetet javító szolgáltatás, sóbar-
lang, sókabin üzemeltetése és sóterápia szolgáltatás.

(210) M 08 01962 (220) 2008.06.12.
(731) HI LIMITED PARTNERSHIP (Florida állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Clearwater, Florida (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella ügyvéd, S.B.G. & K. Szabadalmi

és Ügyvédi Irodák, Budapest
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(546)

(511) 41 Szórakoztatás.

43 Éttermi és koktélbár szolgáltatások.

(210) M 08 01827 (220) 2008.05.30.
(731) Horváth Cukrászda Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Kávé, tea, péksütemény, cukrászsütemény, fagylalt.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(210) M 08 00505 (220) 2008.02.19.
(731) Hotel Schweizerhof Üzletviteli Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Gyõr (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 08 01212 (220) 2008.04.04.
(731) Hír-Patika Korlátolt Felelõsségû Társaság, Orosháza (HU)
(740) Szabó Ervin, Orosháza

(546)

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

(210) M 08 00134 (220) 2008.01.21.
(731) Index.Hu Informatikai Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 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 01438 (220) 2007.02.26.
(731) Innovative Brands, LLC, Phoenix, Arizona (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 3 Hajápoló készítmények; samponok és kondicionálószerek;
dezodorok és izzadásgátló szerek.

(210) M 08 01325 (220) 2008.04.15.
(731) Int-air.net Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Szalai Péter ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 38 Távközlés.

(210) M 08 01137 (220) 2008.04.02.
(731) Invest-Holding Plussz Kft., Budapest (HU)
(740) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok, háztartási és konyhai esz-
közök.

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

(210) M 08 01699 (220) 2008.05.16.
(731) ISL Beteiligungs GmbH, Linz (AT)
(740) dr. Kozma Gábor, Kozma Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

(210) M 08 01456 (220) 2008.04.23.
(731) ISO IMMO Kft., Budapest (HU)

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

csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
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(210) M 08 01457 (220) 2008.04.23.
(731) ISO IMMO Kft., Budapest (HU)

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

csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

(210) M 08 01490 (220) 2008.04.26.
(731) Jakab Róbert, Budapest (HU)
(740) dr. Antal Árpád, Antal Ügyvédi Iroda, Gyöngyös

(546)

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

(210) M 08 01491 (220) 2008.04.26.
(731) Jakab Róbert, Budapest (HU)
(740) dr. Antal Árpád, Antal Ügyvédi Iroda, Gyöngyös

(546)

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

(210) M 08 02078 (220) 2008.06.24.
(731) Karaba Ágnes, Békéscsaba (HU);

Niedermayer Zsolt, Gyula (HU)

(546)

(511) 5 Balzsamkészítmény gyógyászati használatra; sporthúzódá-
sok, izomláz kezelésére, külsõleg.

(210) M 08 01253 (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

(541) A PIROS LAP
(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, gyé-
kénybõl, 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 08 01124 (220) 2008.04.01.
(731) King Stone Vegyipari és Kereskedelmi Kft., Dabas (HU)
(740) dr. Varga Károly, Varga Károly és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) OCEANIA
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(210) M 08 01803 (220) 2008.05.29.
(731) Klinkó György 27.5%, Budapest (HU);

Erdélyi Zsolt 27.5%, Budapest (HU);
L. Laki László 45%, Szentendre (HU)

(740) dr. Mátrai Mihály, Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek: bálok szervezése, diszkók (szolgáltatásai), elõ-
adómûvészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szerve-
zése és lebonyolítása, fényképészet, filmgyártás, filmstúdiók,
filmszínházak üzemeltetése, filmvetítõk és tartozékaik kölcsön-
zése, fogadások szervezése (szórakoztatás), hangfelvételek köl-
csönzése, hangstúdiók (szolgáltatásai), helyfoglalás show-mûso-
rokra, karaoke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások (szó-
rakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítá-
sa, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy ne-
velési célú kiállítások szervezése, mozifilmek kölcsönzése, okta-
tás, online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk),
online játékok szolgáltatása (számítógépes hálózatból), rádió- és
televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, show-mûso-
rok, show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai),
sportversenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása,
színházi produkciók, színpadi díszletek kölcsönzése, szórakozta-
tás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, televíziós szórakoztatás,
versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), vidámparkok,
videofelvevõ készülékek kölcsönzése, videofilmgyártás, video-
kamerák kölcsönzése, videoszalagok vágása, video(szalagra) fil-
mezés, világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy film-
stúdiók részére, zene összeállítása, zenekarok szolgáltatásai, ze-
nés kabarék, varieték, éjszakai klubok, élõ elõadások bemutatása.
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(210) M 08 01804 (220) 2008.05.29.
(731) Klinkó György 27.5%, Budapest (HU);

Erdélyi Zsolt 27.5%, Budapest (HU);
L. Laki László 45%, Szentendre (HU)

(740) dr. Mátrai Mihály, Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek: bálok szervezése, diszkók (szolgáltatásai), elõ-
adómûvészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szerve-
zése és lebonyolítása, fényképészet, filmgyártás, filmstúdiók,
filmszínházak üzemeltetése, filmvetítõk és tartozékaik kölcsön-
zése, fogadások szervezése (szórakoztatás), hangfelvételek köl-
csönzése, hangstúdiók (szolgáltatásai), helyfoglalás show-mûso-
rokra, karaoke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások (szó-
rakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítá-
sa, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy ne-
velési célú kiállítások szervezése, mozifilmek kölcsönzése, okta-
tás, online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk),
online játékok szolgáltatása (számítógépes hálózatból), rádió- és
televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, show-mûso-
rok, show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai),
sportversenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása,
színházi produkciók, színpadi díszletek kölcsönzése, szórakozta-
tás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, televíziós szórakoztatás,
versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), vidámparkok,
videofelvevõ készülékek kölcsönzése, videofilmgyártás, video-
kamerák kölcsönzése, videoszalagok vágása, video(szalagra) fil-
mezés, világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy film-
stúdiók részére, zene összeállítása, zenekarok szolgáltatásai,
zenés kabarék, varieték, éjszakai klubok, élõ elõadások
bemutatása.

(210) M 08 01742 (220) 2008.05.23.
(731) Koch’s Torma (Hungária) Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

(546)

(511) 30 Torma; mustár; majonéz; csípõs darált paprika; csemege
paprikakrém; fokhagymakrém; almaecet.

(210) M 08 00899 (220) 2008.03.13.
(731) Kovács és Társa Kft., Székesfehérvár (HU)

(541) CIPO & BAXX
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 01128 (220) 2008.04.01.
(731) KÖZGÉP Építõ- és Fémszerkezetgyártó Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárvári Tamás, Dr. Sárvári Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

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

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

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

40 Anyagmegmunkálás.

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 00720 (220) 2008.03.04.
(731) Közlekedési Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

(541) KÖBE
(511) 36 Biztosítás; baleset, betegség, szárazföldi jármû-casco, szál-

lítmány, tûz- és elemi károk, egyéb vagyoni károk, önjáró száraz-
földi jármûvekkel összefüggõ felelõsség, általános felelõsség, se-
gítségnyújtás, temetési biztosítás.

(210) M 08 01664 (220) 2008.05.14.
(731) Ling Sheng Chin, Budapest (HU)
(740) dr. Buzády Csongor, BKRU Buzády, Kölcsey-Rieden és Udvari

Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

(210) M 08 01091 (220) 2008.03.28.
(731) Lock & Key Kft., Budaörs (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) ZÁRBARÁT
(511) 37 Javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 08 01011 (220) 2008.03.20.
(731) Lovin’ Enterprises, Inc, Los Angeles, California (US)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) DREAMGIRL
(511) 25 Erotikus nõi fehérnemûk, harisnyák, neglizsék.

(210) M 08 01822 (220) 2008.05.30.
(731) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, át-
alakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgá-
ló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adat-
hordozók, hanglemezek; automata elárusító berendezések és szer-
kezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres
pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek; tûzoltó készülékek.

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

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

38 Távközlés.

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

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 01949 (220) 2008.06.12.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (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.

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

38 Távközlés.

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

(210) M 08 00714 (220) 2008.03.04.
(731) Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács, Budapest (HU)

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

tevékenységek.

(210) M 08 01513 (220) 2008.04.28.
(731) Magyarországi Kínai Nõk Egyesülete, Budapest (HU)
(740) Frey Julianna szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 45 Egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és tár-
sadalmi jellegû szolgáltatások.

(210) M 08 01785 (220) 2008.05.28.
(731) MARECO INGATLAN Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Zrt.,

Budapest (HU)
(740) Katona Zsuzsanna, Budapest

(546)

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

(210) M 08 00099 (220) 2008.01.16.
(731) Mareco Ingatlan Zrt., Budapest (HU)
(740) Katona Zsuzsanna, Budapest
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(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek.

(210) M 08 01005 (220) 2008.03.20.
(731) MAXIMUM KOLOR Kft., Hernád (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 2 Festék.

16 Ragasztók (enyvek) papíripari vagy háztartási használatra.

(210) M 08 01028 (220) 2008.03.21.
(731) Mecsek-Drog termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Pécsvárad (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); gyógyteák.

(210) M 08 01584 (220) 2008.05.07.
(731) Micronix Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Akkumulátorok.

(210) M 08 00777 (220) 2008.03.06.
(731) Mirabilia Kft., Érd (HU)

(546)

(511) 14 Apró dísztárgyak: asztal szélére helyezhetõ, díszes, mobil-
táska-tartók; bizsuk (ékszerek).

18 Bõröndök, kézitáskák.

(210) M 08 00796 (220) 2008.03.10.
(731) Monyók Norbert, Mád (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok, sörök kivételével.

(210) M 08 01107 (220) 2008.03.31.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(541) Ne fõzzéé le!
(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 ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 08 01607 (220) 2008.05.08.
(731) MVM Trade Villamosenergia Kereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(541) POWER SHOP
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése.
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39 Energiaelosztás.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés.

(210) M 08 01608 (220) 2008.05.08.
(731) MVM Trade Villamosenergia Kereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(541) POWER TREND
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése.

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

(210) M 08 01609 (220) 2008.05.08.
(731) MVM Trade Villamosenergia Kereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(541) POWER FORUM
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése.

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

(210) M 08 01715 (220) 2008.05.21.
(731) Máthé Judit, Budapest (HU)

(541) BAALBEK
(511) 3 Kozmetikai készítmények, körömápolási készítmények,

mûkörmök, mûszempillák, sminktermékek.

(210) M 08 01402 (220) 2008.04.17.
(731) N.E.T. Co United S.A., Road Town, Tortola (VG)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány; cigaretták; szivarok; dohányzási cikkek (amelyek
nem nemesfémbõl készültek).

(210) M 08 01359 (220) 2008.04.16.
(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 olyan termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek,

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

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(210) M 08 01638 (220) 2008.05.07.
(731) Ningbo Isun Fashion CO. LTD., Fenghua City, Zhejiang

Province (CN)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházat, ruhanemûk, kötöttáruk (ruházat, ruhanemûk); al-
sónemûk, magasszárú lábbelik; lábbelik; sportcipõk; fejfedõk
(kalapáruk); hurkolt/kötöttáruk, kesztyûk (ruházat); gallérok (ru-
házat); harisnyatartós csípõfûzõ.

(210) M 08 01392 (220) 2008.04.17.
(731) Népszabadság Zrt., Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; tanítási és oktatási anyagok (ké-
szülékek kivételével); nyomdabetûk; klisék.
38 Távközlés.

(210) M 08 01738 (220) 2008.05.23.
(731) OFFICE CAMPUS BUDAPEST Ingatlanfejlesztõ Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kócsó Tünde, Kócsó és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; adóval kapcsolatos becslések, alkuszi/ügynöki tevékeny-
ség, baleset-biztosítás, bankügyletek, betegségbiztosítás, bélye-
gek értékbecslése, bérházak kezelése, biztosítási statisztikai szol-
gáltatások, biztosítási tanácsadás, biztosítási ügynöki tevékeny-
ség, biztosítások, csekkek (hitelességének) ellenõrzése, elszámo-
lóház, klíringház, faktorálási szolgáltatások, felszámolói szolgál-
tatások (pénzügyi), finanszírozási szolgáltatások, gyûjtések szer-
vezése, hajókár-biztosítás, hitelirodák, hitelkártya-szolgáltatá-
sok, hitelkártyák kibocsátása, információk nyújtása biztosítási
ügyekben, ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecs-
lése, ingatlanügynökségek, irodák [ingatlanok] bérlete, jelzálog-
hitelezés, jótékonysági célú gyûjtések, kölcsön (finanszírozás),
kölcsönös támogatási alapok szolgáltatásai, követelésbehajtási
ügynökségek, lakásbérlet, lakásügynökségek, lakbérbehajtás,
mezõgazdasági ingatlanok bérlete, mûtárgyak értékbecslése, nu-
mizmatikai értékbecslés, nyugdíj-folyósítási szolgáltatások, óva-
dék, kezesség, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi elem-
zések, pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan),
pénzügyi igazgatás, pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi
szponzorálás, támogatás, pénzügyi tanácsadás, pénzváltás, régi-
ségek értékbecslése, részletfizetéses hitelnyújtás, szállásügynök-
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ségek [apartmanok], széfletét szolgáltatások, takarékpénztárak,
telebank szolgáltatások, terhelõkártya-szolgáltatások, tõkekihe-
lyezés, tõkeberuházás, tõzsdei árfolyamjegyzés, tõzsdeügynöki
tevékenység, tulajdonfenntartásos részletvétel hitelezése, tûzkár
elleni biztosítás, utazási csekkek kibocsátása, vagyonkezelés,
vámügynöki tevékenység, zálogkölcsönzés, ékszerek értékbecs-
lése, életbiztosítás, értékbónok kibocsátása, értékek letétbe helye-
zése.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; ablaktisztítás,
aszfaltozás, autómosás, bányamûvelés, biztonsági zárak javítása,
bõr ápolása, tisztítása és javítása (feldolgozott), buldózerek köl-
csönzése, bútorasztalos munkák (javítás), bútorfelújítás, bútorok
karbantartása, bútorok kárpitozása, cipõjavítás, csõ(táv)vezeté-
kek felszerelése és karbantartása, daruk [építõipari gépek] köl-
csönzése, elektromos berendezések felszerelése és javítása, elekt-
romos berendezések zavarmentesítése, elhasznált vagy megsem-
misült motorok felújítása, elhasznált vagy részben megsemmisült
gépek felújítása, esernyõjavítás, exkavátorok (kotrógépek) köl-
csönzése, falazás (kõmûvesmunka), fehérnemû mosása, fehérne-
mû vasalása, fehérnemû-tisztítás, felvonók felszerelése és javítá-
sa, fertõtlenítés, fényesítés horzsakõvel, fényképezõgépek javítá-
sa, féregirtás (nem a mezõgazdaságban), filmvetítõ gépek javítása
és karbantartása, fûtõberendezések felszerelése és javítása, gépek
üzembe helyezése, karbantartása és javítása, gépkocsik karban-
tartása és javítása, gumiabroncsok (újra)futózása, gumiabroncsok
vulkanizálása (javítás), gyárépítés, hajóépítés, homokfúvás, hûtõ-
berendezések üzembe helyezése és javítása, irodagépek felszere-
lése, karbantartása és javítása, javítási tárgyú információk, jármû-
fényezés, jármûjavítás, jármûjavító mûhelyek, jármûmosás, jár-
mûvek karbantartása, jármûvek kenése, jármûvek rozsda elleni
kezelése, jármûvek tisztítása, jelek festése vagy javítása, kazánok
tisztítása és javítása, kárpit(ozás) javítása, kemencék üzembe he-
lyezése és javítása, kéményseprés, késélezés, kikötõépítés, kony-
hai felszerelések üzembe helyezése, kõbányák kiaknázása, kõmû-
vesmunkák, kútfúrás, külsõ és belsõ festés, lakkozás, légkondici-
onáló berendezések felszerelése és javítása, lopás elleni riasztók
felszerelése és javítása, mesterséges hókészítés (szolgáltatás),
mólók építése, mosodák, napernyõk javítása, órák (karbantartása
és javítása), patkányirtás, páncélszekrények karbantartása és javí-
tása páncéltermek karbantartása és javítása, pelenkamosás, raktá-
rak építése és javítása, repülõgépek karbantartása és javítása,
rozsdamentesítés, ruhagõzölés, vasalás, ruhajavítás, ruhanemûk
tisztítása, ruhák felújítása, ruhák kitömése, stoppolás (ruhajaví-
tás), számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása,
szegecselés, szigetelési szolgáltatások (építés), szivattyújavítás,
szõrmék karbantartása, tisztítása és javítása, tapétázás, távbeszélõ
készülékek üzembe helyezése és javítása, tenger alatti építkezés,
tenger alatti javítások, tetõfedõ munkák, tisztítógépek kölcsönzé-
se, tûzriasztók felszerelése és javítása, újraónozás, útburkolás, ut-
caseprõ gépek kölcsönzése, úttisztítás, vakolás(i munkák), vásári
standok és üzletek építése, vegytisztítás, vízvezeték-szerelés, víz-
szigetelés (építõipar), állványozás, égõfejek karbantartása és javí-
tása, építés, építési tárgyú információk, építkezések felügyelete
(irányítása), építmények lebontása, építõipari gépek kölcsönzése,
épületek (belsõ) tisztítása, épületek tisztítása (külsõ felületé),
öntözõberendezések üzembe helyezése és javítása.

(210) M 08 01958 (220) 2008.06.12.
(731) OMEGA PHARMA NV, Nazareth (BE)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) OMEGA PHARMA
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

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

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, béniételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények írtására szolgáló készítmé-

nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

35 Kereskedelmi ügyletek gyógyszertermékek, kozmetiku-
mok, emberek számára való higiéniai és szépségápolási cikkek,
étrend-kiegészítõk és orvosi mûszerek nagykereskedelme és kis-
kereskedelme vonatkozásában.

