
(111) 189.553 (151) 2007.05.09.
(210) M 05 03496 (220) 2005.10.28.
(732) STUDIO MODERNA 2000 TV-SHOP HUNGARY Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Fehér Endre ügyvéd, Dr. Fehér & Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, tanítási és okta-
tási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

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

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

(111) 192.184 (151) 2007.09.28
(210) M 04 02382 (220) 2004.05.19.
(732) Dalitrade Munkaruha Forgalmazó Kft., Érd (HU)
(740) dr. Prandler Katalin, Budapest

(546)

(511) 9 Védõsisak; védõruhák balesetek, sugárzás és tûz ellen.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapok különösen munkaruha.

(111) 192.472 (151) 2007.12.11
(210) M 07 01448 (220) 2007.04.19.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Vizeletinkontinencia kezelésére szolgáló gyógyszerkészít-
mények.

(111) 196.127 (151) 2008.12.02.
(210) M 07 02461 (220) 2007.07.31.
(732) dr. Megyery Balázs, Veszprém (HU)

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

(111) 196.426 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 01917 (220) 2008.06.09.
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 196.478 (151) 2008.11.04
(210) M 07 02062 (220) 2007.05.31.
(732) Sole-Mizo Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs 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.

(111) 196.556 (151) 2009.02.03.
(210) M 08 01732 (220) 2008.05.22.
(732) Magyar Építõmûvészek Szövetsége, Megújuló Források

Munkacsoport, Budapest (HU)

(541) MAGYAR PASSZÍVHÁZ KONFERENCIA ÉS
SZAKKIÁLLÍTÁS

(511) 42 Tudományos és mûszaki konferencia és szakkiállítás, építé-
szet.

(111) 196.576 (151) 2009.02.05.
(210) M 08 00098 (220) 2008.01.16.
(732) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(541) AZ IGAZSÁG ÁRA
(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.
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16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés.

(111) 196.580 (151) 2009.02.05.
(210) M 08 00496 (220) 2008.02.18.
(732) Négylevelû Kft., Törökbálint (HU)
(740) Miklós Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátás és szállodai szolgáltatások; vendéglátási (élel-
mezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás, bárszolgáltatás,
gyorséttermi szolgáltatás, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás
szállodákban, kantinok, büfék, étkezdék szolgáltatásai, kávéházi
szolgáltatás, vendéglátás motelekben, panziókban, termek köl-
csönzése rendezvényekhez, szállásügynökségek (szállodák, pan-
ziók), szállodai szolgáltatások, táborhelyek hasznosítása, turista-
házi szolgáltatások, vendéglátóipari szolgáltatások.

(111) 196.583 (151) 2009.02.05.
(210) M 08 00715 (220) 2008.03.04.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ

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

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.

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

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

(111) 196.584 (151) 2009.02.05.
(210) M 08 00481 (220) 2008.02.18.
(732) Vince Tibor, Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

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

(111) 196.585 (151) 2009.02.05.
(210) M 08 01172 (220) 2008.04.04.
(732) FOOTLOOSE LINEDANCE CLUB Egyesület, Pilis (HU)
(740) Sógor Gyula, Budakalász

(541) LINEDANCE
(511) 41 Tanítás, oktatás, szórakoztató klubszolgáltatás, oktató klub-

szolgáltatás, bálok szervezése, oktatási tárgyú információk,
show-mûsorok, szabadidõs szolgáltatások.

(111) 196.589 (151) 2009.02.05.
(210) M 07 03879 (220) 2007.11.22.
(732) dr. Szunyogh Valéria, Budapest (HU);

Attl Attila, Budapest (HU)

(541) LEMURIAI OLAJOK
(511) 5 Olajok gyógyászati használatra.

(111) 196.590 (151) 2009.02.05.
(210) M 08 00324 (220) 2008.02.01.
(732) Yuli Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 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.

43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.
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44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 196.591 (151) 2009.02.05.
(210) M 08 00717 (220) 2008.03.04.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ

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

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

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

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.

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

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

(111) 196.593 (151) 2009.02.05.
(210) M 08 00480 (220) 2008.02.18.
(732) Molnár Pál, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

41 Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenység.

(111) 196.594 (151) 2009.02.05.
(210) M 08 01548 (220) 2008.04.30.
(732) Suráwy Gábor, Budapest (HU)

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzat és ezen anyagokból készült táskák.

(111) 196.595 (151) 2009.02.05.
(210) M 08 01414 (220) 2008.04.22.
(732) PANTON Nyomdaipari Dekorációs Szolgáltató és

Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 196.603 (151) 2009.02.10.
(210) M 08 01539 (220) 2008.04.30.
(732) ED. Pantera Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Szabadidõs szolgáltatás nyújtása: szórakoztatás.

(111) 196.693 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02352 (220) 2008.07.18.
(732) Merkapt Maraton Team Sportegyesület, Budapest (HU)

(541) Nagy Sportágválasztó - A SPORT NAPJAI
(511) 16 Újságok, folyóiratok, könyvek, tanítási és oktatási eszkö-

zök; 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; daloskönyvek, fényképek, folyóiratok, földrajzi tér-
képek, füzetek, grafikai nyomatok, grafikai ábrázolások, kártyák,
képek, képregények, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, köny-
vek, könyvjelzõk, magazinok, revük (idõszaki lapok), naptárak,
naptárak letéphetõ lapokkal, efemeridák, noteszek, nyomatok
(metszetek), nyomtatványok, oktatási eszközök, papír, papíráruk,
plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek, újsá-
gok, üdvözlõlapok/kártyák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; hirdetések levélben megrendelve, hir-
detési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, kereskedelmi
információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállí-
tások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szerve-
zése, közvélemény-kutatás, piackutatás, rádiós reklámozás, rek-
lámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok terjeszté-
se, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámügynöksé-
gek, hirdetõügynökségek, segítségnyújtás üzletvezetéshez, sza-
badtéri hirdetés, szövegfeldolgozás, televíziós reklámozás, új-
ság-elõfizetések intézése, üzletszervezési és üzletvezetési tanács-
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adás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzlet-
vezetési tanácsadó szolgálatok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; filmgyártás, klubszolgáltatások, könyvkiadás,
oktatás, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szórakoz-
tatás, show-mûsorok, show-mûsorok szervezése, sorsjátékok le-
bonyolítása, sportedzõtábori szolgáltatások, sportfelszerelések
kölcsönzése, sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek
rendezése, szerencsejátékok, szórakoztatás, szövegek kiadása, te-
levíziós szórakoztatás, testnevelés, tornatanítás.