44 Gyógyszertermékek, kozmetikumok, emberek számára va-
ló higiéniai és szépségápolási cikkek, és étrend-kiegészítõk elõál-
lítása; orvosi szolgáltatások; információszolgáltatás gyógyszeré-
szet és egészségügy területén; orvostudománnyal kapcsolatos
szakemberek szolgáltatásai; higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek számára.

(210) M 08 01509 (220) 2008.04.28.
(731) Opten Informatikai Kft., Budapest (HU)

(541) Calendarius
(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.

45 Jogi szolgáltatások.

(210) M 08 01039 (220) 2008.03.25.
(731) Papcsik és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Sebestyén Tamás ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 08 00477 (220) 2008.02.18.
(731) Pesti Est Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Pálvölgyi Miklós, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) EST.TV Magazin
(511) 16 Tanítási és oktatási eszközök, készülékek kivételével.

35 Reklámozás és ügyletek.

38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).

41 Nevelés és szórakoztatás.

(210) M 08 00479 (220) 2008.02.18.
(731) Pesti Est Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Pálvölgyi Miklós, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) EST.TV
(511) 16 Tanítási és oktatási eszközök, készülékek kivételével.

35 Reklámozás és ügyletek.

38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).

41 Nevelés és szórakoztatás.

M878

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 8. szám II. kötet, 2008.08.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.



(210) M 08 00729 (220) 2008.03.04.
(731) Planet Moppet Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

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

(210) M 08 01496 (220) 2008.04.28.
(731) PR-Carussel Bt., Fót (HU)

(541) MEDICINA NATURA
(511) 16 Hírlevelek, folyóiratok, magazinok (idõszaki lapok), újsá-

gok.

(210) M 08 01968 (220) 2008.06.13.
(731) Prestige Catering Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Greskovics István, Greskovics Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(210) M 08 02131 (220) 2008.06.27.
(731) Professional Medical Services and Assistance Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 44 Egészségügyi szolgáltatások, fogászat, gyógyszerészeti ta-
nácsadás, klinikák, kórházi szolgáltatások, fizikoterápia, hátge-
rincmasszázzsal gyógyítás, betegápolási szolgáltatások,
masszázs, orvosi klinikák, orvosi szolgáltatások, plasztikai sebé-
szet, pszichológus szolgáltatásai, szülésznõk szolgáltatásai.

(210) M 08 00405 (220) 2008.02.11.
(731) PSZICHOTEL Mentálhigiénés Szolgáltató Kft., Siófok (HU)
(740) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) PSZICHOTEL
(511) 41 Szakmai képzés, klubszolgáltatások, oktatás, nevelés.

43 Szállodai szolgáltatás.

44 Egészségügyi és mentálhigiéniai szolgáltatások.

(210) M 08 01967 (220) 2008.06.13.
(731) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe,

Budapest (HU)
(740) dr. Molnár István, Berke & Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) QBE Atlasz
(511) 36 Biztosítás.

(210) M 08 01479 (220) 2008.04.23.
(731) Qiu, Bao Chun, Fujian, Liancheng (CN)
(740) dr. Csapó Gábor, Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 00096 (220) 2008.01.16.
(731) Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Egri Zoltán, Egri & Szekeres Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

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

38 Távközlés.

(210) M 08 01923 (220) 2008.06.09.
(731) RAMSYS Zrt., Kecskemét (HU)

(541) RAMSYS
(511) 41 A gyártástól a bontásig, újrahasznosításig („életciklus”), a

jármûvekkel és a hozzájuk tartozó bármilyen (elektronikus, papír)
okmányokkal kapcsolatos elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása, oktatása, távoktatása.

(210) M 08 01924 (220) 2008.06.09.
(731) RAMSYS Zrt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 9 Elektronikus adattárolók (chip; kártya), olvasók, vezeté-
kes/vezeték nélküli adattovábbító; képfeldolgozó rendszerek, va-
gyontárgyak (vagyoni értékû jogok); okmányok; bankjegyek ere-
detiségének az ellenõrzésére, vizsgálatára alkalmas, továbbá va-
gyonvédelmi és helymeghatározó eszközök, hardverek és szoft-
verek, elektronikus kártyarendszerek eszközei.

(210) M 08 01925 (220) 2008.06.09.
(731) RAMSYS Zrt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 35 Egy vagy több helyen levõ döntés-elõkészítõk, döntéshozók
módszertani támogató rendszere, automatikus segítséget biztosít
a sokféle szempont, több döntéshozó, bonyolult problémamegol-
dásokhoz, a „kollektív bölcsesség” algoritmusaival.

(210) M 08 01926 (220) 2008.06.09.
(731) RAMSYS Zrt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 35 Idõpont-egyeztetés ügyfél és ügyintézõ, megbízó és vállal-
kozó között, automatikusan, biztosítva a munkaszervezéshez
szükséges döntési adatokat.

38 Hálózatüzemeltetés, üzenetek, képek, adatok, programok
továbbítása, interneten elérhetõ adatbázisok értékesítése.

39 Az idõpont-egyeztetésekkel, a munkaidõ kihasználásával
kapcsolatos adatok, dokumentumok tárolása.
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(210) M 08 01927 (220) 2008.06.09.
(731) RAMSYS Zrt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 35 Elhasználódott gépjármûvek (roncs) begyûjtése, átvétele,
elõkezelése, hulladékkezelés koordinálása, internetalapú számí-
tógépes hálózatüzemeltetés, környezetvédelmi adatbázis szerve-
zése, szerkesztése céljából.
38 Hálózatüzemeltetés, üzenetek, képek, adatok, programok
továbbítása, interneten elérhetõ adatbázisok értékesítése.
39 Gépjármûhulladék újrahasznosításával, a hulladékgazdál-
kodással kapcsolatos adatok, dokumentumok tárolása.
41 A gyártástól a bontásig, újrahasznosításig („életciklus”), a
jármûvekkel és a hozzájuk tartozó bármilyen (elektronikus, papír)
okmányokkal kapcsolatos elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása, oktatása, távoktatása.
42 Gépjármû hatósági és igazságügyi szakértõi (közremûkö-
dõi) tevékenység, gépjármû állapot-, eredet- és eredetiség vizsgá-
lat, eredetszûrés elvégzése, gépjármûeredet és -eredetiségigazoló
tanúsítványok kiállítása.

(210) M 08 01674 (220) 2008.05.15.
(731) Rational Services Ltd., Onchan, Isle of Man (GB)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) PokerStars.com Fedezd fel a benned rejlõ
PókerSztárt!

(511) 41 Szórakoztatás, kártyajáték.

(210) M 07 03049 (220) 2007.09.10.
(731) Regale Klímatechnika Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízelosztó és egészségügyi berendezések, különösen klíma-
berendezések.
35 Reklámozás és ügyletek, különösen külkereskedelem, fa-,
építõanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem; klíma- és légtechni-
kai berendezések nagy- és kiskereskedelme.

(210) M 07 03251 (220) 2007.09.25.
(731) Research In Motion Limited, Waterloo, Ontario (CA)
(300) 1,340,825 2007.03.26. CA
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) BLACKBERRY CURVE
(511) 6 Kulcsláncok; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek;

fém tömegcikkek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba.
9 2007.03.26-i 1,340,825 sz. (CAN) elsõbbséggel: Elektroni-
kus kézi egységek és tartozékok adatok vezeték nélküli vételéhez
és/vagy továbbításához, valamint hangkommunikáció továbbítá-
sára és fogadására, nevezetesen kézi számítógépek és személyi di-
gitális asszisztensek (PDA-k); számítógépi kommunikációs
szoftverüzenetek, globális számítógépes hálózati e-mail, és/vagy
más adat továbbításához és/vagy fogadásához egy vagy több

elektronikus kézi egység és adattároló között; egy személyi szá-
mítógépen vagy szerveren lévõ, illetve azzal kapcsolatban álló;
számítógépes kommunikációs szoftveradatok szinkronizálásához
egy kihelyezett / távoli állomás vagy egység és egy fix vagy kihe-
lyezett / távoli állomás vagy egység között, valamint szoftver,
adatok, egyebek mellett cégadatok egyirányú és/vagy kétirányú
vezeték nélküli összekapcsolhatóságának biztosítására.

11 Világítóberendezések.

16 Nyomdaipari termékek; papíripari cikkek, ragasztóanya-
gok.

18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.

21 Bögrék.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

35 Reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi információk
adása.

36 Pénzügyi információk adása és a biztosítási szolgáltatások-
kal kapcsolatos információk.

38 2007.03.26-i 1,340,825 sz. (CAN) elsõbbséggel: Számító-
gépes szoftver és marketingszolgáltatások engedélyezése; e-mail
szolgáltatás; vezeték nélküli üzenetkezelési szolgáltatások, külö-
nösen szolgáltatások, melyek lehetõvé teszik a felhasználó szá-
mára, hogy üzeneteket küldjön és/vagy fogadjon egy vezeték nél-
küli adathálózaton keresztül; egyirányú és kétirányú információs
szolgáltatások; hangtovábbítási és -fogadási kommunikációs
szolgáltatások; telekommunikációs konzultáció, nevezetesen in-
formációszolgáltatás harmadik fél részére, hozzásegítve õket ada-
tok egyirányú vagy kétirányú vezeték nélküli összekapcsolható-
ságának fejlesztéséhez és összegzéséhez, beleértve a cégadatokat,
és/vagy a hangkommunikációt; oktatási és képzési szolgáltatá-
sok, nevezetesen osztályok, szemináriumok és konferenciák har-
madik fél részére történõ információszolgáltatás céljából, segítve
õket a fejlesztõ és támogató vezeték nélküli összekapcsolhatósági
eszközök és ezekkel rokon (vagy számítógépes kommunikációs)
szoftverek használata során; mûszaki támogatási szolgáltatások,
nevezetesen számítógépes szoftver és hibameghatározásra szol-
gáló hibaelhárítási támogatási programok naprakész állapotba
hozatala és fenntartása, valamint vezeték nélküli összekapcsolha-
tósági eszközök és ezekkel rokon számítógépes szoftver- és hard-
verproblémák megoldása.

39 GPS navigációs szolgáltatások; utazási és áruszállítási szol-
gáltatásokkal kapcsolatos információk biztosítása.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; a fentiekkel kapcsolatos információk.

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; konzultáció és technikai tanácsadó szolgáltatások a szá-
mítógéphardverrel és -szoftverrel, valamint a távközlési GPS
szolgáltatásokkal kapcsolatosan; számítógépes szoftverekkel
kapcsolatos licencszerzõdések, valamint marketingszolgáltatá-
sok.

(210) M 08 01567 (220) 2003.10.21.
(731) Rewe-Zentral AG, Köln (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(541) Divine
(511) 25 Ruházat és alsóruházat férfiak, nõk, gyermekek és csecse-

mõk részére, beleértve öveket, nyakkendõt; zoknik, harisnyák;
lábbelik; fejfedõk; kesztyûk.
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(210) M 08 01391 (220) 2008.04.17.
(731) Rio Food Élelmiszeripari Kft., Dunakeszi (HU)
(740) Kormos Ágnes, 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).

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

(210) M 07 01894 (220) 2007.05.21.
(731) Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárvári Tamás, Dr. Sárvári Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ANNYI JÓ ZENE VAN
(511) 9 Hang és/vagy kép felvételére, továbbítására és lejátszására

szolgáló készülékek; mozgófilmek és videoszalagok; videoleme-
zek, valamint hang és/vagy képfelvételt tartalmazó mágnesszala-
gok; hangfelvételek, hanglemezfelvételek; hanglemezek és egyéb
lemezek, mûsoros zenei CD-tartók és kazettatartók, napszemüve-
gek, szemüvegek; számítógépes termékek, így játékkazetták szá-
mítógépes videojátékokhoz és videokijelzõs játékgépekhez.

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

38 Távközlés, rádiómûsorok sugárzása, rádióadás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység, rádióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás.

42 Mûszaki szolgáltatások, számítógépek programozásával
kapcsolatos szolgáltatások.

(210) M 08 01038 (220) 2008.03.25.
(731) Rézangyal Kft., Budapest (HU)

(541) RÉZANGYAL PÁLINKA
(511) 33 Pálinka.

(210) M 08 01914 (220) 2008.06.09.
(731) Sanoma Budapest Kiadói zártkörûen mûködõ

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

(546)

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

(210) M 08 01915 (220) 2008.06.09.
(731) Sanoma Budapest Kiadói zártkörûen mûködõ

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

(546)

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

(210) M 07 02719 (220) 2007.07.27.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 08 00106 (220) 2008.01.16.
(731) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(591)

(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-
peslapok, évkönyvek, könyvek.

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

(210) M 07 02726 (220) 2007.07.27.
(731) Sanoma Digitál Média Közép-Európai Kommunikációs Zrt.,

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

(541) VIP Híradó
(511) 38 Távközlés; különösen televízió-mûsorok.

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

(210) M 08 01969 (220) 2008.06.13.
(731) SANTO PORT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Jenei Imre, „Jenei és Balogh” Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(210) M 08 01970 (220) 2008.06.13.
(731) SANTO PORT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Jenei Imre, „Jenei és Balogh” Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza
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(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(210) M 08 01971 (220) 2008.06.13.
(731) SANTO PORT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Jenei Imre, „Jenei és Balogh” Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(210) M 08 00325 (220) 2008.02.01.
(731) Sara Lee/DE N.V., AD Utrecht (NL)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Õrölt pörkölt kávé.

(210) M 08 01793 (220) 2008.05.28.
(731) SC Croco Srl, Onesti, Judetul Bacau (RO)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások, fûszerek; jég;
kivéve a csokoládéból készült termékeket.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; a felsorolt szolgáltatások összességé-
ben a 30. osztályhoz tartozó termékekkel kapcsolatban.

(210) M 08 01794 (220) 2008.05.28.
(731) SC Croco SRL, Judetul Bacau (RO)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások, fûszerek; jég;
kivéve a csokoládéból készült termékeket.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; a felsorolt szolgáltatások összességé-
ben a 30. osztályhoz tartozó termékekkel kapcsolatban.

(210) M 08 00711 (220) 2008.03.04.
(731) Shen Zhang Feng, Budapest (HU)

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

(210) M 08 01786 (220) 2008.05.28.
(731) Siam Sun Gold & Silver Import Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sallay István, Sallay Ügyvédi Iroda, Budapest

(591)

(511) 14 Achát, amulettek (ékszerek); apró díszítõtárgyak, bizsuk
(ékszerek); arany- és ezüsttárgyak, kivéve az evõeszközöket, a
villákat és kanalakat; arany, nyers vagy vert; aranyszálak (éksze-
rek); aranytárgyak (ékszerek); aranytárgyak utánzatai; asztaldí-
szek nemesfémbõl; cigarettadobozok nemesfémbõl; cigaretta-
szipkák nemesfémbõl; cigarettatárcák nemesfémbõl; cipõdíszek
nemesfémbõl; cukorkadobozok nemesfémbõl; csatok nemesfém-
bõl; díszdobozok órákhoz; díszek (ékszerek); dísztûk; dobozok
nemesfémbõl; dohányszelencék nemesfémbõl; drágakövek; ele-
fántcsont ékszerek; ezüst dísztárgyak; ezüst, megmunkálatlan
vagy vert; ezüstcérna; ezüstfonál, ezüsthuzal; ezüsttálak, edé-
nyek; felszolgálótálcák nemesfémbõl; féldrágakövek; fogvájótar-
tók nemesfémbõl; fülbevalók; gömb alakú teatartók nemesfém-
bõl; gyertyaoltó eszközök nemesfémbõl; gyertyatartók cseppfogó
karikái nemesfémekbõl; gyertyatartók, kandeláberek nemesfém-
bõl; gyöngyök (ékszerek); gyöngyök szintetikus ámbrából; gyu-
fatartók nemesfémbõl; gyufásdobozok nemesfémbõl; gyûrûk (ék-
szerek); hamutartók dohányosoknak nemesfémbõl; jelvények ne-
mesfémbõl; kalapdíszek nemesfémbõl; karkötõk (ékszerek); kar-
órák; kulcskarikák (és hozzájuk tartozó díszek); lágytojástartók
nemesfémbõl; láncok (ékszer); mandzsettagombok; medalionok
(ékszerek); medálok; melltûk, brossok (ékszerek); nyakkendõtûk;
nyakkendõtûk (csíptetõsek); nyakláncok (ékszer); olivin (drága-
kõ); óradobozok, óratokok; óralapok (óragyártás); óraláncok;
óramutatók (óragyártás); óraüvegek; órák; órák (faliórák); pénz-
tárcák aprópénzek nemesfémbõl; púderdobozok nemesfémbõl;
spinnelek (drágakövek); stopperórák; strassz (drágakõutánzat);
szalvétagyûrûk nemesfémbõl; szálak nemesfémbõl (ékszerek);
szivarszipkák nemesfémbõl; szivartartók nemesfémbõl; szivar-
tárcák, nemesfémbõl; teaszûrõk nemesfémbõl; teásdobozok ne-
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mesfémbõl; tubákos szelencék nemesfémbõl; tûdobozok nemes-
fémbõl; tûk (ékszerek); tûk nemesfémbõl; tûtartók nemesfémbõl;
vázák nemesfémbõl; zsettdíszek; ékszerek; ékszerek borostyán-
kõbõl; ékszeres dobozok (nemesfémbõl); érmék.

(210) M 08 02326 (220) 2008.07.16.
(731) SKIRTLIGHT SA, Tortola (VG)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 08 01739 (220) 2008.05.23.
(731) Sláger Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gyurácz Andrea, Gyurácz & Medve Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 36 Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek; biztosítási
ügynöki tevékenység; finanszírozási szolgáltatások; gyûjtések
szervezése; hitelirodák; hitelkártya-szolgáltatások.