(111) 196.694 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02351 (220) 2008.07.18.
(732) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

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

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

(111) 196.695 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02806 (220) 2008.09.04.
(732) Chapman Entertainment Limited, egyesült királyságbeli

cég, London (GB)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, GÖDÖLLE, KÉKES,

MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) ROARY A VERSENYAUTÓ
(511) 9 Audiovizuális felvételek; animációs filmek; letölthetõ

elektronikus kiadványok; mozifilmek; gyermekek nevelésével és
szórakoztatásával kapcsolatos számítógépi szoftver; számítógé-
pes játékok videoberendezésekkel vagy televíziós vevõkészülé-
kekkel történõ használatra; elektronikus kifestõkönyvek és posz-
terek; elektronikus üdvözlõkártyák; filmek; elektronikus kézi já-
tékberendezések és ezekhez való szoftverek; interaktív oktatójá-
tékok videoberendezésekkel vagy televíziós vevõkészülékekkel
történõ használatra; interaktív szórakoztató számítógépi szoftver;
interaktív grafikus képernyõ; interaktív videoszoftver; egérpa-
dok; mûsoros média, beleértve videoszalagokat és kazettákat,
CD-ket, hangkazettákat, DVD-ket, videojáték-egységeket és szá-
mítógépi lemezeket; mûsoros interaktív CD-k; védõsisakok spor-
tokhoz; napszemüvegek és szemüvegkeretek; kamerák; interne-
tes elektronikus játékok.
16 Foglalkoztatókönyvek; címjegyzékek; albumok; autogram-
gyûjtõ könyvek; dossziék; könyvjelzõk; könyvek; naptárok; rajz-
vázlatok, tolltartók, állványok tollakhoz; ceruzák, pasztellkréták
és kréták; vicclapok; kifestõkönyvek; matricák; naplók; irattartó
dossziék és dobozok irodaszerekhez és papírokhoz; könyvek,
tömbök, tollak és szettek rajzoláshoz; festõállványok; hímzés-
minták, szabásminták és kötésminták; borítóívek levélpapírhoz és
papírhoz; ragasztók; üdvözlõlapok; tinták; magazinok; mintázó-
agyag; hírlevelek; noteszek és jegyzettömbök; partimeghívók; ce-
ruzahegyezõk; festékek és festékdobozok, ecsetek, pasztellkré-
ták, ceruzák; képeslapok; nyomott képek és poszterek; nyomtatott
publikációk és nyomtatványok; radírgumik; vonalzók; újságkivá-
gások beragasztására szolgáló könyvek; írószerek és papíráruk;
stencilek; ragasztócímkék és lehúzóképek; asztalterítõk és aláté-
tek papírból, papírszalvéták; oktatási anyagok; üzleti kártyák,
névjegyek; csomagolópapírok; írópapírok és tömbök.
25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.
28 Játék kertészkészletek; játék vödrök és ásók; akciós figurák;
akciós figurák tartozékai és környezetük; buborékfújó készletek
pálcával és oldattal; lufik; labdák; elemmel mûködõ mozgó játé-
kok; táblás társasjátékok; játék építõelemek; építõjátékok; kártya-
játékok; karácsonyfadíszek és karácsonyfa-dekorációk; ruhák já-
tékbabákhoz vagy plüssjátékokhoz; játékbaba-tartozékok; játék

babák; babakocsik játék babákhoz; játékszerek; torna- és sport-
cikkek; kézi bábok; babacsörgõk; mozgó játék bölcsõk; kirakós
játékok; játék sárkányok; manipulációs rejtvényjátékok; álarcok;
mobilok; jármûmodellek; modellezõanyagok, egy egységben
árusított modellezõanyagok és eszközök a modellezõanyagokkal
való munkához; kézügyességi készletek; partiújdonságok; kis já-
tékok partiajándékok céljára; játékkártyák; plüss játékok; bábok;
rejtvények; kerekes játékjármûvek; homokládák; csúszdák, úszó-
gyûrûk, felfújható úszómedencék, fürdõjátékok, medencei játé-
kok, karúszók, vízfröcskölõ játékok; gördeszkák, korcsolyák, sí-
lécek, játéktárcsák, hokiütõk, szánkók; szappanbuborék-fújók;
összenyomható puha játékok; játék sütõeszközök; játék bankok;
játék fõzõkészletek, játékfigurák; játékszerszámok, játék szer-
számtartó övek, játék védõsisakok; játék jármûvek; játékok, tri-
ciklik (játékszerek); papír partisapkák.
41 Szórakoztatás; játéktermek; vidámparkok; könyvkiadás;
szórakoztatási és nevelési szolgáltatások gyermekek számára;
elektronikus kiadói szolgáltatások, fan klubok; filmgyártás; élõ
adások és jelmezes személyes fellépések; versenyek szervezése,
online elektronikus kiadványok szolgáltatása; szórakoztatással
és/vagy neveléssel kapcsolatos online információszolgáltatás; rá-
diómûsorok gyártása; színpadi show-mûsorok; tv-mûsorok gyár-
tása; tv-s szórakoztatási szolgáltatások.

(111) 196.696 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02804 (220) 2008.09.04.
(732) Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Nyrt., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 196.697 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02194 (220) 2008.07.03.
(732) ROMbrandt Multimedia Alkotóház Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. György Péter, György Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 196.698 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02198 (220) 2008.07.03.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ

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

(541) DR.Kvíz
(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
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háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 196.699 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02203 (220) 2008.07.03.
(732) Ranyák György, Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(541) PISZE
(511) 10 Gyógyászati készülékek és eszközök; meleg levegõvel mû-

ködõ gyógyászati készülékek; pumpák gyógyászati használatra;
orrüreg tisztítására szolgáló készülékek; orrváladék-eltávolító
eszközök.

(111) 196.700 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02201 (220) 2008.07.03.
(732) Fõtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ

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

Budapest

(554)

(511) 35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek lebonyolí-
tása.
39 Szállítási tevékenység, különösen személy- és teherfuvaro-
zás, gépjármûkölcsönzés, csomagszállítás, taxiszolgálat, utazá-
sok szervezése, futárszolgálat.

(111) 196.701 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02202 (220) 2008.07.03.
(732) Ranyák György, Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(541) CSÖPI
(511) 10 Gyógyászati készülékek és eszközök; meleg levegõvel mû-

ködõ gyógyászati készülékek; pumpák gyógyászati használatra;
orrüreg tisztítására szolgáló készülékek; orrváladék-eltávolító
eszközök.