(210) M 08 01665 (220) 2008.05.15.
(731) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ÍZZEL, SZÍVVEL, MAGGIVAL
(511) 29 Zöldségek és burgonya (tartósított, szárított vagy fõtt), gyü-

mölcsök (tartósított, szárított vagy fõtt), gombák (tartósított, szá-
rított vagy fõtt), hús, baromfi, vadhús, hal és tengeri ételek, mind-
ezen termékek kivonat formájában is, levesek, zselék, tészták,
konzervek, készételek, fagyasztott vagy szárított; lekvárok; tojá-
sok; tej, tejszín, vaj, sajt és más tejalapú ételkészítmények; tejpót-
lók; tejalapú italok; tejalapú és tejszín alapú desszertek; joghur-
tok; szójatej (tejpótló), szójaalapú készítmények, étkezési olajok
és zsírok; fehérje készítmények emberi fogyasztásra készülõ éte-
lekhez, krémporok; kolbászok; hentesáruk; mogyoróvaj; levesek,
leves koncentrátumok, húsleves, erõleves, leveskockák, levesek.

30 Kávé, kávékivonatok, kávéalapú készítmények és italok; je-
ges kávé; pótkávék, pótkávékivonatok, pótkávé alapú készítmé-
nyek és italok; cikória, tea, teakivonatok, teaalapú készítmények
és italok, jeges tea, malátaalapú készítmények; kakaó és kakaó-
alapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládés termékek,
csokoládéalapú készítmények és italok; cukorkaáruk, édességek,
bonbonok, kandiscukrok; cukor, rágógumi; természetes édesítõ-
szerek; pékáruk, kenyér, élesztõ, süteménytészta; kekszek, cuk-
rászsütemények, aprósütemények, ostyák, tejkaramellák, pudin-
gok; fagylalt, jégkrém, vizes jégkrémek, szörbet (fagylalt), fa-
gyasztott cukrászkészítmények, fagyasztott sütemények, lágy
jégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghurtok; kötõ-
anyagok jégkrémek és/vagy vizes jégkrémek és/vagy szörbet
és/vagy fagyasztott cukrászkészítmények és/vagy fagyasztott sü-
temények és/vagy könnyû jégkrémek és/vagy fagyasztott
desszertek és/vagy fagyasztott joghurtok készítéséhez; méz és
mézpótlók; gabonafélék reggelire, müzli, kukoricapelyhek, gabo-
napehely-szeletek, fogyasztásra kész gabonafélék; gabonakészít-
mények; rizs, tésztafélék, metélt tészta, nudli, galuska; rizs, liszt
vagy gabona alapú élelmiszerek, készételek formájában is;
pizzák; szendvicsek; étkezési tésztakeverék és konyhakész ke-

nyértészta; szószok, szója szósz, ketchup; aromatizáló vagy fû-
szerezõ készítmények ételekhez, ehetõ fûszerek, fûszerek, ízesí-
tõk, sakátaöntetek, majonéz; mustár; ecet.

(210) M 08 01558 (220) 2008.04.22.
(731) Somnius Kft., Budapest (HU)

(541) SomnoCenter
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-

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

(210) M 08 01064 (220) 2008.03.26.
(731) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

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.

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

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

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

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

(210) M 08 01676 (220) 2008.05.15.
(731) Speedy Burritos Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lõrincz Márton, Kõrösi és Lõrincz Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás; bár (szolgáltatások); gyorséttermek; helyfoglalás panzi-
ókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete;
kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; nyugdíjasottho-
nok; óvodák; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak
kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (idõleges); szállásügynöksé-
gek (szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások; székek, aszta-
lok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése; táborhelyek hasznosítá-
sa; turistaházak; vendéglátóipar.

(210) M 08 00888 (220) 2008.03.13.
(731) Spirit Hotel Gyógyszálloda Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jeszenszki Gábor, Jeszenszki Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Spirit Hotel Thermal Spa
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szál-

lásadás.

(210) M 08 00889 (220) 2008.03.13.
(731) Spirit Hotel Gyógyszálloda Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jeszenszki Gábor, Jeszenszki Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Spirit Hotel
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szál-

lásadás.

(210) M 08 00890 (220) 2008.03.13.
(731) Spirit Hotel Gyógyszálloda Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jeszenszki Gábor, Jeszenszki Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 08 00891 (220) 2008.03.13.
(731) Spirit Hotel Gyógyszálloda Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jeszenszki Gábor, Jeszenszki Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szál-
lásadás.

(210) M 08 01382 (220) 2008.04.17.
(731) Stallum S+S Gazdasági Politikai Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 08 01658 (220) 2008.05.14.
(731) Starkiss Nyomdaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

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

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

tevékenységek.

(210) M 07 02834 (220) 2007.08.14.
(731) Sugó-Reklám Kft., Baja (HU)
(740) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 35 Hirdetési hely forgalmazása, reklámozás.

(210) M 08 00318 (220) 2008.02.01.
(731) SUMMIT-AGRO HUNGARIA Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gayer Gyula, Gayer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SUMMIDOG
(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.

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).
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(210) M 08 01588 (220) 2008.05.07.
(731) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó ZRt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Hús, baromfihús és zöldség (fõzött) ételkonzerv.

(210) M 08 01599 (220) 2008.05.08.
(731) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Rásó Hajnalka jogtanácsos, Budapest

(546)

(511) 9 Pénzbedobásos automaták, számítógépprogram és -szoft-
ver, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító és mechanikus
táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).
35 Reklámozás; hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesz-
tése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, szórakoztatás, tele-
víziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása,
sorsjátékszervezetek, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-
programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(210) M 08 01598 (220) 2008.05.08.
(731) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Rásó Hajnalka jogtanácsos, Budapest

(541) TIPPMIX
(511) 9 Pénzbedobásos automaták, számítógépprogramok és -szoft-

ver, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító és mechanikus
táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõi ügynökségek, reklámújsá-
gok, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok
terjesztése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, szórakoztatás, tele-
víziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása,
sorsjáték szervezése, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-
programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(210) M 08 01600 (220) 2008.05.08.
(731) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Rásó Hajnalka jogtanácsos, Budapest

(546)

(511) 9 Pénzbedobásos automaták, számítógépprogram és -szoft-
ver, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító és mechanikus
táblák.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).

35 Reklámozás; hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesz-
tése, szabadtéri hirdetés.

41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, szórakoztatás, tele-
víziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása,
sorsjátékszervezetek, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-
programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(210) M 08 01601 (220) 2008.05.08.
(731) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Rásó Hajnalka jogtanácsos, Budapest

(541) TIPPMAX
(511) 9 Pénzbedobásos automaták, számítógépprogram és -szoft-

ver, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító és mechanikus
táblák.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).

35 Reklámozás; hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesz-
tése, szabadtéri hirdetés.

41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, szórakoztatás, tele-
víziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása,
sorsjátékszervezetek, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-
programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(210) M 08 01602 (220) 2008.05.08.
(731) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Rásó Hajnalka jogtanácsos, Budapest

(541) Tippmax. Itthon Játszik.
(511) 9 Pénzbedobásos automaták, számítógépprogram és -szoft-

ver, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító és mechanikus
táblák.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).

35 Reklámozás; hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesz-
tése, szabadtéri hirdetés.

41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, szórakoztatás, tele-
víziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása,
sorsjátékszervezetek, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-
programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(210) M 08 01604 (220) 2008.05.08.
(731) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Rásó Hajnalka, Budapest
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(546)

(511) 9 Pénzbedobásos automaták, számítógépprogram és -szoft-
ver, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító és mechanikus
táblák.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).

35 Reklámozás; hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok terjesz-
tése, szabadtéri hirdetés.

41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, szórakoztatás, tele-
víziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása,
sorsjátékszervezetek, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-
programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(210) M 08 02059 (220) 2008.06.20.
(731) Szombathelyi Egyházmegye, Szombathely (HU)
(740) dr. Tóth József, Szombathely

(546)

(511) 16 Újságok.

(210) M 08 01423 (220) 2008.04.24.
(731) SZÛCS és TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság, Pécsvárad (HU)

(541) SÁRKÁNY-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 01404 (220) 2008.04.17.
(731) The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(210) M 08 02221 (220) 2008.07.07.
(731) Tápió-Malom Élelmiszer- és Malomipari Kft., Jászberény (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Dr. Grehem
(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, különösen graham-

lisztek, magokat vagy magõrleményeket tartalmazó grahamlisz-
tek, rozsos grahamlisztek, tönkölybúzás grahamlisztek, vitamin-
nal dúsított grahamlisztek és csírát tartalmazó grahamlisztek.

(210) M 08 01690 (220) 2008.05.16.
(731) dr. Urszán Albert, Budapest (HU)
(740) dr. Pozsonyi Tibor, Pozsonyi és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 08 01396 (220) 2008.04.17.
(731) V-Contact Kereskedelmi Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) dero
(511) 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 01688 (220) 2008.05.16.
(731) V-Contact Kereskedelmi Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) brut
(511) 3 Borotválkozás utáni arcszeszek; borotválkozó készítmé-

nyek; dezodorok személyes használatra.

(210) M 07 03159 (220) 2007.09.17.
(731) Vadász Ákos, Budapest (HU)

(541) Szúrja Jóga központ
(511) 41 Oktatás és sport, valamint jóga.

(210) M 08 00643 (220) 2008.02.27.
(731) Varga Gábor, Érd (HU)
(740) dr. Ormós Zoltán, Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) webklíma
(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések, klímaberen-
dezések.

(210) M 08 01975 (220) 2008.06.13.
(731) Vaux Trade Inc., Panama (PA)
(740) dr. Dux Veronika, Dux Ügyvédi 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, újságok.
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(210) M 08 02073 (220) 2008.06.24.
(731) Venta Facility Services Hungary Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

44 Mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(210) M 08 01431 (220) 2008.04.24.
(731) VIL-FOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Pap Lajos, Pap Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára), adóbevallá-
sok elkészítése, becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzõi
szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése mások szá-
mára), bérszámfejtés, eladási propaganda (mások számára), el-
osztó-, adagolóautomaták kölcsönzése, fénymásolás, fénymáso-
lógépek kölcsönzése, gazdasági elõrejelzések, gépírási szolgálta-
tások, gyapjúanyagok becslése, gyorsírási szolgáltatások, hirde-
tések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési
oldalak készítése, import-export ügynökségek, információk szá-
mítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számí-
tógépes adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás, irodagépek
és készülékek kölcsönzése, kereskedelmi információs ügynöksé-
gek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, keres-
kedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, kirakatrendezés,
konzultáció személyzeti kérdésekben, költöztetõszolgálat válla-
kozások számára, könyvelés, könyvvizsgálat, közlemények átírá-
sa, közönségszolgálat, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletek-
kel kapcsolatban, lábon álló fa értékbecslése, manöken/modell-
szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból, munkaerõ-tobor-
zás, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piaci ta-
nulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag napra-
kész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanya-
gok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) ter-
jesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési
médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklám-
ügynökségek, hirdetõügynökségek, sajtófigyelés, segítségnyúj-
tás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyúj-
tás üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szabadtéri hir-
detés, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás
gazdasági ügyekben, szállodai üzletvezetés, számítógépes nyil-
vántartások kezelése számlakivonatok összeállítása, személyzet
kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, szövegfeldolgozás, te-
hervagonok helymeghatározása számítógéppel, telefonos üzenet-
közvetítés (telefonon el nem érhetõ személyeknek), televíziós
reklámozás, titkársági szolgáltatások, újság-elõfizetések intézése
(mások számára), állásközvetítõ irodák, árubemutatás, áruminták
terjesztése, árverés, önköltségelemzés, üzleti felvilágosítás, tájé-
koztatás, üzleti információk, üzleti menedzselés elõadómûvészek
részére, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszerve-
zési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanács-
adó szolgálatok.

(210) M 08 01450 (220) 2008.04.23.
(731) VIL-FOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Pap Lajos, Pap Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; adatgyüjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
beszerzõi szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése
mások számára), bérszámfejtés, eladási propaganda (mások szá-
mára), elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése, fénymásolás,
fénymásológépek kölcsönzése, gazdasági elõrejelzések, gépipari
szolgáltatások, gyapjúanyagok becslése, gyorsítási szolgáltatá-
sok, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése,
hirdetési oldalak készítése, import-export ügynökségek, informá-
ciók számítógépes adatbázisokba való rendezése, információk-
nak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás,
irodagépek és készülékek kölcsönzése, kereskedelmi információs
ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szerve-
zése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, kirakat-
rendezés, konzultáció személyzeti kérdésekben, költöztetõszol-
gálat vállalkozások számára, könyvelés könyvvizsgálat, közle-
mények átírása, közönségszolgálat, közvélemény-kutatás, kuta-
tások ügyletekkel kapcsolatban, lábon álló fa értékbecslése, ma-
nöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból,
munkaerõ-toborzás, online hirdetõi tevékenység számítógépes
hálózaton, piaci tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás,
reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok köl-
csönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatvá-
nyok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklám-
idõ bérlete távközlési médiumban, reklámozás, reklámszövegek
publikálása, reklámügynökségek, hirdetõügynökségek, sajtófi-
gyelés, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányí-
tásában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikai információ-
nyújtás, szabadtéri hirdetés, szakmai konzultációk üzleti ügyek-
ben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, szállodai üzletveze-
tés, számítógépes nyilvántartások kezelése, számlakivonatok
összeállítása, személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal,
szövegfeldolgozás, tehervagonok helymeghatározása
számítógéppel, telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem
érhetõ személyeknek), televíziós reklámozás, titkársági
szolgáltatások újság-elõfizetések intézése (mások számára),
állásközvetítõ irodák, árubemutatás terjesztése, árverés,
önköltségelemzés, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti
információk, üzleti menedzselés elõadómûvészek részére,
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési ta-
nácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó
szolgálatok.

(210) M 08 00118 (220) 2008.01.17.
(731) Vimpex Kereskedelmi és Vendéglátó Kft., Budapest (HU)

(541) SÁRKÁNY CENTER
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

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

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

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

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

M887

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 8. szám II. kötet, 2008.08.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II.



44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 08 01390 (220) 2008.04.17.
(731) Vision Pharma Optikai Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Medveczky László István ügyvéd, Sarkadi & Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Fertõtlenítõoldatok; kontaktlencse-tisztító, fertõtlenítõ és
áztató oldatok és készítmények; szemlemosó oldatok; mûkönny;
sóoldatok.
9 Optikai berendezések és felszerelések; kontaktlencsék; kon-
taktlencse-tároló tokok; valamint a fenti termékekkel kapcsolatos
alkatrészek és felszerelések.

(210) M 08 01139 (220) 2008.04.02.
(731) Vértesy László 10%, Budapest (HU);

Krizsán Gyõzõ 10%, Budapest (HU);
Oszter Sándor 10%, Diósjenõ (HU);
Konter László 10%, Budapest (HU);
Both József 60%, Rétság (HU)

(740) dr. Nagy G. Zsuzsanna, Dr. Nagy G. Zsuzsanna Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

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

(210) M 08 01639 (220) 2008.05.13.
(731) Waller György, Budapest (HU)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(210) M 08 01503 (220) 2006.09.19.
(731) Walter Werkzeuge Salzburg GmbH, Anif (AT)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Fémtermékek; vasáruk; fém tömegcikkek; fém láncok, ame-
lyek nem tartoznak más áruosztályba (kivéve jármûvek hajtólán-
cai); szögek, csavarok, fém anyacsavarok; szerszámkészletek,
(fémbõl készült,és üres, szerszámokat nem tartalmazó) szerszám-
dobozok, szerszámosládák, satupadok és fém befogógyûrûk; for-
rasztódrótok és forrasztópálcák; fém hegesztõdrótok és hegesztõ-
pálcák.

7 Szerszámgépek; hajtómotorok, kivéve szárazföldi jármû-
vek motorja; betonkeverõk; festõ- és vakológépek; fúrógépek; lé-
cek; sûrített levegõs gépek; légszivattyúk; villanymotorok (kivé-
ve szárazföldi jármûvekhez); marógépek, gyalugépek; csiszoló-
és polírozókészülékek és -gépek; vágó- és darabológépek; fûrész-
gépek és fûrészlapok (mint gépalkatrészek); kivágógépek; ipari
sajtológépek; szivattyúk (gépek); kompresszorok (gépek); fa-
megmunkáló és fémmegmunkáló gépek; csõmegmunkáló és csõ-
gyártó gépek; kõmegmunkáló gépek; tisztítógépek; elektromos
hegesztõgépek; mechanikus mûködtetésû kéziszerszámok; elekt-
romos, pneumatikus és hidraulikus kéziszerszámok; mezõgazda-
sági eszközök, kertészeti berendezések, szalmaszecskázó gépek,
fûnyíró gépek; favágó gépek és farönkhasító gépek; mechanikus
mûködtetésû csigasorok, csörlõk, autóemelõ gépek, emelõpadok
és emelõberendezések, anyag- és áruliftek; elektromos konyhai
gépek; mosogatógépek; mosógépek, vasalógépek; gázzal mûkö-
dõ forrasztókészülékek és lágyforrasztó vas; gázmûködtetésû he-
gesztõkészülékek és hegesztõpisztolyok.

8 Kéziszerszámok és kézi mûködtetésû eszközök; kerti kézi-
szerszámok; kések; kézi mûködtetésû mezõgazdasági felszerelé-
sek.

9 Súlymérõ-, egyéb mérõ- és ellenõrzõ (megfigyelõ) készülé-
kek és eszközök; mérõ- és tesztberendezések; elektromos forrasz-
tó készülékek és forrasztóvas; elektromos hegesztõgépek; ívhe-
gesztõ elektródák.