(111) 196.702 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02491 (220) 2008.08.04.
(732) HVG Press Nyomdaipari és Információ Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Hámori Sándor, Hámori Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 196.703 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02493 (220) 2008.08.04.
(732) Audaxtrade 2000. Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Klausmann Kornél, Klausmann Kornél Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) POWERBOAT CHALLENGER
(511) 12 Csónakdaruk, csónakemelõ horgok, csónakok, bárkák, ha-

jóbordák, hajócsavarok, hajók, hajótestek, hajócsavarok hajók-
hoz, jachtok, vízi jármûvek.

(111) 196.704 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02502 (220) 2008.08.04.
(732) Peszt-Plant Kft., Hidas (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) Plantafosz
(511) 1 Magkezelések mezõgazdasági és kertészeti célokra, mezõ-

gazdasági vegyi anyagok, mûtrágyák, mûtrágyatartalmú készít-
mények, növények növekedését szabályozó készítmények, talaj-
kondicionáló vegyi termékek és készítmények, talajtápanyag-ki-
egészítõk.

(111) 196.705 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02662 (220) 2008.08.19.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 Vegyi termékek ipari célokra; mûanyagok nyers állapotban
(por, folyadék, pép vagy granulátum alakban), feldolgozatlan mû-
gyanták; ragasztószerek ipari célokra; nyomás alatt cseppfolyósí-
tott gázok, nevezetesen oxigén, nitrogén, etilén, propilén.
2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalaní-
tó, nedvesítõ és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a
motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabe-
lek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
39 Töltõállomások üzemanyaggal történõ ellátása, csõvezeté-
keken és/vagy közúti szállítással.
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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.

(111) 196.707 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02650 (220) 2008.08.19.
(732) Keresztes Ferenc, Budapest (HU)
(740) dr. Neuberger Ákos ügyvéd, Budapest

(541) FEVA-ALU
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;

hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 196.708 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02645 (220) 2008.08.19.
(732) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemé-
nyek; cukrászsütemények; tésztafélék; liszttartalmú ételek, diétás
liszttartalmú ételek; kétszersültek; kekszek; sütésre szolgáló
anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez; élesztõ; sütõpor;
zsemlemorzsa.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 196.709 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02789 (220) 2008.09.04.
(732) Reményi Csomagolástechnika Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 7 Csomagológépek.
16 Mûanyag fóliák csomagolásra.

(111) 196.710 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02794 (220) 2008.09.04.
(732) Prímagáz Hungária Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kollai Gergely ügyvéd, Kollai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi regisztráció; irodai
munka.
39 Áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

(111) 196.711 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02793 (220) 2008.09.04.
(732) HAJAS Fodrász és Kozmetikai Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Pongrácz Tibor ügyvéd, PONGRÁCZ & TÁRSAI Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

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

(111) 196.712 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02955 (220) 2008.09.19.
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen

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

Budapest

(541) ÉRTÉKES PERCEK ÍZE. MÁR 40 ÉVE
(511) 30 Kávé; filteres csomagolású kávé, kávéalapú italok; kávé és

kávéalapú, tejet tartalmazó italok, tejpor, kávépótló, kakaó, cso-
koládé, gabonafélék, gyümölcsök, cukor, gyógynövények vagy /
és fûszerek vagy ezen termékek kombinációja; kávékivonatok,
instant kávé, kávépótlók; tea, teaalapú italok, leveles tea, herba-
tea, teakivonatok, instant tea, teapótlók, teakeverékek, fõzetek;
kakaó, kakaóalapú italok, csokoládé és por alakú csokoládékivo-
natok, granulátum vagy folyékony formában; cukor; italok készí-
téséhez használt gyógynövények; keverékek gyógynövény alapú
italok készítéséhez, fõleg gyógynövényekbõl álló keverékek, me-
lyek szárított gyümölcsöt is tartalmaznak; gyógynövények fõze-
tei, nem gyógyászati célra.

(111) 196.734 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02312 (220) 2008.07.15.
(732) RANBAXY Laboratories Limited, Gurgaon, Haryana (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) OXEDA
(511) 5 Gyógyszerészeti és orvosi készítmények humán és állatgyó-

gyászati alkalmazásra.

(111) 196.735 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 01327 (220) 2008.04.15.
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
(740) dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs

(546)

(511) 32 Sör, világos vagy porter-, alkoholmentes és malátasörök.
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(111) 196.736 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02153 (220) 2008.06.30.
(732) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsadon Péter, Budapest

(541) CIB Elektronikus Magánszámla
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

(111) 196.737 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02303 (220) 2008.07.15.
(732) Premium Hungaricum Egyesület, Pécs (HU)

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
33 Borok, alkoholos italok (sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 196.738 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02615 (220) 2008.08.14.
(732) OptiSun Kft., Miskolc (HU)
(740) Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(541) DJV
(511) 9 Napszemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok, szem-

üvegzsinórok, szemüvegek (optikai), optikai cikkek, optikai len-
csék.

(111) 196.739 (151) 2009.02.17.
(210) M 07 03452 (220) 2007.10.10.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ

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

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-

munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.

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

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

(111) 196.740 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02302 (220) 2008.07.15.
(732) Papp Sándor Tibor, Debrecen (HU)
(740) dr. Ács Ferenc, Dr. Ács Ferenc Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) XIXI
(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.

(111) 196.741 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 00625 (220) 2008.02.27.
(732) dr. Robert Lyons, Kerepes (HU)
(740) dr. Varga Gábor, Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Vizek.

(111) 196.742 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02152 (220) 2008.06.30.
(732) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsadon Péter, Budapest

(541) CIB Elektronikus Folyószámla
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

(111) 196.743 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02309 (220) 2008.07.15.
(732) ZENTIVA S.A., Bukarest (RO)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ANTINEVRALGIC NEO
(511) 5 Gyógyszerek; gyógyszerészeti készítmények emberi hasz-

nálatra.

(111) 196.744 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02311 (220) 2008.07.15.
(732) Ranbaxy Laboratories Limited, Gurgaon, Haryana (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) RANOJOY
(511) 5 Gyógyszerészeti és orvosi készítmények humán és állatgyó-

gyászati alkalmazásra.
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(111) 196.745 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02297 (220) 2008.07.05.
(732) SPIRICORPO Életmódfejlesztõ Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 196.746 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02461 (220) 2008.07.30.
(732) Aloe Gold Kft., Békéscsaba (HU)
(740) Szelezsán Róbert ügyvéd, Békéscsaba

(546)

(511) 5 Aloe vera tartalmú folyékony táplálékkiegészítõk.
32 Egyéb alkoholmentes italok, különösen: bioalapanyagból
készült gyümölcsitalok és gyümölcslevek, Aloe vera kaktusz, nö-
vény- és virágtartalmú alkoholmentes italok (kivéve gyógyászati
használatra), vitamintartalmú alkoholmentes italok (kivéve gyó-
gyászati használatra).

(111) 196.747 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 01811 (220) 2008.05.29.
(732) MEDA Manufacturing GmbH, Köln (DE)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Actimetacin
(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) 196.749 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 01112 (220) 2008.03.31.
(732) GUANGDONG Kft., Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Szirmai Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 30 Tésztafélék.

(111) 196.750 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02464 (220) 2008.07.30.
(732) Pioneer Hi-Bred International, Inc., Johnston, Iowa (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Tudomány és szolgáltatás, mellyel sikert arat!
(511) 16 Újságok és folyóiratok agronómiai, marketing- és termény-

rendezéssel kapcsolatos információkkal a mezõgazdasági közös-
ség számára.

31 Vetõmagok, gabonák és hüvelyesek; természetes mezõgaz-
dasági termények, az élõ mikrobás természeti kultúrákat is bele-
értve; élõ mikrobás kultúrák erjesztési folyamatokhoz történõ
felhasználásra.

44 Mezõgazdasági terményrendezéssel/tervezéssel kapcsola-
tos szolgáltatások.

(111) 196.758 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 02019 (220) 2008.06.19.
(732) Ranyák György, Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 10 Gyógyászati készülékek és eszközök; meleg levegõvel mû-
ködõ gyógyászati készülékek; pumpák gyógyászati használatra;
orrüreg tisztítására szolgáló készülékek; orrváladék-eltávolító
eszközök.

(111) 196.759 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 02025 (220) 2008.06.19.
(732) Nyx Kft., Dunakeszi (HU)
(740) dr. Polgár Károly, Dr. Polgár Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GUGA JEANS-GGJ
(511) 25 Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsónemûk; alsószok-

nyák; bélések készruhákhoz (ruhanemûk részei); boák (nyakba-
valók); bodyk (alsóruházat); bõrruházat; bõrszegek, stoplik futt-
ballcipõkhöz; cilinderek, kürtõkalapok; cipõfelsõrészek; cipõk;
cipõsarkak; cipõtalpbetétek; cipõvasalások; csecsemõkelengyék,
babakelengyék; csecsemõnadrágok; csuklyák, kapucnik (ruhá-
zat); csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendõk (ruházat).

(111) 196.760 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 01549 (220) 2008.04.30.
(732) Mabao Music BT., Budapest (HU)

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

tevékenységek: egészség(védõ) klubok (kondicionálás), elektro-
nikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyó-
iratok online kiadása, elõadómûvészek szolgáltatásai, hangstúdi-
ók (szolgáltatásai), klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy okta-
tás), könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szer-
vezése, oktatás, oktatási tárgyú információk, online elérhetõ
elektronikus publikációk (nem letölthetõk), online játékok szol-
gáltatása (számítógépes hálózatból), pályaválasztási tanácsadás,
rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás,
show-mûsorok, show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgál-
tatásai), sportversenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások
nyújtása, szépségversenyek szervezése, színházi produkciók,
szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek ki-
adása (nem reklámcélú), televíziós szórakoztatás, versenyek szer-
vezése (oktatás vagy szórakoztatás), vidámparkok, videofilm-
gyártás, video(szalagra) filmezés, zene összeállítása, zenekarok
szolgáltatásai, zenés kabarék, varieték, éjszakai klubok, élõ elõ-
adások bemutatása, üdülési tárgyú információ.
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(111) 196.761 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 01537 (220) 2008.04.30.
(732) Kenese Marina Port Zrt., Balatonkenese (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.

(111) 196.762 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 01703 (220) 2008.05.20.
(732) Skyfol Technologies Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bihary Ákos, Bihary Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés: javítás: szerelési szolgáltatások.

(111) 196.763 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 01702 (220) 2008.05.20.
(732) EURÓPA KÁVÉHÁZ Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Naszádos Krisztina, NKKB Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; idõleges szállás-
adás.

(111) 196.764 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 01545 (220) 2008.04.30.
(732) OTEX Kereskedelmi Betéti Társaság, Debrecen (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) OTEX
(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: ezen belül kü-
lönösen csomagológépek, adagolók, csomagzáró gépek ipari
használatra, pneumatikus vezérlések gépekhez és motorokhoz,
robotok, szállítószalagok, élelmiszergyártó gépek, száraztész-
tagyártó gépek, töltõgépek.

(111) 196.765 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 01534 (220) 2008.04.30.
(732) Athenaeum Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Ádám, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Athenaeum Kiadó

(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) 196.766 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 02212 (220) 2002.10.04.
(732) Kerzner International Resorts, Inc, Fort Lauderdale,

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

Budapest

(541) ATLANTIS
(511) 41 Szórakoztatási szolgáltatások; kaszinók; a kaszinók szolgál-

tatásainak és felszereléseinek biztosítása.
43 Ideiglenes szállásadás biztosítása; szállodai szállás biztosí-
tása; szállodai szolgáltatások; üdülõszállodai szolgáltatások; üdü-
lõhelyeken való szállás biztosítása; utazási irodai szolgáltatások,
nevezetesen a szállás lefoglalása.

(111) 196.767 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 02220 (220) 2008.07.01.
(732) Kelle Família Kft., Budaörs (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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 196.768 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 02369 (220) 2008.07.21.
(732) Rába Futómû Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(541) Rába MAXS
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök,

valamint ezek alkatrészei.

(111) 196.769 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 02210 (220) 2008.07.04.
(732) ARCONSULT Kft., Budapest (HU)

(546)
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(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) 196.770 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 01416 (220) 2008.04.22.
(732) DDP Invest Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kosik Kristóf ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök, evõeszkö-
zök, vágó- és szúrófegyverek, borotvák.

(111) 196.771 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 01410 (220) 2008.04.22.
(732) Pharmax Kutató és Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MEMOlife max
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények: egészségügyi készítmé-

nyek gyógyászati használatra.