11 Világítókészülékek- és berendezések, elektromos lámpák;
forrasztólámpák, zseblámpák, világítótestek.

(210) M 07 02881 (220) 2005.08.30.
(731) Warner Bros. Entertainment Inc., Burbank, California (US)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Kávéházi, étkezdei, kantin, kávézói, falatozói és éttermi
szolgáltatások és berendezések/létesítmények ellátása és ügyvite-
le; információs szolgáltatások szállodák, éttermek és kávéházak
vonatkozásában, amelyet egy globális számítógépes hálózatról
vagy az internetrõl online módon nyújtanak; információ, tanács-
adás és konzultáció.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás; szállodai és motelszolgáltatások; televíziós produkciók
témájával tematizált szállodai és motelszolgáltatások; éttermi és
vendéglátóipari szolgáltatások; televíziós produkciók témájával
tematizált étkezdei, kantin, kávézói, falatozói és éttermi szolgál-
tatások és berendezések/létesítmények; berendezések/létesítmé-
nyek és felszerelések kölcsönzése vagy bérbeadása értekezletek,
konferenciák és kiállítások számára; szálláshelyek foglalása szál-
lodai szállások és más szállások vonatkozásában.

(210) M 07 04018 (220) 2007.12.03.
(731) YTON Internet Travel Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Váti Zsuzsanna Andrea, VÁTI Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) dynamic packiging
(511) 39 Utazások szervezése.
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(210) M 07 03868 (220) 2007.11.20.
(731) Yunda Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Cipõk.

(210) M 08 01668 (220) 2008.05.15.
(731) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 01367 (220) 2008.04.16.
(731) Zöld Pardon Vendéglátó és Kulturális Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SZEPARÉ
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés).

(210) M 08 01368 (220) 2008.04.16.
(731) Zöld Pardon Vendéglátó és Kulturális Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.

43 Vendéglátás (élelmezés).

(210) M 08 01184 (220) 2008.04.07.
(731) Én is akarok szavazni Szolgáltató Kft. b.a., Budapest (HU)
(740) dr. Szalay Péter, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

(210) M 08 01559 (220) 2008.05.05.
(731) ÜTT Ürömi Tojásfeldolgozó Kft., Üröm (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(554)

(511) 30 Száraztészták; különféle félkész tészták.

A rovat 196 db közlést tartalmaz.
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(111) 194.975 (151) 2008.08.28.
(210) M 08 02263 (220) 2008.07.10.
(732) Anker Hungária Sütõipari Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bajkai István, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

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

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 194.975
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(111) 192.186 (151) 2007.11.07
(210) M 05 01409 (220) 2005.04.18.
(732) Quattroplast Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(541) Quattroplast
(511) 1 Mûanyag granulátumok és porok, hõre lágyuló és hõre ke-

ményedõ mûanyag termékek gyártásához.
17 Mûszaki mûanyag féltermékek, különösen öntéssel, extru-
dálással, préseléssel, fröccsentéssel, hõformázással gyártott ru-
dak, lemezek, csövek, profilok; szállal és egyéb adalékkal erõsí-
tett, illetve erõsítetlen hõre keményedõ és hõre lágyuló mûanyag
termékek.
19 Nem fémes építõanyagok, mûanyag alapú lemezek és profi-
lok.
35 Reklámozás; saját kiadású folyóiratban más cégek reklámo-
zása.
40 Anyagmegmunkálás; fröccsentés, extrudálás, öntés, sajto-
lás, hõformázás, forgácsolás.
41 Szakmai képzés; mûszaki ismeretek terjesztése.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások; feldolgozás- és al-
kalmazástechnikai ismeretekkel kapcsolatos tanácsadás.

(111) 194.165 (151) 2008.05.19.
(210) M 07 02438 (220) 2007.07.05.
(732) BIBAS Kft., Budapest (HU)

(541) BIBAS
(511) 35 Nagykonyhai és kávégépek forgalmazása.

(111) 194.197 (151) 2008.05.28.
(210) M 07 03327 (220) 2007.09.26.
(732) Veres Zoltán, Miskolc (HU)

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

letek.

(111) 194.241 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03535 (220) 2007.10.18.
(732) Royal Borház Európa Kft., Szarvas (HU)
(740) dr. Mészáros János József, Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc

(546)

(511) 33 Soproni eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 194.242 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 02965 (220) 2007.08.29.
(732) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 194.243 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03335 (220) 2007.10.02.
(732) Törley Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GÁLA
(511) 33 Borok, pezsgõk.

(111) 194.244 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03331 (220) 2007.10.02.
(732) Törley Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TALISMAN
(511) 33 Borok, pezsgõk.

(111) 194.245 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03334 (220) 2007.10.02.
(732) Törley Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) FORTUNA
(511) 33 Borok, pezsgõk.

(111) 194.246 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03329 (220) 2007.10.02.
(732) Gréczi János, Budapest (HU)

(541) GHOST ENERGY DRINK
(511) 32 Energiaital.

(111) 194.247 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03139 (220) 2007.09.14.
(732) CONFHOTEL-NET Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(541) C-Travel
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
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(111) 194.248 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 02964 (220) 2007.08.29.
(732) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 194.250 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03349 (220) 2007.10.02.
(732) Kovács Gyula, Sopron (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 36 Ingatlanügynökség, ingatlanközvetítés; biztosítás-, pénz-
ügyi, ingatlanügyletek; ingatlan-, befektetés-, pénz-, biztosítási
ügyek esetében tanácsadás; pénzügyi értékelések; vagyonkeze-
lés, ingatlan értékbecslése, ingatlanforgalmazás, -bérbeadás és
-kezelés.

41 Nevelés; szakmai képzés; közép-, felsõfokú, egyetemi, vál-
lalati, egyéb szervezeten belüli oktatás, továbbképzés, vezetõkép-
zés, felnõttoktatás.

42 Mérnöki tevékenység, tervezés, mûszakirajz-készítés (mér-
nöki munka), mûszaki tervtanulmányok készítése, mûszaki kuta-
tás, földmérés, szakvélemény adása (mérnöki munkákkal kapcso-
latban); építési tanácsadó szolgálat, fõvállalkozás, beruházásszer-
vezés és bonyolítás, építkezésekhez tervkészítés, mérnöki, szak-
értõi munkák, szakértõi vélemények; geodéziai térképek készíté-
se; környezet- és természetvédelmi tanulmányok kidolgozása;
számítástechnikai tanácsadás; számítógép-programozás, adatbá-
zisok mûködtetése és kezelése, weblapok összeállítása és elkészí-
tése, üzleti tranzakciók dokumentációjának elkészítése.

(111) 194.251 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 02966 (220) 2007.08.29.
(732) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 194.253 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03348 (220) 2007.10.02.
(732) Polgár Pince Kft., Villány (HU)
(740) dr. Zilai János, Földes-Kõvári-Zilai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ARANYHÁRS
(511) 33 Borok.

(111) 194.254 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03138 (220) 2007.09.14.
(732) CONFHOTEL-NET Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 194.255 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 02967 (220) 2007.08.29.
(732) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 194.256 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03745 (220) 2007.11.07.
(732) Voice-Kraft Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Hangszóródobozok, hangátviteli készülékek, hangszórók,
hangosbemondók, hangvisszaadó készülékek, határolók, limit-
erek.

(111) 194.259 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03341 (220) 2007.10.02.
(732) Magyar Telekom Távközlési Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, brosú-
rák, katalógusok, magazinok, naptárak, nyomtatványok, transz-
parensek (papíráruk).
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció.
38 Távközlés.
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(111) 194.260 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03330 (220) 2007.10.02.
(732) Gréczi János, Budapest (HU)

(541) PREDATOR ENERGY DRINK
(511) 32 Energiaital.

(111) 194.313 (151) 2008.06.03.
(210) M 07 02371 (220) 2004.08.10.
(732) Neways, Inc., Springville, Utah (US)
(740) Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) PROTHIN
(511) 5 Egészségügyi, diétás és táplálkozási kiegészítõ termékek,

készítmények és anyagok; táplálkozási kiegészítõ italok és italke-
verékek; ételhelyettesítõ diétás italkeverékek; vitaminok, ásvá-
nyok, valamint az ebbe az osztályba tartozó minden más termék.

(111) 194.315 (151) 2008.06.04.
(210) M 06 01266 (220) 2006.04.12.
(732) Medi-Quality Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szalóki Szilvia, Dr. Szalóki Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MEDI-PLAZA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 194.316 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 02364 (220) 2007.06.29.
(732) Baumühlerné Pillmann Andrea, Nagyvenyim (HU)
(740) dr. Karsay Zsófia, Szabadalmi Ügyvédi Iroda, Gyõr

(541) BABÁK ÉS KISGYERMEKEK
NYELVTANULÁSI FORRADALMA

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

(111) 194.317 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 02763 (220) 2007.08.02.
(732) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) GEMDEX
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek.

(111) 194.318 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 02764 (220) 2007.08.02.
(732) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) PLATENON
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek.

(111) 194.319 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 02765 (220) 2007.08.02.
(732) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) DOPRAX
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek.

(111) 194.320 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 01990 (220) 2007.05.25.
(732) Mead Johnson & Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Evansville, Indiana (US)

(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) NUTRAMIGEN
(511) 5 Gyermektápszerek; vitaminokkal és ásványi anyagokkal

dúsított gyermektápszerek; gyermektápszerek allergiásoknak;
bébiételek.

(111) 194.321 (151) 2008.06.04.
(210) M 06 00739 (220) 2006.03.03.
(732) DunaCent Vagyonkezelõ, Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Dunaújváros (HU)

(541) SALGÓ RAKTÁRTECHNIKA
(511) 6 Fémállványzatok, fémépítmények, fémpóznák, fémoszlo-

pok, fémrácsok rúdjai, hordozható építmények fémbõl, lépcsõpo-
fák, lépcsõoldalfalak fémbõl, rakodólapok fémbõl, pénzszekré-
nyek, perselyek (kazetták) fémbõl, teherhordó fémhevederek,
építmények acélból, építõanyagok fémbõl, építõelemek fémbõl.
37 Állványozás, építés, raktárak építése és javítása.
39 Raktározás, tárolás, áruk raktározása.

(111) 194.322 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 02755 (220) 2007.08.02.
(732) FuturEarth Emissziókereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
42 Környezetvédelmi tanácsadás; kutatás és fejlesztés (mások
részére).

(111) 194.323 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 02370 (220) 2007.06.29.
(732) LAVET Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) Prim-A-Vet
(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).

(111) 194.324 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 03033 (220) 2007.09.06.
(732) Digit All Team-DAT Bt., Zalaegerszeg (HU)
(740) Németh Viktor, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
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.
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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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 194.326 (151) 2008.06.04.
(210) M 06 02267 (220) 2006.06.30.
(732) Törley Pezsgõpincészet Kft., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó pezsgõk.

(111) 194.327 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 03441 (220) 2007.10.10.
(732) Tóthné Csábi Ildikó, Szolnok (HU)
(740) dr. Formanek Zoltán ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, ezen belül 6-17 éves korú gyermekek sportra ne-
velése, részükre több korcsoportban sportrendezvények lebonyo-
lítása, edzõtáborok és egyéb sportképzések, bemutatók szervezé-
se.

(111) 194.335 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 02571 (220) 2007.07.17.
(732) Allianz SE, München (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(111) 194.336 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 03372 (220) 2007.10.04.
(732) Mehta Vineet Kumar, Lemont, Illinois (US)
(740) dr. Vizeli Kornél ügyvéd, Debrecen

(541) DIAMOND NAILS
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

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

(111) 194.337 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 03371 (220) 2007.10.04.
(732) SECTOR Hungary 1992 Zrt., Budapest (HU)

(541) BIZALOMÉRT BIZTONSÁGOT

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; tûzriasztók fel-
szerelése, lopás elleni riasztók felszerelése és javítása.

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

(111) 194.338 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 03766 (220) 2007.11.09.
(732) Balázs & Holló Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
(740) dr. Holló Dóra, Budapest

(546)

(511) 45 Jogi szolgáltatások.

(111) 194.342 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 03368 (220) 2007.10.04.
(732) East-West Pharma Kft., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 5 Petesejtérés és terhesség kimutatására szolgáló reagens.

10 Petesejtérés és terhesség kimutatására szolgáló készülékek
és eszközök.

(111) 194.343 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 03373 (220) 2007.10.04.
(732) Szinger Bt., Liget (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 194.345 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 03378 (220) 2007.10.04.
(732) Magyar Sörgyártók Szövetsége, Budapest (HU)
(740) dr. Fülöp Zoltán ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök, ásványvizek, szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes
italok, gyümölcsitalok, gyümölcslevek, szörpök és más készítmé-
nyek italokhoz.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 194.346 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 03381 (220) 2007.10.04.
(732) dr. Kalmár Gergely, Szeged (HU);

Kalmár Edit Virág, Szeged (HU)
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(546)

(511) 5 Italok gyógyászati célra, mikroorganizmusok és piócák, bé-
biételek, gyógyteák és gyógyászati célra használt anyagok, diétás
anyagok.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhúsok; húskivonatok; tartósított,
szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok,
kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótszerek;
lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és
cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõ-
porok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok;
élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növé-
nyek és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(111) 194.429 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 03277 (220) 2007.09.27.
(732) Alpha Trading Kft., Budapest (HU)

(541) ALPHA NAVIGO
(511) 9 GPS navigációs rendszer gépjármûvekhez, tudományos cél-

ra szolgáló mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ berendezések.

(111) 194.431 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 03676 (220) 2007.10.31.
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

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

letek.

(111) 194.432 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 03677 (220) 2007.10.31.
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

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

nyek gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati hasz-
nálatra; vény nélkül kapható gyógyhatású szerek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek részére.

(111) 194.434 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 03668 (220) 2007.10.31.
(732) RILL CATERING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Dunakeszi (HU)
(740) dr. Szilágyi Edina ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); üveg-, por-
celán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályba.
35 Reklámozás.

(111) 194.436 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 02058 (220) 2007.05.31.
(732) Ledo Kft., Szada (HU)
(740) G. Horgos Ügyvédi Iroda, Gerginé dr. Horgos Lívia ügyvéd,

Budapest

(541) LEDO DÖRMI
(511) 30 Jégkrém.

(111) 194.437 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 01799 (220) 2007.05.14.
(732) Wewalka Kft, Celldömölk (HU)

(541) Királynõ Kalácsa
(511) 30 Kalácsok.

(111) 194.438 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 02792 (220) 2007.08.07.
(732) Corvus Design Kft., Budapest (HU)

(541) FRUTILLA
(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.

(111) 194.439 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 00763 (220) 2007.03.07.
(732) Sapphire Distribution Limited, Hot Center,

Crystal Offices (SC)
(740) dr. Elek Zsolt, Gyõr

(546)

(511) 39 Áruk raktározása; áruszállítás; gépkocsikölcsönzés; gépko-
csival történõ szállítás; jármûkölcsönzés; jármûvek kölcsönzése;
jármûvek kölcsönzése teherszállításra; kamionos szállítás; raktá-
rozás, tárolás; szállítási szolgáltatások; szállítmányozás;
teher(áru)-szállítás.

(111) 194.440 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 03492 (220) 2007.10.15.
(732) Mediterrán Investment Zrt., Szentendre (HU)

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 194.441 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 02244 (220) 2007.06.18.
(732) Avon Products, Inc., New York, New York (US)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

M895

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 8. szám II. kötet, 2008.08.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek II.



(541) MIÉNK A HOLNAP!
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 194.445 (151) 2008.06.17.
(210) M 06 03496 (220) 2006.10.25.
(732) Degenfeld Szõlészeti, Borászati és Kereskedelmi Bt.,

Tarcal (HU)

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 194.446 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 03669 (220) 2007.10.31.
(732) Ednetti Kft., Nyíregyháza (HU)

(541) ednetti
(511) 19 Nem fémbõl készült bútoripari és belsõépítészeti anyagok.

20 Bútoripari és belsõépítészeti termékek.
42 Bútoriparhoz és belsõépítészethez kapcsolódó szolgáltatá-
sok.

(111) 194.447 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 03671 (220) 2007.10.31.
(732) Vitexim Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Boglutz István ügyvéd, Budapest

(541) DER JAGD
(511) 33 Szeszes italok (kivéve sörök).

(111) 194.448 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 02245 (220) 2007.06.15.
(732) Ingatlan-Adatbázis Kft., Miskolc (HU)
(740) dr. Vajda Sándor ügyvéd, Miskolc

(541) Észak Hirnök
(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.

(111) 194.449 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 02246 (220) 2007.06.15.
(732) Ingatlan-Adatbázis Kft., Miskolc (HU)
(740) dr. Vajda Sándor ügyvéd, Miskolc

(541) Észak-Kelet Hirnök
(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.

(111) 194.451 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 03270 (220) 2007.09.27.
(732) Váncza József, Budapest (HU);

özv. Váncza Józsefné, Budapest (HU);
dr. Kerényi Dénesné, Budapest (HU);
dr. Majoross Péterné, Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; aromák sü-
teményekhez, az illóolajok kivételével; aromás készítmények
élelmezéshez; chow-chow (ízesítõszer); cukrászsütemények ka-
rácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; díszek sütemények-
hez (ehetõ); eszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat
és az illóolajokat; fagylalt, jégkrém; fûszerek; fûszerek, ízesítõk;
fûszerkeverékek; gabonakészítmények; glükóz étkezési haszná-
latra; gyümölcskocsonya, zselé (cukrászáru); gyümölcsös süte-
mények/torták; ízesítõszerek; jégkrémpor; kakaós termékek; ka-
ramella (cukorkák); kekszek; keményítõtartalmú termékek étke-
zéshez; kétszersültek, kekszek; kötõanyagok fagylaltokhoz, jég-
krémekhez; kukoricaliszt; kukoricapehely; liszttartalmú ételek;
malátás kekszek; mandulás cukrászkészítmények; mandulás cuk-
rászsütemény; mentabonbonok, mentacukorkák; metélt tészta,
nudli, galuska; mézeskalács; palacsinták; pasztillák (cukrászáru);
piskóták; pudingok; ravioli; rizstorta, rizslepény (rizsbõl készült
sütemény); sós kekszek; sütemények; süteménypor; sütemény-
tészta (pép, formázható); sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek
sütéséhez, fõzéshez; szörbet (fagylalt); tejszínhabot keményítõ
termékek; tésztafélék; tortilla; töltött cukorkák, fondan (cukrász-
áru); vanília (ízesítõszer), aroma; vanillin (vaníliapótló); vermi-
celli, nudli, metélt tészta; zabalapú ételek; édesítõszerek, termé-
szetes; élesztõ; élesztõ ételekhez; élesztõk, erjesztõanyagok tész-
tákhoz; ételízesítõ (fûszer); habporok; krémporok (fõzõs); krém-
porok (hidegen készíthetõk); péksütemények; pudingporok (fõ-
zõs); pudingporok (hidegen készíthetõk); sütõporok; szalalkáli;
tortakrémporok; vanillincukor.

(111) 194.452 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 03495 (220) 2007.10.15.
(732) Takács Sándor, Hatvan (HU)
(740) dr. Váczy Kristóf szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) vita-stick
(511) 5 Vitaminok, vitaminkészítmények, vitaminozott termékek,

étrendkiegészítõk.

34 Dohánytermékek.

(111) 194.453 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 03678 (220) 2007.10.31.
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

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

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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(111) 194.454 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 04223 (220) 2007.12.19.
(732) Prenor Kertészeti és Parképítõ Kft., Szombathely (HU)
(740) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) ISIS
(511) 31 Különösen növényi szaporítóanyagok, élõ növények, külö-

nösen magnolia.

(111) 194.492 (151) 2008.07.10.
(210) M 08 00089 (220) 2008.01.15.
(732) Nordtelekom Távközlési Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(541) NORDTELEKOM Internet mindenkinek
(511) 38 Elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés biztosítása szá-

mítógépes világhálóhoz, távközlési kapcsolat létesítése számító-
gépes világhálóval, üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével.

(111) 194.506 (151) 2008.06.19.
(210) M 08 00474 (220) 2008.02.15.
(732) Nanocolltech Kft., Szeged (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) COLLBITU
(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; fogkrémek.

(111) 194.507 (151) 2008.06.19.
(210) M 08 00473 (220) 2008.02.15.
(732) Nanocolltech Kft., Szeged (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) NANOCOLLTECH
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-

tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 194.513 (151) 2008.06.19.
(210) M 08 00469 (220) 2008.02.15.
(732) Bagaméri Gyuláné, Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(111) 194.515 (151) 2008.06.19.
(210) M 08 00306 (220) 2008.01.31.
(732) LILYBUD 2007 Nemzetközi Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) Majorcki István, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 194.516 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 04247 (220) 2007.12.20.
(732) Star Systems, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), San Diego, California (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 194.517 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 04273 (220) 2007.12.27.
(732) Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmé-
nyek gyógyászati használatra; gyógyhatású adalékanyagok;
gyógyszerek; gyógyszervegyészeti készítmények; vegyi termé-
kek gyógyszerészeti és gyógyászati használatra.
10 Orvosi készülékek, mûszerek és eszközök; ortopédiai cik-
kek; sebészeti anyagok; diagnosztikai készülékek gyógyászati
használatra; fogászati és fogorvosi készülékek, mûszerek és esz-
közök; lézerek gyógyászati használatra; sebészeti készülékek,
mûszerek és eszközök; gyógyászati készülékek, mûszerek és
eszközök; elemzõkészülékek gyógyászati használatra.
41 Oktatás, nevelés; felsõoktatás; szakmai képzés; posztgradu-
ális és doktori képzés; távoktatás; nyelvoktatás és nyelvvizsgázta-
tás; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kollégiu-
mok üzemeltetése; könyvek, folyóiratok, újságok, egyéb nyom-
tatványok és audiovizuális mûvek kiadása; könyvtári kölcsönzés;
alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakor-
lati képzés; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyo-
lítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levele-
zõ tanfolyamok és képzések; oktatási tárgyú információk nyújtá-
sa; oktatási vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás nyújtása;
sportlétesítmények üzemeltetése, bérbeadása; termek bérbeadá-
sa; sportversenyek rendezése; szabadidõs szolgáltatások
nyújtása; szemináriumok, szimpóziumok rendezése és vezetése;
testnevelés; versenyek szervezése, mûvészeti elemzõ és kutató
szolgáltatások.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások; tudományos kuta-
tás; ipari, informatikai, közgazdasági, mûszaki orvostudományi,
humán menedzsment elemzõ és kutató szolgáltatások; mérések,
vizsgálatok és felmérések elvégzése; szakvélemények készítése
és tanácsadás; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés; iparjogvédelmi tanácsadás; kutatás és fejlesztés; szak-
értõi tevékenység; szellemi termékek hasznosítása, építészeti ter-
vezés, tanácsadás.
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44 Orvosi szolgáltatások; klinikák, kórházi szolgáltatások;
pszichológus szolgáltatásai; egészségügyi és betegápolási szol-
gáltatások; gyógyszerészeti tanácsadás.

(111) 194.518 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 04246 (220) 2007.12.20.
(732) Visa International Service Association, Foster City,

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

Budapest

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

letek.

(111) 194.519 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 04239 (220) 2007.12.20.
(732) Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)
(740) Kuráth Gabriella marketingigazgató, Pécs

(546)

(511) 41 Oktatás.

(111) 194.520 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 04236 (220) 2007.12.20.
(732) Merlin Communications Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fülöp Zoltán ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 194.521 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 04056 (220) 2007.12.07.
(732) Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)
(740) dr. Kemény Balázs, Alsónémedi

(541) LEVES MESTER
(511) 29 Levesek, készítmények és hozzávalók, poralapú levesek,

hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok.
30 Leveskockák, ételízesítõk, fûszerek.

(111) 194.522 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 03833 (220) 2007.11.16.
(732) Bennovum Kft., Budapest (HU)

(541) NATURVITAL EGÉSZSÉGFESZTIVÁL
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció, irodai munkák.

(111) 194.523 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 03705 (220) 2007.11.05.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)

(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) SNACKDAY
(511) 29 Ropogtatni való termékek (snackek) száraz burgonyatermé-

kek alapján.
30 Sütõipari termékek; ropogtatni való termékek (snackek) ga-
bona felhasználásával; keményítõ és/vagy egyéb, keményítõtar-
talmú termékek.

(111) 194.524 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 03638 (220) 2007.10.29.
(732) dr. Englert Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Kosik Kristóf ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 194.525 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 03625 (220) 2007.10.29.
(732) Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft.,

Kecskemét (HU)
(740) dr. Bódog Zoltán, Bódog Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(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
zsír.

(111) 194.526 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 03624 (220) 2007.10.29.
(732) CONTAKTER Iroda Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 41 Szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevé-
kenységek; kül- és beltéri rendezvények, programok, vetélkedõk,
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eszmecserék, megbeszélések (viták, fórumok), kollokviumok
szervezése és lebonyolítása, gyakorlati képzés, szemléltetés, tré-
nerképzés, csapatépítõ tréningek, túrák, klubnapok, üzleti fogadá-
sok, konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása,
oktatás, oktatási tárgyú információk, szemináriumok rendezése és
vezetése; versenyek és sportjátékok, bajnokságok szervezése,
levezetése.

(111) 194.527 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 03510 (220) 2007.10.16.
(732) ECODAS (S.A.), Roubaix (FR)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) LAJTOS TDS
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek

és mûszerek.
11 Fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, víz-
szolgáltató és egészségügyi berendezések, különösen egészség-
ügyi hulladékok, fertõzött anyagok és egyszerhasználatos/hasz-
nált eszközök kezelésére, fertõtlenítésére szolgáló készülékek és
berendezések.

(111) 194.528 (151) 2008.06.19.
(210) M 04 00316 (220) 2004.01.23.
(732) Mattel, Inc., El Segundo, California (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FISHER-PRICE
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; party de-
korációk papírból, papír iskolaszerek; fényképek, fényképalbu-
mok, matricák, matricás albumok, irodaszerek, írószerek, toll- és
ceruzatartók, ceruzahegyezõk, anyagok mûvészek részére, ecse-
tek, kiemelõk, zsírkréták, mûvész- és kézmûves készletek, tetová-
lások, bélyegzõk, bélyegzõ párnák, írótáblák, íróasztal szettek,
arctörlõ kendõk, eldobható papírpelenkák.

(111) 194.529 (151) 2008.06.19.
(210) M 04 03428 (220) 2004.08.09.
(732) MARS Incorporated, McLean, Virginia (US)
(740) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal, baromfi és vad, a tenger gyümölcsei; tartósított,
szárított, fõtt vagy feldolgozott gyümölcsök és zöldségek; a fent
említett termékekbõl elõállított készítmények; tejtermékek,
desszerthabok, hûtött desszertek; tejes italok, ízesített tejes italok;
tejtermékbõl készített italok; levesek; édes és fûszerezett kenhetõ
anyagok; saláták; italok; töltelékek; apró falatok (snackek); kész-
ételek és étel összetevõk; fehérjetartalmú anyagok emberi fo-
gyasztásra; mártások; az ezen áruosztályba tartozó termékekbõl
készült élelmiszerek.
30 Rizs, tészta; gabonafélék és gabonakészítmények; tea, kávé,
kakaó; ivócsokoládé, kávéesszencia, kávékivonat, kávé- és cikó-
riakeverék, mind kávépótlóként való felhasználásra; gyógyhatású
anyagot nem tartalmazó cukrászsütemények; tésztafélék, sütemé-
nyek kekszek; fagylaltok, jégkrémek, jégkrém-termékek, fa-

gyasztott joghurt, fagyasztott édességek; hûtött desszertek,
desszerthabok, szorbetek; kenyér; tésztafélék; italok, töltelékek,
édes és fûszerezett kenhetõ anyagok; apró falatok (snackek);
készételek és étel összetevõk; csokoládé; pizzák, pizza alapok;
pizza szószok és feltétek; tésztához és rizshez való mártások; salá-
taöntetek; majonéz; szószok; mártások; fûszerek; az ezen
áruosztályba tartozó termékekbõl készült élelmiszerek.

(111) 194.530 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 04267 (220) 2007.12.22.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 194.531 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 04268 (220) 2007.12.22.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 194.532 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 04269 (220) 2007.12.22.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 194.533 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 04270 (220) 2007.12.22.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 194.534 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 04271 (220) 2007.12.22.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 194.535 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 02584 (220) 2007.07.18.
(732) Turi László, Budapest (HU)
(740) RÉVÉSZ Ügyvédi Iroda, Dr. Révész Ilona, Budapest

(546)

(511) 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.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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(111) 194.537 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 02382 (220) 2007.07.02.
(732) Gabona Ferenc, Budapest (HU)

(546)

(511) 37 Elektromos berendezések felszerelése és javítása, elektro-
mos berendezések zavarmentesítése, égõfejek karbantartása és ja-
vítása, fûtõberendezések felszerelése és javítása, gépek üzembe
helyezése, karbantartása és javítása, hûtõberendezések üzembe
helyezése és javítása, kazánok tisztítása és javítása, kemencék
üzembe helyezése és javítása, konyhai felszerelések üzembe he-
lyezése, légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása,
öntözõberendezések üzembe helyezése és javítása, páncélszekré-
nyek karbantartása és javítása, számítógépek üzembe helyezése,
karbantartása és javítása, szivattyújavítás, vízvezeték-szerelés.

(111) 194.538 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 01997 (220) 2007.05.29.
(732) Biopharma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Étrendkiegészítõk (különösen erõsítõkészítmények és táp-
anyagok gyógyítási célokra, ital, folyadék, olaj, oldat, emulzió,
por, tabletta, kapszula és pirula formájában), gyógyítási célokra
alkalmazott dietetikai anyagok, készítmények vitaminokkal és
mikroelemekkel; ásványi élelmiszer-kiegészítõk; diétás anyagok
gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati haszná-
latra; erõsítõszerek (gyógyszerek); olajok gyógyászati használat-
ra, bébiételek, fogyasztótea orvosi használatra, herbatea, vitamin-
készítmények.
32 Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (al-
koholmentes); gyümölcskivonatok, ásványvizek és szénsavas vi-
zek, zöldséglevek (italok), növényi alapú italok, aloe vera-kivo-
natból készült italok.

(111) 194.539 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03763 (220) 2007.11.08.
(732) Pálhegyi Máté, Budaörs (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés, oktatás; szakmai képzés; szórakoztatás, ezen belül
játszóház szervezése; tanfolyamok szervezése, tanácsadó rendez-
vények szervezése, ezen belül családi tanácsadás, családkísérés,
mentálhigiénés, pedagógiai, mûvészeti, otthoni környezeti, gyer-
meknevelési, egészségi, krízis-, szülési tanácsadás; sport- és kul-
turális tevékenységek, valamint ezekhez kapcsolódó kiadványok
terjesztése.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; ezen belül mûvészeti,
egészségi, családi, kapcsolati, mentálhigiénés, környezeti, kom-
munikációs és pedagógiai szolgáltatás és tanácsadás.

(111) 194.540 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03764 (220) 2007.11.08.
(732) Emléktrezor Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Huber Zsuzsanna, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, információk számítógépes adatbázi-
sokba való rendezése.

(111) 194.541 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03762 (220) 2007.11.08.
(732) B. Nagy Norbert, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Patrik, Dr. Szabó Patrik Ügyvédi Iroda, Budpest

(541) TUTTO MAXIMA
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 194.542 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03761 (220) 2007.11.08.
(732) Pik-SYS Informatikai és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

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

nisztráció, irodai munkák, tanácsadói tevékenység, tanácsadás
üzleti ügyek és kereskedelmi funkciók irányítása kapcsán.
41 Szórakoztató, sport- és kulturális események és rendezvé-
nyek szervezése, interaktív rendezvények, nevelés és szakmai
képzés, alkotómûhelyek szervezése, audio- és konferenciaberen-
dezések kölcsönzése, könyvkiadás, online tevékenységek, elekt-
ronikus könyvek, fordítás, fenti szolgáltatások ismertetése és rek-
lámozása, szórakoztatás, programok készítése, kiállítások szerve-
zése, közönségszervezés.

(111) 194.543 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03760 (220) 2007.11.08.
(732) Naturprodukt Kft., Törökbálint (HU)

(541) AHOL FÁJ, OTT HASZNÁL
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(111) 194.544 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03757 (220) 2007.11.08.
(732) Dr. Milesz Bioproducts Kft., Debrecen (HU)

(541) Dr. Milesz Életelixír
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(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.

(111) 194.545 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03756 (220) 2007.11.08.
(732) Mûszertechnika-Holding Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Incze András Péter 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.

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

38 Távközlés.

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.

(111) 194.546 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03753 (220) 2007.11.08.
(732) Nagy Péter András, Gyõr (HU);

Schwarcz Ferenc, Mór (HU)
(740) Török Antal szabadalmi ügyvivõ, Gyõr

(546)

(511) 32 Vizek; természetes vizek (italok), borvizek; ízesített és
szénsavas vizek; sör, szörpök és más készítmények italokhoz;
üdítõitalok, gyümölcslevek, gyümölcsbõl készült italok, gyü-
mölccsel ízesített üdítõitalok, gyümölcspuncsok, limonádé, szó-
davíz, kristályvíz, ivóvíz és italok sportoláshoz, valamint más
alkoholmentes italok.

35 Reklámozás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák;
kereskedelmi ügyletek; különösen minõségi ivóvizek és élelmi-
szerek, kozmetikumok kis- és nagykereskedelme, külkereskedel-
me.

44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek és állatok részére; aromaterápiás szolgáltatások,
betegápolási és gyógyfûrdõ szolgáltatások, közfürdõk higiéniai
célokra, otthonok lábadozók, betegek ápolására és gyógyfürdõi
utókezelésére, szépségszalonok, mezõgazdasági, kertészeti, erdé-
szeti szolgáltatások.

(111) 194.547 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03752 (220) 2007.11.08.
(732) Infogyõr Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal szabadalmi ügyvivõ, Gyõr

(546)

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

(111) 194.548 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03549 (220) 2007.10.19.
(732) ITHILIA Informatikai és Technológiai Kft., Budapest (HU)

(541) HopSec
(511) 9 Interfész (informatika), memóriakártya, intelligens mikro-

kártya, processzorok, számítógépek, számítógép-perifériák, szá-
mítógépprogramok (letölthetõ), számítógépprogramok (rögzí-
tett).

42 Számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítá-
sa.

(111) 194.549 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03548 (220) 2007.10.19.
(732) Czeróczki Zoltán, Hódmezõvásárhely (HU)

(546)

(511) 28 Horgászzsinór, horgászcikk.

(111) 194.550 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03929 (220) 2007.11.26.
(732) BRIDGE-HUNGARY Biztosításközvetítõ és Tanácsadó Zrt.,

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

(546)

(511) 35 Konzultációk üzletvezetéshez, piackutatás, reklámújság,
szakértõi vélemény nyújtása ügyletekben, üzletvezetéshez ta-
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nácsadó szolgáltatás, vezetésben nyújtott támogatás kereskedel-
mi vagy iparvállalatoknál.
36 Bankügyletek, biztosítási ügynökségek, biztosítások, érték-
papírok letétbe helyezése, ingatlanok kezelése, pénzügyi elemzé-
sek, pénzügyletek, tranzakciók (pénzügyi ügyletek), ügynöki
munkák.
41 Tanítás, oktatás.