(111) 196.772 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 01409 (220) 2008.04.22.
(732) Pharmax Kutató és Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MEMOlife 40+
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények: egészségügyi készítmé-

nyek gyógyászati használatra.

(111) 196.773 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 00726 (220) 2008.03.04.
(732) PNG Pharma Natura Group Kft., Budapest (HU)
(740) Bihary, Balassa és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Aminosavak humángyógyászati használatra; elixírek
(gyógyszerészeti készítmények); gabonafélék feldolgozásának
melléktermékei (gyógyászati használatra); gyógyhatású hajnö-
vesztõ szerek; gyógyteák; hajkenõcsök gyógyászati használatra;
hormonok gyógyászati használatra; korpás fejbõr kezelésére szol-
gáló gyógyszerészeti készítmények; pirulák gyógyszerészeti
használatra; vitaminkészítmények; ásványi élelmiszer-kiegészí-
tõk; élesztõ gyógyszerészeti használatra.

(111) 196.774 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 01865 (220) 2008.06.04.
(732) Bankár Mulató Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság, Soltvadkert (HU)
(740) dr. Bócsi Szabolcs, Dr. Bócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 196.775 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 00985 (220) 2008.03.19.
(732) Benq Corporation, Taiwan (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Videomonitorok, folyadékkristályos kijelzõk (LCD), plaz-
mapaneles monitorok és plazmapaneles televíziók, operációs
rendszerprogramokat magába foglaló számítógépes szoftver, adat
be- és kivitelt kezelõ operációs modul (BIOS) programok az adat-
átvitel könnyítésére és számítógépes perifériák közötti utasítások
irányítására, kompaktlemezes csak olvasható tároló (CD-ROM),
digitális videolemezes csak olvasható tároló (DVD-ROM), írha-
tó-olvasható kompaktlemez (CD-RW), színes lézernyomtatók,
szkennerek, digitális kamerák, digitális cellarendszerû telefonok,
automatikus házi kapcsolóközpontok (PABX-ek), modemek,
kapcsolódobozok, számítógépek, kompaktlemezek (audio-vi-
deo), kompaktlemezek (csak olvasható tár), kompaktlemez-leját-
szók és üres számítógépes lemezek, számítógép-billentyûzetek,
számítógépes egerek, számítógépes egér, nevezetesen pozicioná-
lógömbök, számítógépes interface lemezek, integrált áramköri
chipek, központi feldolgozóegység processzorok, floppylemezek
számítógépekhez, számológépek, digitális videolemez-meghaj-
tók, nyomtatott áramköri lapok, merevlemezes meghajtók, video-
játék-gépek televíziókkal történõ használatra, videoszalagos fel-
vevõk, videokazettás felvevõk, rádiók, hangszalagos felvevõk,
digitális hangszalagos felvevõk, elektronikus tollak, faxgépek, te-
lefonok, telefonkészülékek, nevezetesen rövid hatókörû magán-
kommunikációs rendszerek, vezeték nélküli telefonok, rádiós
személyhívók, félvezetõk, visszafutás-átalakítók, vonalkódolva-
sók, számítógépes kurzorirányító eszközök, nevezetesen digitali-
záló táblák, optikai karakterfelismerõ olvasók, digitális személyi
titkárok.

(111) 196.776 (151) 2009.02.26.
(210) M 08 01550 (220) 2008.04.30.
(732) M.C.I. Nemzetközi Gépkereskedelmi Központ Kft.,

Vértesszõlõs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi

Irodák, Budapest

(546)

(511) 7 Mezõgazdasági adapterek és alkatrészek; építõipari adapte-
rek és alkatrészek.

12 Hajógyártás.

35 Reklámozás, üzletkötés; kereskedelmi ügyletek intézése.

37 Mezõgazdasági célú pótkocsik javítása; gépek, berendezé-
sek javítása; építõipari gépek és berendezések kölcsönzése.

44 Mezõgazdasági gépek és berendezések kölcsönzése.

(111) 196.777 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 01543 (220) 2008.04.30.
(732) Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft., Budapest (HU)
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(541) KISTIGRIS KLUB
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás).

(111) 196.778 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 01529 (220) 2008.04.30.
(732) I.M.R. Lease Zrt., Budapest (HU)
(740) Drávucz András, Jenõ

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek, kiemelten ingatlanügyletek és pénzügyi ügyletek.

(111) 196.779 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 01408 (220) 2008.04.22.
(732) Pharmax Kutató és Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MEMOlife kids
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények: egészségügyi készítmé-

nyek gyógyászati használatra.

(111) 196.780 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 01170 (220) 2008.04.04.
(732) KollArt Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Agyag modellezéshez, albumok, asztalnemûk papírból, asz-
talterítõk papírból, bébinadrágok papírból vagy cellulózból (el-
dobhatók), bébipelenkák papírból vagy cellulózból (eldobhatók),
borítékok (papíripari), brosúrák, vékony fûzött könyvek, ceruzák,
cégtáblák papírból vagy kartonból, címkék, nem szövetbõl, cso-
magolópapír, daloskönyvek, dobozok kartonból vagy papírból,
dossziék (papíripari), ecsetek, egészségügyi papír, elõkék (cse-
csemõknek) papírból, ezüstpapír, fapép karton (papíripari), fatar-
talmú papír, fedelek, kötések, borítók (papíráruk), festékkészletek
(iskolai használatra), festékpárnák, festmények (képek), keretez-
ve vagy anélkül, festõállványok, festõkefék, festõpatronok, festõ-
sablonok, festõvásznak, fényképek, fényképtartók, folyóiratok,
formanyomtatványok, ûrlapok, füzetek, grafikai nyomatok, grafi-
kai reprodukciók, grafikus ábrázolások, gumírozott szalagok (pa-
píripari), hajtogatókartonok (irodai cikkek), hímzõminták, hírle-
velek, iratgyûjtõk, dossziék, iratkapcsok, gemkapcsok, iratkap-
csok, iratfûzõk, irattartók (irodai cikkek), írásminták, irodai fel-
szerelések, a bútorok kivételével, irodai gumiszalagok, íróecse-
tek, íróeszközök, írófelszerelések, írókészletek, írókészletek (pa-
píráruk), írókréta, írómappák, írószerek, írótollak, írótollak
aranyból, iskolaszerek (papírból), ívek (papíráruk), kalapdobo-
zok kartonból, karton, kartoncsövek, papírlemez csövek, karto-
tékkartonok (papíráruk), katalógusok, kártyák, kávészûrõk papír-
ból, keményítõenyv papíripari vagy háztartási célokra, képek,
képregények, kézikönyvek, kozmetikai kendõk papírból, köny-
vecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzõk, könyvtámaszok, levele-
zõlapok, levélkosarak, levélpapír, matricák, lehúzóképek, máso-
lópapír [papíráru], metszetek, modellezõanyagok, modellezõ-
paszta, modellviasz nem fogászati használatra, mûanyag bubo-
réklemezek (csomagoláshoz vagy kiszereléshez), mûanyagfóliák
csomagolásra, mûanyagok modellezéshez, naptárak, naptárak le-
téphetõ lapokkal, efemeridák, noteszok, nyomatok (metszetek)