(111) 194.551 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03928 (220) 2007.11.26.
(732) BRIDGE-HUNGARY Biztosításközvetítõ és Tanácsadó Zrt.,

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

(546)

(511) 35 Konzultációk üzletvezetéshez, piackutatás, reklámújság,
szakértõi vélemény nyújtása ügyletekben, üzletvezetéshez ta-
nácsadó szolgáltatás, vezetésben nyújtott támogatás kereskedel-
mi vagy iparvállalatoknál.
36 Bankügyletek, biztosítási ügynökségek, biztosítások, érték-
papírok letétbe helyezése, ingatlanok kezelése, pénzügyi elemzé-
sek, pénzügyletek, tranzakciók (pénzügyi ügyletek), ügynöki
munkák.
41 Tanítás, oktatás.

(111) 194.552 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03926 (220) 2007.11.26.
(732) Fehéri Gábor, Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Étel házhoz szállítás.

(111) 194.553 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03923 (220) 2007.11.26.
(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

Kõröstetétlen (HU)
(740) dr. Kiss Gábor, Ivanovits és Kiss Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(111) 194.554 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03925 (220) 2007.11.26.
(732) Political Capital Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Bolevácz Éva, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) POLITICAL CAPITAL
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógépes fájlokban (mások számára), eladási
propaganda (mások számára), gazdasági elõrejelzések, hirdetések
levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési olda-
lak készítése, import-export ügynökségek, információk számító-
gépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógé-

pes adatbázisokba való szerkesztése, kereskedelmi információs
ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szerve-
zése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, konzul-
táció személyzeti kérdésekben, közlemények átírása, közönség-
szolgálat, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcso-
latban, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piaci
tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyagok
naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklám-
anyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távköz-
lési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, rek-
lámügynökségek, hirdetõi ügynökségek, sajtófigyelés, segítség-
nyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítség-
nyújtás üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szabadté-
ri hirdetés, szakmai konzultáció üzleti ügyekben, szakvélemény-
adás gazdasági ügyekben, számítógépes nyilvántartások kezelé-
se, személyzet kiválasztása pszicjológiai eljárásokkal.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása
(gyakorlat), bálok szervezése, digitális képfelvételezés, elektroni-
kus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyó-
iratok online kiadása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása, fényképészet, filmgyártás, filmstúdiók, fogadások
tervezése (szórakoztatás), fordítói szolgáltatások, fotóriportok
készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek köl-
csönzése, helyfoglalás show-mûsorokra, klubszolgáltatások (szó-
rakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítá-
sa, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kul-
turális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, sorsjátékok le-
bonyolítása, stadionok bérlete, szabadidõs szolgáltatások nyújtá-
sa, szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási
tárgyú információk, szövegek kiadása (nem reklámcélú),
televíziós szórakoztatás.

(111) 194.555 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03924 (220) 2007.11.26.
(732) Privy Council Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Bolevácz Éva, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PRIVY COUNCIL
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógépes fájlokban (mások számára), eladási
propaganda (mások számára), gazdasági elõrejelzések, hirdetések
levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési olda-
lak készítése, import-export ügynökségek, információk számító-
gépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógé-
pes adatbázisokba való szerkesztése, kereskedelmi információs
ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szerve-
zése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, konzul-
táció személyzeti kérdésekben, közlemények átírása, közönség-
szolgálat, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcso-
latban, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piaci
tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyagok
naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklám-
anyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távköz-
lési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, rek-
lámügynökségek, hirdetõi ügynökségek, sajtófigyelés, segítség-
nyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítség-
nyújtás üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szabadté-
ri hirdetés, szakmai konzultáció üzleti ügyekben, szakvélemény-
adás gazdasági ügyekben, számítógépes nyilvántartások kezelé-
se, személyzet kiválasztása pszicjológiai eljárásokkal.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása
(gyakorlat), bálok szervezése, digitális képfelvételezés, elektroni-
kus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyó-
iratok online kiadása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és
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lebonyolítása, fényképészet, filmgyártás, filmstúdiók, fogadások
tervezése (szórakoztatás), fordítói szolgáltatások, fotóriportok
készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek köl-
csönzése, helyfoglalás show-mûsorokra, klubszolgáltatások (szó-
rakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítá-
sa, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kul-
turális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, sorsjátékok le-
bonyolítása, stadionok bérlete, szabadidõs szolgáltatások nyújtá-
sa, szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási
tárgyú információk, szövegek kiadása (nem reklámcélú),
televíziós szórakoztatás.

(111) 194.599 (151) 2008.06.30.
(210) M 04 00760 (220) 2004.02.23.
(732) Nagy Sándor Dénes, Budapest (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 25 Farmer, illetve farmer jellegû anyagból készített ruházati
cikkek, a bõrbõl készült ruházati cikkek kivételével.

(111) 194.605 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 02790 (220) 2007.08.07.
(732) happybeds.com Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ékes Edvárd, Ékes Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HAPPYBEDS.COM Travel and More
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

(111) 194.606 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03673 (220) 2007.10.31.
(732) Kalocsai Györgyné, Budapest (HU)
(740) dr. Gaal Szabolcs, 1000. 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.

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.

(111) 194.607 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03080 (220) 2007.09.11.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MR6-Rádió Debrecen
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 194.608 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 01660 (220) 2007.05.03.
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

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

(111) 194.609 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03498 (220) 2007.10.15.
(732) Chapman Entertainment Limited, egyesült királyságbeli

cég, London (GB)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Fifi virágoskertje
(511) 9 Rajzfilmek; audiovizuális felvételek; kamerák; mozifilmek;

gyermekek nevelésével és szórakoztatásával kapcsolatos számí-
tógépi szoftverek; videoberendezésekkel vagy televízós vevõké-
szülékekkel történõ használatra alkalmas villamos számítógépes
játékok; elektronikus kiadványok; elektronikus kifestõkönyvek
és poszterek; elektronikus üdvözlõkártyák; filmek; villamos kézi
játékgépek és szoftverek; interaktív okatójátékok videoberende-
zésekkel vagy televíziós vevõkészülékekkel történõ használatra;
interaktív szórakoztatószoftverek számítógépes használatra; in-
teraktív grafikus képernyõk; interaktív videoszoftverek; egérpa-
dok; mûsoros média, beleértve videoszalagokat és kazettákat,
CD-ket, hangkazettákat, DVD-ket, videojáték-egységeket és szá-
mítógépi lemezeket; mûsoros interaktív kompaktlemezek; védõ-
sisakok sportokhoz; napszemüvegek és szemüvegkeretek; szárny
alakú úszógumik; internetes elektronikus játékok.
16 Kitöltõs (szöveges vagy rajzos) feladatfüzetek; címregiszte-
rek; albumok; autogramalbumok; iratlefûzõk; könyvjelzõk;
könyvek; naptárak; rajzvázlatok, karikatúrák; toll, ceruza, pasz-
tellkréta- és zsírkrétatokok, tartók és állványok; képregények; ki-
festõkönyvek, matricák; elõjegyzési naptárak; iratgyûjtõk és do-
bozok írószereknek, papíráruknak és papíroknak; könyvek, füze-
tek, írólaptömbök, tollak és készletek rajzoláshoz; festõállvá-
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nyok; hímzési, varrási és kötési minták; levélpapír- és írólaptar-
tók; ragasztók; üdvözlõlapok; tinták; magazinok; formázóagyag,
gyurma; hírlevelek; noteszok és írótömbök; partymeghívók; ceru-
zahegyezõk; festékek, festékeskészletek, ecsetek, pasztellkréták,
rajzszenek, ceruzák; postai levelezõlapok; nyomtatott képek és
poszterek; nyomtatott kiadványok és nyomtatványok; radírgu-
mik; vonalzók; albumok és könyvek (újság)kivágások beragasz-
tására; írószerek/papíráruk; stenclik/sablonok; matricák, lehúzó-
képek, levonóképek; abroszok, papír alátétek, papírabroszok;
oktatóanyagok; gyûjtõ (hobbi) kártyák; csomagolópapír; írómap-
pák és -papír.

25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.

28 Játék kertészkészletek; játék vödrök és ásók; akciós figurák;
akciós figurák tartozékai és környezetük, különösen akciós figura
játékkészletek és fantáziakörnyezet; buborékfújó készletek pálcá-
val és oldattal; lufik; labdák; elemmel mûködõ mozgó játékok;
táblás társasjátékok; játék építõelemek; építõjátékok; kártyajáté-
kok; karácsonyfadíszek és karácsonyfa-dekorációk; ruhák játék
babákhoz vagy plüssjátékokhoz; játékbaba-tartozékok; játék ba-
bák; babakocsik játék babákhoz; játékszerek; torna- és sportcik-
kek; kézi bábok; babacsörgõk; mozgó játék bölcsõk; kirakós játé-
kok; játék sárkányok; manipulációs rejtvényjátékok; álarcok; mo-
bilok; jármûmodellek; modellezõanyagok, egy egységben árusí-
tott modellezõanyagok és eszközök a modellezõanyagokkal való
munkákhoz; kézügyességi készletek; partyújdonságok; kis játé-
kok partyajándékok céljára; játékkártyák; plüssjátékok; bábok;
rejtvények; kerekes játék jármûvek; homokládák; csúszdák, úszó-
gyûrûk, felfújható úszómedencék, fürdõjátékok, medencei játé-
kok, vízfröcskölõ játékok; gördeszkák, korcsolyák, sílécek, játék
tárcsák, hokiütõk, szánkók; szappanbuborék-fújók; összenyom-
ható puha játékok; játék sütõeszközök; játék bankok; játék fõzõ-
készletek; játékfigurák; játék szerszámok, játék szerszámtartó
övek, játék védõsisakok; játék jármûvek; játékok; triciklik (játék-
szerek); papír partysapkák.

41 Szórakoztatás; rajzfilmes szórakoztatási szolgáltatások; te-
levíziós, filmes, mozgóképes, rajzos, rajzfilmes, animációs filmes
és rádiós szórakoztató mûsorok gyártása és forgalmazása; szóra-
koztatóparkok; könyvkiadás; szórakoztatási és nevelési szolgál-
tatások gyermekek számára; elektronikus kiadói szolgáltatások;
fanklubok; élõ elõadások és jelmezes személyes fellépések; ver-
senyek szervezése; online elektronikus kiadványok szolgáltatása;
szórakoztatással és/vagy neveléssel kapcsolatos online informá-
ciószolgáltatás; rádiómûsorok gyártása; színpadi show-mûsorok;
globális számítógépes hálózatokon keresztül szolgáltatott elekt-
ronikus játékok; tv-s szórakoztatási szolgáltatások; a felsoroltak-
kal kapcsolatos konzultációs, információs és tanácsadási szolgál-
tatások.

(111) 194.610 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03497 (220) 2007.10.15.
(732) Chapman Entertainment Limited, egyesült királyságbeli

cég, London (GB)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Zümi
(511) 28 Játék kertészkészletek; játék vödrök és ásók; akciós figurák;

akciós figurák tartozékai és környezetük, különösen akciós figura
játékkészletek és fantáziakörnyezet; buborékfújó készletek pálcá-
val és oldattal; lufik; labdák; elemmel mûködõ mozgó játékok;
táblás társasjátékok; játék építõelemek; építõjátékok; kártyajáté-
kok; karácsonyfadíszek és karácsonyfa-dekorációk; ruhák játék
babákhoz vagy plüssjátékokhoz; játékbaba-tartozékok; játék ba-
bák; babakocsik játék babákhoz; játékszerek; torna- és sportcik-
kek; kézi bábok; babacsörgõk; mozgó játék bölcsõk; kirakós játé-
kok; játék sárkányok; manipulációs rejtvényjátékok; álarcok; mo-
bilok; jármûmodellek; modellezõanyagok, egy egységben árusí-
tott modellezõanyagok és eszközök a modellezõanyagokkal való
munkákhoz; kézügyességi készletek; partyújdonságok; kis játé-
kok partyajándékok céljára; játékkártyák; plüssjátékok; bábok;

rejtvények; kerekes játék jármûvek; homokládák; csúszdák, úszó-
gyûrûk, felfújható úszómedencék, fürdõjátékok, medencei játé-
kok, vízfröcskölõ játékok; gördeszkák, korcsolyák, sílécek, játék
tárcsák, hokiütõk, szánkók; szappanbuborék-fújók; összenyom-
ható puha játékok; játék sütõeszközök; játék bankok; játék fõzõ-
készletek; játékfigurák; játék szerszámok, játék szerszámtartó
övek, játék védõsisakok; játék jármûvek; játékok; triciklik (játék-
szerek); papír partysapkák.

(111) 194.611 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03081 (220) 2007.09.11.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MR6-Rádió Pécs
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 194.612 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 02633 (220) 2007.07.20.
(732) Hectas Gebäudedienste Stiftung & Co. KG, Wuppertal (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Tisztítószerek.
5 Fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására
szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó
szerek (herbicidek).
7 Elektromos és mechanikus tisztítóberendezések és azok al-
katrészei, nevezetesen épületek külsejének és belsejének tisztítá-
sára alkalmazott berendezések és azok alkatrészei; kártevõk irtá-
sára alkalmazott berendezések és azok alkatrészei.
8 Kártevõk irtására alkalmazott kézi berendezések és azok al-
katrészei.
9 Biztonsági berendezések és ehhez csatlakozó járulékos fel-
szerelések (amelyek a 9. osztályba tartoznak).
16 Hulladéktároló zacskók.
21 Kézzel mûködtetett eszközök és azok alkatrészei épületek
külsõ és belsõ tisztítására; tisztítóeszközök; szivacsok; kefék (ki-
véve a festõecseteket).
35 Épületek külsõ és belsõ karbantartása kereskedelmi és szer-
vezési szempontból; ideiglenes személyzet biztosítása.
36 Étel- és italautomaták, mobil WC kölcsönzése.
37 Karbantartási szolgáltatások, nevezetesen tisztítási és fer-
tõtlenítési szolgáltatások (amelyek a 37. osztályba tartoznak);
nagy nyomású mosási szolgáltatások; téli szolgáltatások, úgymint
hó- és jégeltakarítás; külsõ felületek tisztítása és karbantartása;
kártevõk irtása (kivéve a mezõgazdasági célú irtást); hó és jég el-
távolítására szolgáló eszközök, fertõtlenítõberendezések, kézi
mûködtetésû és elektromos/mechanikus tisztítóberendezések és
készülékek, valamint kártevõk irtására szolgáló (kivéve a mezõ-

M904

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 8. szám II. kötet, 2008.08.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek II.



gazdasági célú) berendezések bérlése; technikai berendezések
karbantartása, javítása és az épülettel összeköttetésben való felál-
lítása az épület javításához, étel- és italautomaták, mobil WC
kölcsönzése.

39 Hulladékgyûjtés, szortírozás, szállítás; vezetési és szállítási
szolgáltatások (amelyek a 39. osztályba tartoznak); a jármûpark
karbantartása; páncélautó-szolgáltatás; futárszolgálat; pénz keze-
lése, azaz pénzszámlálás, -szortírozás, -kötegelés, -rollnizás és
-csomagolás.

41 Sport-, kulturális és információs tevékenységek, valamint
szórakoztatás szervezése.

42 Házgondnoki szolgáltatások, kertészi szolgáltatások; mû-
szaki karbantartás; étel- és italautomaták, valamint mobil WC-k
szervizelése; étel- és italautomaták, valamint mobil WC-k köl-
csönzése, valamint karbantartása; megfigyelõi és biztonsági szol-
gáltatások (amelyek a 42. osztályba tartoznak); helyi közlekedés
megfigyelése; bizonsági berendezések, valamint járulékos felsze-
reléseivel kapcsolatos tanácsadás, tervezés és megfigyelési szol-
gáltatások; biztonsági berendezések és járulékos felszereléseinek
kölcsönzése.

43 Élelmezés, étkezdék üzemeltetése.

44 Megfigyelõi és biztonsági szolgáltatások (amelyek a 44.
osztályba tartoznak).

45 Megfigyelõi és biztonsági szolgáltatások (amelyek a 45.
osztályba tartoznak).

(111) 194.613 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03078 (220) 2007.09.11.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MR6-Rádió Gyõr
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

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

38 Távközlés.

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

(111) 194.614 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03077 (220) 2007.09.11.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MR6-Rádió Miskolc
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

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

38 Távközlés.

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

(111) 194.615 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03074 (220) 2007.09.11.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 194.616 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 01797 (220) 2007.05.14.
(732) Építési Termék Minõségvédelmi és Vállalkozásfejlesztési

Kft., Budapest (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi Menedzser és Tanácsadó

Kft., Budapest

(546)

(511) 37 Építkezések; javítás és szerelési szolgáltatások.

(111) 194.617 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03090 (220) 2007.09.11.
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 194.618 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03076 (220) 2007.09.11.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MR6
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomda-
betûk; klisék.
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 194.619 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03088 (220) 2007.09.11.
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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.

(111) 194.647 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03563 (220) 2007.10.24.
(732) 3B Tanácsadó és Biztosítási Alkusz Kft., Dunakeszi (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, ingatlanügyletek.

(111) 194.648 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 01921 (220) 2007.05.22.
(732) dr. Salgó András, Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Kávé, amely Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó
bort tartalmaz.
43 Vendéglátási szolgáltatás.

(111) 194.649 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03575 (220) 2007.10.24.
(732) AGROVIN Kft., Veszprém (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) NEVIKÉN EXTRA
(511) 5 Növényvédõ szerek.

(111) 194.650 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03776 (220) 2007.11.09.
(732) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok, sörök kivételével.
35 Reklámozás és kereskedelmi ügyletek.

(111) 194.651 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03985 (220) 2007.11.28.
(732) Komplex Központ Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelõ Zrt.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Ingatlanügylet.