nyomtatott órarendek, menetrendek, nyomtatott publikációk,
nyomtatványok, nyúlékony mûanyag fóliák rakodólapra rakás-
hoz, ofszet-nyomókendõk, nem textilbõl, palackalátétek (papír-
ból), palackcsomagoló anyagok (kartonból vagy papírból), palac-
kokhoz csomagolóanyagok (kartonból vagy papírból), papír, pa-
pír- vagy cellulózpelenkák (eldobhatók), papíráruk, papírcsokrok
[papíráru], papírmasé, papírszalagok, papírszalagok vagy lyuk-
kártyák számítógépprogramok rögzítéséhez, papírtölcsérek, pa-
pírtörülközõk, papír zsebkendõk, pasztellek (kréták), pauszmáso-
latok, pauszpapír, pecsétbélyegek, pecsételõanyagok (irodai
használatra), pecsétviasz, pergamenpapír, plakátok, falragaszok
papírból vagy kartonból, portrék, arcképek, postabélyegek, posz-
terek, prospektusok, radírgumik, ragasztó (enyv) papíripari vagy
háztartási használatra, ragasztóanyagok (enyvek) papíripari vagy
háztartási használatra, ragasztók (enyvek) papíripari vagy háztar-
tási használatra, ragasztók papíripari vagy háztartási használatra,
rajzeszközök, rajzfelszerelések, rajzolóháromszögek, rajztáblák,
rajztömbök, rajzblokkok, regenerált cellulózlapok csomagolás-
hoz, rézkarcok (gravûrök), rózsafüzérek, olvasók, sablonok (pa-
píráruk), sokszorosítópapírok, söröskorsó-alátétek, stencilek,
szabásminták ruhák készítéséhez, szabásminták ruhák varrásá-
hoz, szalvéták, papírból, színes olajnyomatok, szivargyûrûk,
szobrocskák, figurák papírmaséból, tálalátétek, tányéralátétek
(papírból), tányéralátétek papírból, tollak (irodai cikkek), töltõce-
ruzák, csavarironok, töltõtollak, transzparensek (papíráruk), újsá-
gok, vászonpausz, világító papír, virágcserépburkolók papírból,
vízfestmények, akvarellek, vonalzók rajzoláshoz, zacskók cso-
magolásra (papírból vagy mûanyagból), zászlók (papírból), zené-
lõ üdvözlõlapok, zsírpapír, viaszpapír, értesítések (papíráruk),
öntapadó címkék (papíripari), öntapadó szalagok papíripari vagy
háztartási használatra, üdvözlõlapok/kártyák.

28 Babaágyak, babaházak, babaruhák, babaszobák, backgam-
mon, trictrac (játékok), bábuk, marionettek, búgócsigák (játék-
szerek), bûvészkellékek, cumisüvegek játékbabáknak, csörgõk
(játékszerek), dámajátékok, dámatáblák, dobható korongok (já-
tékszerek), dobókockák (játékok), dominójátékok, eszközök test-
gyakorláshoz, expanderek, golyó játékokhoz, harangok kará-
csonyfákra, hintalovak, hinták, hógömbök [dísztárgyak], játék
autók, játék babák, játék léggömbök, játék pisztolyok, játék sárká-
nyok, játékautomaták, nem érmebedobással mûködõek, nem ki-
zárólag televíziós vevõkészülékkel használhatók, játékgolyók, já-
tékkártyák, játékok, játékszerek, kaleidoszkópok, karácsonyfadí-
szek (kivéve a világítási cikkeket és a cukorkaféléket), karikajáté-
kok, karneváli álarcok, kesztyûk (játékok tartozékai), kirakós já-
tékok [puzzle], konfetti, könyökvédõk (sportcikkek), labdák lab-
dajátékokhoz, lepkehálók, madzsong (kínai dominójáték), méret-
arányosan kicsinyített jármûmodellek, mobilok (játékszerek),
plüss játékszerek, plüssmackók, poharak kockajátékhoz, súlyzók,
szappanbuborék-fújók (játékszerek), színházi álarcok, maszkok,
táblajátékok, társasjátékok, távirányítású játék jármûvek, teke,
kugli (bábuk), tekebábuk, teniszütõk, testépítõ felszerelések, térd-
védõk (sportcikkek), tollaslabda (játék), tornafelszerelések, trük-
kös játékok, zsetonok játékokhoz, építõjátékok, építõkockák (já-
tékszerek).

(111) 196.781 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 01704 (220) 2008.05.20.
(732) BGB InterHerb Élelmiszer Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) NoApetit éhségcsökkentõ
(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).
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(111) 196.782 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 01546 (220) 2008.04.30.
(732) Cellplast Mûanyagipari Kft., Hajdúszoboszló (HU)

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok, mûanyag építõanyagok.

(111) 196.783 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 02027 (220) 2008.06.19.
(732) FGSZ Zrt., Siófok (HU)

(546)

(511) 39 Szállítás csõvezetéken szolgáltatás, szállítási szolgáltatá-
sok.

(111) 196.784 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 01863 (220) 2008.06.04.
(732) Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Engel Tamás, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek), vitaminok és ásványi anyagok.

(111) 196.785 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 01707 (220) 2008.05.20.
(732) Üzleti Fejlesztési Központ Bt., Velence (HU)

(591)

(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; mûholdas navigációs készülékek; navigációs
berendezések jármûvekbe (fedélzeti számítógépek); navigációs
eszközök.

(111) 196.786 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 02020 (220) 2008.06.19.
(732) Lukács Tibor, Gyõr (HU)
(740) Török Antal szabadalmi ügyvivõ, Gyõr

(591)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, nyomtatványok, kiadványok, újsá-
gok, folyóiratok, képeslapok, évkönyvek, könyvek.

(111) 196.787 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 01864 (220) 2008.06.04.
(732) QuiQ.hu Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bócsi Szabolcs, Dr. Bócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 196.788 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 01411 (220) 2008.04.22.
(732) Pharmax Kutató és Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Balázs Gábor, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) LIVER max
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények: egészségügyi készítmé-

nyek gyógyászati használatra.

(111) 196.789 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 01528 (220) 2008.04.30.
(732) MUREXIN Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 1 Ipari vegyi termékek, mûgyanták, ipari rendeltetésû ragasz-
tóanyagok.
2 Festékek, lakkok, rozsdagátló és fakonzerváló szerek.
17 Kaucsuk-, gumitermékek, tömítõ- és szigetelõanyagok.
19 Nem fém építõanyagok, bitumenes termékek.

(111) 196.790 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 01531 (220) 2008.04.30.
(732) CARMO Kereskedelmi Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)

(546)

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

(111) 196.791 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 00321 (220) 2008.03.10.
(732) Active Project Kft., Sopron (HU)
(740) dr. Szováti Szabolcs ügyvéd, Sopron

(541) AKTÍV HÁZ
(511) 37 Elektromos berendezések felszerelése és javítása, falazás

(kõmûvesmunka), fûtõberendezések felszerelése és javítása, hû-
tõberendezések üzembe helyezése és javítása, konyhai felszerelé-
sek üzembe helyezése, kõmûvesmunkák, külsõ és belsõ festés, lo-
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pás elleni riasztók felszerelése és javítása, szigetelési szolgáltatá-
sok (építés), szivattyújavítás, tapétázás, tetõfedõ munkák, tûzri-
asztók felszerelése és javítása, vakolás (vakolási munkák), vízve-
zeték-szerelés, vízszigetelés (építõipar), építés, építési tárgyú in-
formációk, öntözõberendezések üzembe helyezése és javítása.

42 Geológiai felderítés, geológiai kutatás, geológiai szakvéle-
mények készítése, építési tervkészítés, építészet, építészeti kon-
zultáció.

(111) 196.792 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 00982 (220) 2008.03.18.
(732) Rittler-Jajczay Bt., Budapest (HU)

(541) Könyvudvar
(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) 196.793 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 02032 (220) 2008.06.19.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) NÕK LAPJA EZOTÉRIA
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; újságok,
különösen kéthetente megjelenõ újságok; könyvkötészeti anya-
gok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ra-
gasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és
irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok
(amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen újságkiadás, -terjesztés; elektronikus
könyvek és folyóiratok online kiadása.

(111) 196.794 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 01705 (220) 2008.05.20.
(732) Tara Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 196.795 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 01532 (220) 2008.04.30.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 196.796 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 01530 (220) 2008.04.30.
(732) NYÍRÉP Nyírvidéki Építõipari Kivitelezõ és Szolgáltató

Kft., Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 196.797 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 02031 (220) 2008.06.19.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Árva Katalin ügyvéd, ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) NÕK LAPJA PSZICHOLÓGIA
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; újságok,
különösen kéthetente megjelenõ újságok; könyvkötészeti anya-
gok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ra-
gasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és
irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok
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(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok
(amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen újságkiadás, -terjesztés; elektronikus
könyvek és folyóiratok online kiadása.

(111) 196.798 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 00727 (220) 2008.03.04.
(732) PNG Pharma Natura Group Kft., Budapest (HU)
(740) Bihary, Balassa és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Aminosavak humángyógyászati használatra; elixírek
(gyógyszerészeti készítmények); gabonafélék feldolgozásának
melléktermékei (gyógyászati használatra); gyógyhatású hajnö-
vesztõ szerek; gyógyteák; hajkenõcsök gyógyászati használatra;
hormonok gyógyászati használatra; korpás fejbõr kezelésére szol-
gáló gyógyszerészeti készítmények; pirulák gyógyszerészeti
használatra; vitaminkészítmények; ásványi élelmiszer-kiegészí-
tõk; élesztõ gyógyszerészeti használatra.

(111) 196.799 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 00994 (220) 2008.03.19.
(732) NCR International, Inc., Dayton, Ohio (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) NCR
(511) 9 Számítógép hardvertermékek, különösen általános célú szá-

mítógépek, szerverek, eladóhelyeken mûködõ terminálok, auto-
mata szavazatszámláló gépek, kommunikációs és hálózati rend-
szerek, billentyûzetek, monitorok, kivetítõk és egyéb megjelenítõ
terminálok, nyomtatók, pénzautomaták, hardverbõl és felhaszná-
lói/kezelõi szoftverbõl álló biztonsági és kódoló rendszerek; do-
kumentumfelismerõ készülékek, szkennerek, vonalkód-leolva-
sók; számítógépprogramok és egyéb szoftvertermékek.
16 Papír, papírtermékek, különösen tekercselt papíráruk, pa-
pírtekercsek nyomtatásra, nyomtatványok, ûrlapok, bevonattal
ellátott papírtermékek és nyomtatványok, nyomtatott papírtermé-
kek bevonattal ellátott papíron (különösen üzleti/kereskedelmi
célokra és számítógépekkel való használatra).
37 Számítógépek, számítógépes rendszerek és berendezések,
valamint irodagépek és az üzleti életben alkalmazott készülékek,
gépek és berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítá-
sa.
42 Konzultációs és tanácsadói szolgáltatások számítógépekkel
kapcsolatban, különösen hardver- és szoftvertermékekkel össze-
függõ alkalmazási, fejlesztési, becslési és kiértékelési, ezen belül
fogyasztói igényekkel, elvárásokkal és követelményekkel kap-
csolatos kérdésekben.

(111) 196.800 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 02132 (220) 2008.06.27.
(732) Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány

Szakközépiskola, Budapest (HU)

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

tevékenységek.

(111) 196.801 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 02136 (220) 2008.06.27.
(732) DF World of Spices GmbH, Dissen (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ESCOFFIER
(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.

(111) 196.802 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 02448 (220) 2008.07.29.
(732) Árvai György, Erdõkertes (HU);

Tóth Gábor, Budapest (HU)

(546)

(511) 28 Horgászcsalétek (élõ), horgászfelszerelések, horgászorsók,
horgászzsinórok, horgok, kampók (fémtömegcikkek), hernyóbe-
lek horgászathoz, úszók halászathoz, halhorgok, kapásérzékelõk
(horgászfelszerelés), kapásjelzõk (horgászfelszerelés).