(111) 194.652 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03988 (220) 2007.11.28.
(732) MOM-Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Mezei Róbert, Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MOM PARK
(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-
anyag ok(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.

(111) 194.653 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03989 (220) 2007.11.28.
(732) MOM-Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Mezei Róbert, Dr. Mezei Róbert 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;
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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.

(111) 194.654 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03993 (220) 2007.11.28.
(732) Laczkó Noémi, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 194.655 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04137 (220) 2007.12.14.
(732) Baumit Építõanyaggyártó és Kereskedelmi Kft.,

Dorog (HU)
(740) dr. Szalontai Anna ügyvéd, Budapest

(541) Baumit-a hõszigetelés szakértõje!
(511) 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.

(111) 194.656 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04142 (220) 2007.12.14.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) ARANYVESSZÕ
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(111) 194.657 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04143 (220) 2007.12.14.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) DÁLIA
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(111) 194.658 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04144 (220) 2007.12.14.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) LEVENDULA
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(111) 194.659 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04145 (220) 2007.12.14.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) BARACKVIRÁG
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(111) 194.660 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04146 (220) 2007.12.14.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) LEN
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(111) 194.661 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04148 (220) 2007.12.14.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) FEKETE TULIPÁN
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(111) 194.662 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04149 (220) 2007.12.14.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) NAPRAFORGÓ
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(111) 194.663 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04150 (220) 2007.12.14.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) HANGAVÖRÖS
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(111) 194.664 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04151 (220) 2007.12.14.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) TROMBITAVIRÁG
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(111) 194.665 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04152 (220) 2007.12.14.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) BODZA
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(111) 194.666 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04153 (220) 2007.12.14.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) ORGONA
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.
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(111) 194.667 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04154 (220) 2007.12.14.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) HUNYOR
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(111) 194.668 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04155 (220) 2007.12.14.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) NÁRCISZ
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(111) 194.669 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04156 (220) 2007.12.14.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) PIPACS
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(111) 194.670 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04157 (220) 2007.12.14.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) TÛZLILIOM
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(111) 194.671 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04158 (220) 2007.12.14.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) GYÉKÉNY
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(111) 194.672 (151) 2008.07.03.
(210) M 08 00148 (220) 2008.01.22.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Ki nyer ma? - Játék és muzsika tíz percben
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 194.673 (151) 2008.07.03.
(210) M 08 00157 (220) 2008.01.22.
(732) V-TRADE Vállalkozó Kereskedelmi, Ügynöki Betéti

Társaság, Debrecen (HU)
(740) dr. Nagy Zsolt, Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 35 Reklámozás és ügyletek; reklámozás; kereskedelmi ügyle-
tek intézése; kereskedelmi ügyletek adminisztrációja; irodai mun-
kák.

(111) 194.674 (151) 2008.07.03.
(210) M 08 00159 (220) 2008.01.22.
(732) CONSACT Minõségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
41 Oktatás.

(111) 194.675 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03260 (220) 2007.09.26.
(732) Korzó Bevásárlóközpont Hasznosító Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Bessenyei Tibor, Bessenyei Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
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.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 194.676 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03665 (220) 2007.10.30.
(732) Glucoscare International Pte Ltd., Singapore (SG)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)
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(511) 5 Gyógynövény teák orvosi célra és egészségmegõrzésre al-
kalmazott teák orvosi célra.

30 Tea és teaalapú italok.

(111) 194.677 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03660 (220) 2007.10.30.
(732) Metapay Fizetési Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Lénárt Zsófia Katalin, Budapest

(541) METAPAY
(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 194.678 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03848 (220) 2007.11.19.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 194.679 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03480 (220) 2007.10.12.
(732) SESAME WORKSHOP (a New-York Not-For-Profit

Corporation), New York, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) SZEZÁM UTCA
(511) 41 Oktatási célú és szórakoztató televíziós programok sugárzá-

sa gyermekek, szülõk és egész családok részére; oktatási célú és
szórakoztató online információs anyag gyermekek, szülõk és
egész családok számára; játékok és egyéb tevékenységek biztosí-
tása az internet felhasználásával gyermekek, szülõk és egész csa-
ládok részére; szórakoztatószolgáltatások biztosítása letöltéssel,
az internet felhasználásával és audio- és videoanyagok továbbítá-
sával; nem letölthetõ interaktív játékok.

(111) 194.680 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03261 (220) 2007.09.26.
(732) Királyudvar Kft., Tarcal (HU)
(740) dr. Németh Imola, Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 194.681 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03266 (220) 2007.09.26.
(732) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.,

Koprivnica (HR)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, 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; mindenfajta halból, tartósított halból, sózott halból, hal-
konzervbõl és halászlébõl készült élelmiszerek emberi fogyasz-
tásra.

(111) 194.682 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03662 (220) 2007.10.30.
(732) Flamandéria Bt., Budapest (HU)

(541) Pár Perc Krumpli
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés).

(111) 194.683 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03483 (220) 2007.10.12.
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) MT Group
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére, kap-
csolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányí-
tására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; automata elosztó-
berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülé-
kekhez; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számító-
gépek; írott és nem írott adathordozók (amelyek a 9. osztályba
tartoznak); számítógépprogramok (mentett); elektronikusan fel-
vett adatok (letölthetõk); elektronikus kiadványok (letölthetõk).
16 Nyomdaipari termékek; fényképek; irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; számítógép-adatbázisban tárolt adatok és információk
összegyûjtése, rendszerezése, fordítása és gazdasági elemzése;
kiskereskedelmi szolgáltatások (internet és egyéb távközlési há-
lózat segítségével) a 9. és 16. osztályba felsorolt termékekre.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Számítógépek és távközlési berendezések építése, tárolása,
javítása, karbantartása.
38 Távközlés; hírügynökségek; távközlési berendezések bérlé-
se; távközlési információk.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardverek, szoftverek és adatbázi-
sok tervezése és fejlesztése; mûszaki konzultációk; elektronikus
adattárolási szolgáltatások; adattároló berendezések bérlése;
website készítése megrendelõk részére.
45 Licencia és szellemitulajdon-jogok.

(111) 194.684 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03267 (220) 2007.09.26.
(732) Central Business Center Ingatlankezelési Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szécsényi László, Szécsényi Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

(111) 194.685 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03661 (220) 2007.10.30.
(732) Pannon-Work Consulting Munkaerõ-kölcsönzõ és közvetítõ

Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Pardavi László ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 35 Munkaerõ-toborzás, személyzet kiválasztása pszichológiai
eljárásokkal, állásközvetítõ irodák.

(111) 194.686 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03481 (220) 2007.10.12.
(732) HUNGÁRIA-Közraktározási Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) AGROVIR
(511) 35 Segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalat üzleti

ügyeinek vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában.

(111) 194.687 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03846 (220) 2007.11.19.
(732) Ingatlan-Adatbázis Kft., Miskolc (HU)

(546)

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

(111) 194.688 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03070 (220) 2007.09.10.
(732) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company,

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

Budapest

(541) TAZO
(511) 30 Tea és gyógytea; tea- és gyógyteaalapú italok; tea- és

gyógyteaalapú italok és koncentrátumok gyümölcsízesítéssel; fa-
gyasztott édességek tea-, gyógytea- és/vagy gyümölcsízesítéssel.
32 Gyümölcsitalok és gyümölcslét tartalmazó üditõitalok;
gyümölcslevek, szénsavas gyümölcs- és gyümölcslétartalmú ita-
lok és szódaitalok; fagyasztott gyümölcsitalok és fagyasztottgyü-
mölcs-alapú italok; folyékony és por alakú italkeverékek; ízesített
szirupok tea- és gyógyteaalapú italok készítéséhez.

(111) 194.689 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03264 (220) 2007.09.26.
(732) SEVER és Társa Kis- és Nagykereskedelmi Kft.,

Miskolc (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 194.690 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03263 (220) 2007.09.26.
(732) DREAM STÚDIÓ Kommunikációs Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Svéda István, Svéda Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés, hirdetési
oldalak készítése, hirdetési hely kölcsönzése, különösen kereske-
delmi vagy reklámcélú kiállítások vagy vásárok szervezése.

(111) 194.704 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 03230 (220) 2007.09.24.
(732) BIOFARM Sp. z.o.o., Poznan (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) COGITON
(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).

(111) 194.705 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 03227 (220) 2007.09.24.
(732) MASTERPLAST GROUP KERESKEDELMI Zrt.,

Sárszentmihály (HU)
(740) Gláser Tamás, LÁRHEN Iparjogvédelmi, Tanácsadó,

Menedzser és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) MASTERPROFIL
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; építõanyagok és építõ-

elemek fémbõl; építõipari felhasználású fémprofilok; fémszerel-
vények építményekhez.

(111) 194.706 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 03231 (220) 2007.09.24.
(732) BIOFARM Sp. z.o.o., Poznan (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

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

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

(111) 194.707 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 02759 (220) 2007.08.02.
(732) dr. Szócska Gábor, Budapest (HU);

dr. Palicz Tamás, Budapest (HU)
(740) Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások.

(111) 194.708 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 03229 (220) 2007.09.24.
(732) Kutasi Szabolcs, Nyírpazony (HU)

(546)

(511) 4 Tüzelõanyagok.

(111) 194.709 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 02358 (220) 2007.06.29.
(732) EVM Zrt., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., 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.

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, interneten keresztül történõ reklámo-

zás, tájékoztatás és terjesztés, bemutatók és promóciók, internetes
játékok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás, interaktív játékok,
internetes játékok; sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 194.710 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 02758 (220) 2007.08.02.
(732) Mihályi Gábor László, Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 1 Hûtõanyagok jármûmotorokhoz.
40 Hulladék és szemét újrafeldolgozása, hasznosítása.

(111) 194.711 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 03443 (220) 2007.10.10.
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Papp Dávid József, Kisfalvi 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, beleértve a margarinokat, vajat is.
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.

(111) 194.712 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 03444 (220) 2007.10.10.
(732) HAIR FREE Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Érd (HU)
(740) dr. Galambos Imre ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
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(111) 194.714 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 03225 (220) 2007.09.24.
(732) MASTERPLAST GROUP KERESKEDELMI Zrt.,

Sárszentmihály (HU)
(740) Gláser Tamás, LÁRHEN Iparjogvédelmi, Tanácsadó,

Menedzser és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) WOODWOOL
(511) 17 Hõszigetelõ anyagok; kõgyapot szigetelõanyag; nedvesség

elleni szigetelõanyagok épületekhez; szigetelõfóliák; szigetelõ-
szövetek; szigetelõanyagok nyílászárókhoz; szigetelõlemezek;
szigetelõszalagok; tömítõanyagok; tömítõkittek; üveggyapot szi-
getelési célokra.
19 Nem fém építõanyagok.

(111) 194.716 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 03228 (220) 2007.09.24.
(732) MASTERPLAST GROUP KERESKEDELMI Zrt.,

Sárszentmihály (HU)
(740) Gláser Tamás, LÁRHEN Iparjogvédelmi, Tanácsadó,

Menedzser és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) ROOFBOND
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; építõanyagok és építõ-

elemek fémbõl.
19 Bitumenalapú építõanyag-bevonatok; bitumenes építési
anyagok; bitumenes bevonatok tetõfedéshez; építõanyagok nem
fémbõl.

(111) 194.717 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 02573 (220) 2007.07.17.
(732) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) NICKELODEON EL TIGRE MANNY RIVERA
KALANDJAI

(511) 9 Színházi vagy zenei hangfelvételek vagy videofelvételek;
napszemüvegek; mágnesek; minden típusú vezeték nélküli mo-
biltelefon-készülékek és alkatrészek, mobiltelefon-fedõlapok; le-
tölthetõ csengõhangok, zene, MP3-lejátszók, grafikák, video-
megjelenési képek vezeték nélküli mobil kommunikációs eszkö-
zökre, vezeték nélküli továbbítás csengõhang feltöltésére és letöl-
tésére, hang-, zene-, MP3-lejátszók, grafikák, videomegjelenési
képek, információ, és hírek az egész világra kiterjedõ számítógé-
pes hálózatról a vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközre;
szavazás és hang- és üzenetfogadás vezeték nélküli mobil kom-
munikációs eszközök között; videojáték programok, amik kazet-
tákon, lemezeken, CD-ROM-okon szalagokon vannak rögzítve,
és minidiszken; lemezre rögzített számítógépes játékszoftver,
CD-ROM-ok és minidiszkek.
16 Nyomtatott anyagok, nevezetesen jegyzetpapír és gyûrûs-
könyv-betétpapírok, fantasztikus könyvek sorozatai, képregé-
nyek, képregénykönyvek, matricák, kiragasztani való matricák,
cserekártyák, jegyzetkártyák, poszterek, dossziék, ceruzák, tol-
lak, naptárak.
18 Esernyõk, bõröndcédulák, sporttáskák, hátizsákok, övtás-
kák, küldönctáskák, kézitáskák, pénztárcák és retikülök, atlétikai
táskák, ruhatartó zsákok utazáshoz, hátitáskák, aprópénzes pénz-
tárcák, iskolatáskák, strandtáskák.
25 Fürdõruhák, fürdõköpenyek, strandruhák, övek, sortok,
dzsekik, kabátok, zoknik, lábbelik, selyemkendõk, szvetterek,
halloweenjelmezek, ruhák, kesztyûk, edzõsortok, fülvédõk,
nyakvédõk, pizsamák, nadrágok, ingek, melegítõfelsõk, síruhák,
hosszúnadrágok, napvédõk, nadrágtartók, garbók, alsóruházat,
mellények, melegítõruhák, fejfedõk.
28 Játékok és játékszerek, nevezetesen kártyajátékok, dobójá-
tékok; plüssjátékok; akciófigurák és ehhez tartozékok; CD-
ROM-okat hasznosító egyedülálló videojátékgépek, egyedülálló

videojátékgépek, egyedülálló hangkimenetgépek, táblajátékok;
sportcikkek, nevezetesen golfütõk, baseball-labdák, vízilabdák,
játék labdák, basseballütõk, karácsonyfadíszek.
38 Televíziós mûsorszóró szolgáltatás kábelen, szatelliten és
más forrásokon keresztül; kábelrádió-mûsorszórás, kábelrá-
dió-közvetítés; mobil rádiókommunikáció; rádiós mûsorszórás;
rádiós kommunikáció; vezeték nélküli mobiltelefon telekommu-
nikációs szolgáltatás és minden típusú mobiltelefon-szolgáltatás;
letölthetõ csengõhang ellátás, zene, MP3-as lejátszók, grafikák,
videokép vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközre; veze-
ték nélküli továbbítás, csengõhangok fel- és letöltése, hang-, ze-
ne-, MP3-lejátszók, grafika, videoképek, információ és hírek a
globális számítógépes hálózatról vezeték nélküli mobil kommu-
nikációs eszközökre; vezetékes telefonok közötti hang- és szöve-
ges üzenetek küldése és fogadása; internetszolgáltatás, nevezete-
sen hang- és audiovizuális felvételek közvetítése az interneten
keresztül.
41 Oktatás, tanítás és képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
szolgáltatás, beleértve a rádió- és televízióprogramokat; film- és
élõ adások bemutatása; animációs filmek és televíziós bemutatók;
mozi- és tv-stúdiós szolgáltatások; tévés szórakoztatás és élõ adás
elõadások és show-mûsorok, könyvkiadással kapcsolatos szolgál-
tatások, magazinok és folyóiratok; információszolgáltatás a beje-
lentõ televíziós programszolgáltatásától a többszörös felhaszná-
lókig a világhálón vagy az interneten vagy más online adatbáziso-
kon keresztül; táncmûsoros produkciók, zenei mûsorok és video-
díjkiosztó mûsorok; vígjáték mûsorok, játékprogramok és sport-
mûsorok élõ mûsor elõtt, amelyek elõadást sugároznak vagy fel-
vételek késõbbi sugárzásra; élõ zenei koncertek, tv-hírmûsorok;
tehetségkutató versenyek szervezése és zenei és televíziós díjki-
osztó mûsorok; stílus- és divatbemutató-szervezés és bemutatás;
információszolgáltatás a szórakoztatás területén a világméretû
számítógépes hálózaton keresztül.

(111) 194.718 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 03442 (220) 2007.10.10.
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Papp Dávid József, Kisfalvi 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, beleértve a margarinokat, vajat is.
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.

(111) 194.719 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 03445 (220) 2007.10.10.
(732) STEEL BIRD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Valkai István ügyvéd, Budapest
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(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(111) 194.720 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 03221 (220) 2007.09.24.
(732) SONY BMG Music Entertainment (Magyarország)

Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek.

(111) 194.721 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 03440 (220) 2007.09.28.
(732) Vitézy Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Cseszlai János ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 194.738 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03504 (220) 2007.10.16.
(732) OptiSun Kft., Miskolc (HU)
(740) Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(541) ÉRTÉKES ÉVEK
(511) 9 Napszemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok, szem-

üvegzsinórok, szemüvegek (optikai), optikai cikkek, optikai len-
csék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások, szemvizsgálat, optikusok szolgálta-
tásai, szemüvegkészítés.

(111) 194.739 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 00658 (220) 2007.02.25.
(732) dr. Seres András István, Budapest (HU)

(541) Budapest Retina Associates
(511) 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.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 194.740 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03242 (220) 2007.09.25.
(732) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) BÉRES MUCOLIN
(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).

(111) 194.741 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03244 (220) 2007.09.25.
(732) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) BÉRES KONTRACID
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

(111) 194.742 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03245 (220) 2007.09.25.
(732) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) BÉRES FLATIN
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

(111) 194.743 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03253 (220) 2007.09.25.
(732) Millennium & Copthorne International Limited,

singapore-i cég, City House, Singapore (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) GRAND MILLENNIUM
(511) 35 Szállodákkal, motelekkel és egyéb ideiglenes szálláshe-

lyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apart-
manszállodákat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshe-
lyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó
apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos közönségszol-
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gálat; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, mote-
leket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodá-
kat, kapcsolatos marketingtevékenység, beleértve eme szolgálta-
tások interneten és egyéb globális számítógépes hálózatokon
keresztül történõ hirdetését és reklámozását.
43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshe-
lyek bérbeadása; vendéglátóipar (étel és ital); összejövetelekhez
helyiségek bérbeadása; éttermek, kávéházak; ideiglenesszállás-
hely-foglalások; átmeneti lakhatási lehetõségek biztosítása; szol-
gáltatásokkal járó apartmanok biztosítása, szállodai szolgáltatá-
sok.

(111) 194.744 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03282 (220) 2007.09.28.
(732) Szabó József 95%, Mosonmagyaróvár (HU);

Passione Restaurant Kft. 5%, Tarcal (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 194.745 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03283 (220) 2007.09.28.
(732) Szabó József 95%, Mosonmagyaróvár (HU);

Passione Restaurant Kft. 5%, Tarcal (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 194.746 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03287 (220) 2007.09.28.
(732) Volumart Kft., Budapest (HU)

(541) ROTBERG PORCELAIN
(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-

ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); üveg-, por-
celán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(111) 194.747 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03288 (220) 2007.09.28.
(732) Volumart Kft., Budapest (HU)

(541) LORENTINA VASE
(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-

ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); üveg-, por-
celán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba,
vázák üvegbõl, porcelánból (kerámiából).

(111) 194.748 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03246 (220) 2007.09.25.
(732) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) BÉRES DIARIN
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

(111) 194.749 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03704 (220) 2007.11.05.
(732) Adventure Crew Kft., Hernád (HU)

(740) dr. Molnár Klára, Dr. Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 194.750 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03702 (220) 2007.11.05.
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 194.751 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03701 (220) 2007.11.05.
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)
(740) Kovári György, 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.

(111) 194.752 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03700 (220) 2007.11.05.
(732) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) NOVOROZAL
(511) 3 Illatszerek, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.

(111) 194.753 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03690 (220) 2007.11.05.
(732) Via Limes Kft., Zsámbék (HU)
(740) dr. Loósz Tamás, Dr. Loósz Tamás Ügyvédi Iroda,

Székesfehérvár

(541) ARCHÉ
(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.
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.

(111) 194.754 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03599 (220) 2007.10.25.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(300) 77/169,792 2007.05.01. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) PARTNERS IN DIABETES
(511) 42 Orvosi és tudományos kutatások, nevezetesen klinikai tár-

gyalások vezetése gyógyszerészeti készítmények emberi haszná-
latra tárgyban.

(111) 194.755 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03513 (220) 2007.10.16.
(732) Intesa Sanpaolo S.p.A., Torino (TO) (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Figyelmünk 100%-a az Öné. Mától még inkább...
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 194.756 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03511 (220) 2007.10.16.
(732) Stiefel Laboratories, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Coral Gables, Florida (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) SEBIPROX
(511) 3 Készítmények a bõr, nyálkahártya, köröm, haj és hajas fej-

bõr kezelésére; kozmetikai készítmények testen és arcon való
használatra; szappan, gyógyszappan, nem gyógyhatású hidratáló-
szerek, fényvédõ készítmények, napozás utáni készítmények,
hintõporok, gélek, lotionok, krémek, kenõcsök, lemosók, habok
és spray-k; a korpás és gyulladt fejbõr kezelésére szolgáló sampo-
nok.

(111) 194.757 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03512 (220) 2007.10.16.
(732) Stiefel Laboratories, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Coral Gables, Florida (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) BREVOXYL
(511) 5 Gyógyászati készítmények; gyógyászati készítmények bõr-

betegségek kezelésére, kondicionálására és a rendellenességek
kezelésére; gyógyhatású hidratálószerek; gyógyhatású tisztítóké-
szítmények; gyógyhatású készítmények a pattanások (aknék) ke-
zelésére.

(111) 194.758 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 00297 (220) 2007.01.30.
(732) Tehetséges Magyarországért Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Köteles Zoltán, S.B.G.& K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) Tehetség Tanács
(511) 41 Oktatás, nevelés, szórakoztatás, információk nyújtása, vizs-

gáztatás, gyakori képzés; nappali és levelezõ tanfolyamok, alko-
tómûhelyek, internetes távoktatás szervezése, lebonyolítása és tá-
mogatása; tudás- és tehetségalapú szellemi versenyek, válogatá-
sok, felmérések, kollokviumok, szemináriumok, szimpóziumok,
kulturális események szervezése, lebonyolítása és támogatása;
könyvkiadás, nem reklámcélú szövegek kiadása, könyvtári köl-
csönzés, kulturális, oktatási és nevelési célú kiállítások szervezé-
se; mûvészeti, tudományos társaságok, szövetségek, szakmai kö-
zösségek szervezése, létrehozása és támogatása; szellemi sportok
támogatása; ismeretterjesztõ, tudományos, mûvészeti, képzési és
információs kiadványok szerkesztése és kiadása; könyvkiadás,
folyóirat-kiadás; szellemi képességek fejlesztésével kapcsolatos
szolgáltatások, innovativitás és kreativitás fejlesztésével kapcso-
latos szolgáltatások; szellemi termékek, szerzõi mûvek, alkotói
munkák létrehozásának elõsegítése; tudományos és mûvészeti al-
kotói tevékenységek támogatása és elõsegítése; tehetséggondo-
zás; pályázatok kiírása és pályáztatás; hátrányos helyzetû egyé-
nek, fiatalok, gyermekek érvényesülési esélyének és társadalmi
felzárkózásának elõsegítése; alapítványok létrehozása; szellemi
termékek fejlesztése, oktatást-nevelést és egyéb társadalmi közér-
deket célzó pénzügyi alapok felosztására vonatkozó tervek készí-
tése.

A rovat 200 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 192.186, 194.165,
194.197, 194.241–194.248, 194.250, 194.251, 194.253–194.256,
194.259, 194.260, 194.313, 194.315–194.324, 194.326, 194.327,
194.335–194.338, 194.342, 194.343, 194.345, 194.346, 194.429,
194.431, 194.432, 194.434, 194.436–194.441, 194.445–194.449,
194.451–194.454, 194.492, 194.506, 194.507, 194.513, 194.515–
194.535, 194.537–194.555, 194.599, 194.605–194.619, 194.647–
194.690, 194.704–194.712, 194.714, 194.716–194.721, 194.738–
194.758
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(111) 119.765
(732) Polimeri Europa UK LTD, Hythe, Southampton (GB)

(111) 119.983
(732) Kuraray Co. Ltd., Sakazu, Kurashiki City, Okayama

Perfectura (JP)

(111) 120.152
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 120.159
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 120.966
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 127.153
(732) HENKEL MAGYARORSZÁG Termelési és Kereskedelmi

Kft., Budapest (HU)

(111) 127.508
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 127.645
(732) DAEWOO International Corporation, Seoul (KR)

(111) 127.646
(732) DAEWOO International Corporation, Seoul (KR)

(111) 127.758
(732) Canon Kabushiki Kaisha, Tokió (JP)

(111) 127.835
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 127.836
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 128.288
(732) The Rockport Company, LLC (Delaware államban bejegyzett

cég), Canton, Massachusetts (US)

(111) 129.157
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 155.165
(732) ZIEGLER PÉTER OSTYA ÜZEME, Budapest (HU)

(111) 155.172
(732) ZIEGLER PÉTER OSTYA ÜZEME, Budapest (HU)

(111) 155.173
(732) ZIEGLER PÉTER OSTYA ÜZEME, Budapest (HU)

(111) 155.574
(732) Textil-mix Kereskedelmi Ipari és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(111) 155.755
(732) ZIEGLER PÉTER OSTYA ÜZEME, Budapest (HU)

(111) 156.463
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 156.503
(732) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

(111) 156.504
(732) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

(111) 156.521
(732) Henkell & Söhnlein Sektkellereien KG., Wiesbaden (DE)

(111) 157.055
(732) Akzo Nobel Coatings Festékgyártó és Kereskedelmi Rt.,

Tiszaújváros (HU)

(111) 157.095
(732) Lorenz Bahlsen Snack-World Holding & Co KG,

Hannover (DE)

(111) 157.381
(732) Maker’s Mark Distillery, Inc. (Kentucky állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Louisville, Kentucky (US)

(111) 157.578
(732) United Parcel Service of America, Inc. (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), NE Atlanta, Georgia (US)

(111) 157.585
(732) United Parcel Service of America, Inc. (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), NE Atlanta, Georgia (US)

(111) 157.598
(732) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

(111) 157.599
(732) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

(111) 157.651
(732) Oilinvest (Netherlands) B.V., Rotterdam (NL)
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(111) 157.784
(732) Metso Minerals (Moers) GmbH, Moers (DE)

(111) 157.786
(732) Vanguard Trademark Holdings USA LLC, Tulsa, OK (US)

(111) 157.795
(732) Darwin Discovery Limited, Cambridge (GB)

(111) 157.854
(732) ISAGRO S.p.A., Milano (IT)

(111) 158.096
(732) The Polo/Lauren Company, L.P., New York, New York (US)

(111) 158.178
(732) MEDA AB, Solna (SE)

(111) 158.207
(732) Közép Európai Egyetem, Budapest (HU)

(111) 158.241
(732) United Parcel Service of America, Inc. (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)

(111) 158.477
(732) Henkel Kommanditgesellschaft, Düsseldorf-Holthausen (DE)

(111) 158.565
(732) Phylaxia-Pharma Gyógyszer-, Oltóanyag- és Agrobiológiai

Készítményeket Gyártó és Forgalmazó Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 158.836
(732) dr. Rózsa László, Miskolc (HU)

(111) 159.033
(732) Novamont S.p.A., Novara (IT)

(111) 159.097
(732) SZAKÁLVIN Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Kõvágóörs (HU)

(111) 159.225
(732) Moeller GmbH, Bonn (DE)

(111) 159.452
(732) Bank of America Corporation (Delaware államban bejegyzett

cég), Charlotte/North Carolina (US)

(111) 159.629
(732) Sun Microsystems, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Santa Clara (US)

(111) 159.938
(732) SZAKÁL-MET-AL Siklócsapágy és Alkatrészgyártó,

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budaörs (HU)

(111) 159.956
(732) Mérnyei Emília, Budakeszi (HU);

Váci Gyula, Budakeszi (HU)

(111) 159.957
(732) Mérnyei Emília, Budakeszi (HU);

Váci Gyula, Budakeszi (HU)

(111) 162.589
(732) Ji Gao Jun, Budapest (HU)

(111) 164.436
(732) Ziff Davis Publishing Holdings Inc. (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 192.334
(732) Browning Enterprises Limited, London (GB)

A rovat 53 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás

(111) 119.728
(732) Miller Brewing International, Inc., Milwaukee, Wisconsin (US)

(111) 120.713
(732) Illinois Tool Works Inc., Glenview, Illinois (US)

(111) 127.620
(732) Sea & Sea Sunpak Co., Ltd., Saitama (JP)

(111) 128.170
(732) CP KELCO APS, Lille Skensved (DK)

(111) 133.675
(732) Hornby Hobbies Limited, Margate, Kent (GB)

(111) 133.676
(732) Hornby Hobbies Limited, Margate, Kent (GB)

(111) 135.170
(732) BSN medical GmbH, Hamburg (DE)

(111) 135.438
(732) Barry Callebaut AG, Zurich (CH)

(111) 137.879
(732) Miller Brewing International, Inc., Milwaukee, Wisconsin (US)

(111) 139.571
(732) HUMAN BioPlazma Gyártó és Kereskedelmi Kft.,

Gödöllõ (HU)

(111) 144.107
(732) BSN medical GmbH, Hamburg (DE)

(111) 144.930
(732) BSN medical GmbH, Hamburg (DE)

(111) 147.001
(732) Yves Saint Laurent Parfums, Neuilly sur Seine (FR)

(111) 147.672
(732) BSN medical GmbH, Hamburg (DE)

(111) 148.723
(732) Lafayette Laboratories Limited, Douglas, Isle of Man (IM)

(111) 152.356
(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited, Currabinny, Carrigaline,

County Cork (IE)

(111) 154.932
(732) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

(111) 156.003
(732) Illinois Tool Works Inc., Glenview, Illinois (US)

(111) 156.008
(732) AEGON N.V., TV’S-GRAVENHAGE (NL)

(111) 156.503
(732) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

(111) 156.504
(732) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

(111) 156.571
(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited, Currabinny, Carrigaline,

County Cork (IE)

(111) 156.633
(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited, Currabinny, Carrigaline,

County Cork (IE)

(111) 157.598
(732) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

(111) 157.599
(732) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

(111) 157.854
(732) ISAGRO S.p.A., Milano (IT)

(111) 158.207
(732) Közép Európai Egyetem, Budapest (HU)

(111) 158.437
(732) Golyós Toll Kft., Szombathely (HU)

(111) 158.548
(732) Diageo Chateau & Estate Wines Company, Napa,

California (US)

(111) 161.114
(732) PENTACHEM Kft., Budapest (HU)

(111) 162.671
(732) BSN medical GmbH, Hamburg (DE)

(111) 165.638
(732) busz Marketing Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 168.603
(732) Auxilium International Holdings, Inc., Wilmington (US)

(111) 170.621
(732) Miller Brewing International, Inc., Milwaukee, Wisconsin (US)
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(111) 172.537
(732) Auxilium Pharmaceuticals, Inc., Malvern (US)

(111) 172.538
(732) Auxilium International Holdings, Inc., Wilmington (US)

(111) 176.261
(732) Auxilium International Holdings, Inc., Wilmington (US)

(111) 178.913
(732) Curtis Jackson, New York (US)

(111) 183.037
(732) Miller Brewing International, Inc., Milwaukee, Wisconsin (US)

(111) 185.053
(732) HB Rendszerház Kft., Budapest (HU)

(111) 187.663
(732) Papp András, Budapest (HU)

(111) 189.331
(732) Diageo Chateau & Estate Wines Company, Napa,

California (US)

(111) 192.816
(732) SK Energy Co., Ltd., Seoul (KR)

A rovat 43 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás

(111) 145.380
(732) A&E TELEVISION NETWORKS (New York államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 158.405
(732) VeriSign, Inc., Mountain View, California (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 158.669
(732) Esselte Corporation, Melville, New York (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 158.836
(732) dr. Rózsa László, Miskolc (HU)
(740) Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(111) 159.033
(732) Novamont S.p.A., Novara (IT)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 159.097
(732) SZAKÁLVIN Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Kõvágóörs (HU)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 159.938
(732) SZAKÁL-MET-AL Siklócsapágy és Alkatrészgyártó,

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budaörs (HU)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 160.864
(732) Wrangler Apparel Corp. (Delaware állam törvényei szerint

müködõ vállalat), Wilmington, Delaware (US)
(740) Karácsonyi Béla szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(111) 171.722
(732) Magyar Távközlési Rt., Budapest (HU);

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU);
OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

A rovat 9 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése

(111) 145.380
(732) A&E TELEVISION NETWORKS (New York államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 158.405
(732) VeriSign, Inc., Mountain View, California (US)

(111) 158.669
(732) Esselte Corporation, Melville, New York (US)

(111) 159.033
(732) Novamont S.p.A., Novara (IT)

(111) 159.097
(732) SZAKÁLVIN Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Kõvágóörs (HU)

(111) 159.938
(732) SZAKÁL-MET-AL Siklócsapágy és Alkatrészgyártó,

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budaörs (HU)

(111) 160.864
(732) Wrangler Apparel Corp. (Delaware állam törvényei szerint

müködõ vállalat), Wilmington, Delaware (US)

(111) 185.061
(732) HUNÍZ PÉCSI HÚS-DEPÓ Kft., Pécs (HU)

(111) 185.156
(732) HUNÍZ PÉCSI HÚS-DEPÓ Kft., Pécs (HU)

(111) 187.307
(732) HUNÍZ PÉCSI HÚS-DEPÓ Kft., Pécs (HU)

A rovat 10 db közlést tartalmaz.
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Név-, illetve címváltozás

(111) 119.765
(732) Polimeri Europa UK LTD, Hythe, Southampton (GB)

(111) 125.050
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.,

Wilmington, Delaware (US)

(111) 127.645
(732) DAEWOO International Corporation, Seoul (KR)

(111) 127.646
(732) DAEWOO International Corporation, Seoul (KR)

(111) 135.158
(732) DAEWOO International Corporation, Seoul (KR)

(111) 135.438
(732) Barry Callebaut AG, Zurich (CH)

(111) 144.540
(732) DAEWOO International Corporation, Seoul (KR)

(111) 155.574
(732) Textil-mix Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(111) 157.651
(732) Oilinvest (Netherlands) B.V., Rotterdam (NL)

(111) 158.405
(732) VeriSign, Inc., Mountain View, California (US)

(111) 159.629
(732) Sun Microsystems, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Santa Clara (US)

(111) 171.717
(732) Magyar Távközlési Rt., Budapest (HU);

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU);
OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

(111) 171.722
(732) Magyar Távközlési Rt., Budapest (HU);

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU);
OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

(111) 185.518
(732) Daewoo International Corp., Seoul (KR)

(111) 188.560
(732) Bonduelle Central Europe Zöldségfeldolgozó Kft.,

Nagykõrös (HU)

(111) 193.777
(732) Agro-Vitál Kft., Budapest (HU)

(732) Daewoo International Corporation, Seoul (KR)

A rovat 17 db közlést tartalmaz.

Használati szerzõdés

(111) 158.437
(732) Golyós Toll Kft., Szombathely (HU)
(740) S.B.G.& K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Szentpéteri Zsolt

szabadalmi ügyvivõ, Budapest

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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