(111) 196.803 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 02594 (220) 2008.08.13.
(732) KFKI Rendszerintegrációs Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Balog Lajosné, Dr. Balog Lajosné Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ICON
(511) 42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-

tés.

(111) 196.804 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 01795 (220) 2008.05.28.
(732) UNILEVER N. V., Al Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Irodák, Budapest

(554)

(511) 3 Mosószerek; készítmények és anyagok mosodai célokra;
szövetkondicionáló készítmények; fehérítõszerek; tisztító-, fé-
nyesítõ-, súroló- és csiszolókészítmények; edénymosásra szolgá-
ló készítmények; szappanok; kézmosó szerek; tisztító- és fényesí-
tõkészítményekkel és anyagokkal átitatott kendõk.
5 Fertõtlenítõszerek; egészségügyi készítmények; rovarirtó
készítmények, férgeket, rovarokat és ártalmas állatokat pusztító
készítmények; gombaölõ szerek; germicidek; baktériumpusztító
készítmények; parazitákat irtó készítmények; algairtó szerek; fé-
regirtó szerek; gyomirtó készítmények; dezodorok személyi hasz-
nálatra szolgáló készítmények kivételével, légfrissítõ készítmé-
nyek; rovarûzõ szerek.
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(111) 196.805 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 01799 (220) 2008.05.28.
(732) Mindennapcsoda Alapítvány, Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 196.806 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 02130 (220) 2008.06.27.
(732) Bergland Hungária Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 30 Cukorkák.

(111) 196.807 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 01634 (220) 2008.05.13.
(732) Szekszárdi Növény Zrt., Szekszárd (HU)

(541) Garden Royal
(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.

(111) 196.808 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 02449 (220) 2008.07.29.
(732) AlZink Öntvénygyártó Kft., Eger (HU)
(740) dr. Pajtók Gábor ügyvéd, Eger

(591)

(511) 40 Anyagok összeállítása mások megrendelése szerint, festés(i
szolgáltatások), fémbevonat készítése elektromos úton, fémbevo-
nás, fémek hõkezelése, fémmegmunkálás, fémöntés, forrasztás,
galvanizálás, információ anyagkezelésrõl, kovácsolás, krómozás,
nikkelezés, ónozás, ónbevonás.

(111) 196.809 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 02295 (220) 2008.07.14.
(732) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Tej, sajt, tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Tejalapú és tejes sütemények.

(111) 196.810 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 02591 (220) 2008.08.13.
(732) KFKI Rendszerintegrációs Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Balog Lajosné, Dr. Balog Lajosné Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KFKI Rendszerintegráció
(511) 38 Távközlés.

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

(111) 196.811 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 01963 (220) 2008.06.12.
(732) 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

(541) HOOTERS
(511) 16 Nyomtatott anyagok, nyomtatott kiadványok, naptárak,

poszterek, fényképek, magazinok általános érdeklõdésre.
25 Ruházat, nevezetesen csuklószorítók, ingek, nadrágok, za-
kók, zoknik, rövidnadrágok, babapartedlik, kalapok, baseballsap-
kák, napellenzõk.
30 Kenyérmorzsa-keverék (zsemlemorzsa), panírozókeveré-
kek és szószok.
41 Szórakoztatás.
43 Éttermi és koktélbár szolgáltatások.

(111) 196.812 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 01964 (220) 2008.06.12.
(732) Zenit Logisztikai Eszközök Kereskedõháza Kft.,

Budapest (HU)
(740) Kunvári Antal reklámszakértõ, Budapest

(546)

(511) 6 Rakodólapok fémbõl, állványzatok, fémépítmények, lép-
csõpofák, teherhordó fémhevederek, építõelemek fémbõl.
37 Raktárak építése és javítása.

(111) 196.813 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 00404 (220) 2008.02.11.
(732) ELECTRICITE DE FRANCE (société anonyme),

Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
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(546)

(511) 39 Energia, elektromos áram, gáz, szénhidrogének, fûtés, víz,
gõzszállítás, elosztás és ellátás; gáz, folyadékok és szilárd anya-
gok csöveken való szállítása; energiaszállítással, elosztással és el-
látással kapcsolatos információ és tanácsadás; az energiával, an-
nak szállításával, elosztásával és az energiaellátással, a környe-
zetvédelemmel, új energiaforrásokkal, a természeti környezet
megtartásával és elviselhetõ fejlesztésével kapcsolatos nem rek-
lám jellegû nyomtatványok terjesztése; energiaellátással kapcso-
latos szolgáltatások harmadik személy számára (pl. elektromos
áram, gáz, víz, gõz vagy egyéb más meghatározott energiaforrá-
sok); valamennyi szolgáltatás Magyarországon kifejtett szolgál-
tatás.
40 Energiatermelés; elektromos áram, gáz, fûtés, gõz vagy víz
termelése; energiatermeléssel és elektromos áram, gáz, fûtés és
víz termelésével kapcsolatos szakmai konzultációk; hulladékfel-
használás, a hulladékanyagok újrafelhasználása, tanulmányok és
kutatások a hulladékfelhasználással kapcsolatosan, információk
hulladékfelhasználással; levegõszennyezéssel, levegõtisztítással,
levegõfelfrissítéssel, szennyvizek tisztításával kapcsolatosan; va-
lamennyi szolgáltatás Magyarországon kifejtett szolgáltatás.

(111) 196.814 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 02133 (220) 2008.06.27.
(732) Károlyi Csaba, Gyál (HU)

(546)

(511) 11 Lámpák.
35 Reklámozás.

(111) 196.815 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 02127 (220) 2008.06.27.
(732) Allegro Mode Bt., Budapest (HU)

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

(111) 196.816 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 02590 (220) 2008.08.13.
(732) KFKI Rendszerintegrációs Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Balog Lajosné, Dr. Balog Lajosné Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KFKI
(511) 38 Távközlés.

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

(111) 196.817 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 02294 (220) 2008.07.14.
(732) Fu Weiguan, Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(541) BONDI
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk.

28 Játékok, játékszerek.

(111) 196.818 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 02450 (220) 2008.07.29.
(732) Aloe Gold Kft., Békéscsaba (HU)
(740) Szelezsán Róbert ügyvéd, Békéscsaba

(546)

(511) 5 Aloe vera tartalmú folyékony táplálékkiegészítõk.
32 Egyéb alkoholmentes italok, különösen: bioalapanyagból
készült gyümölcsitalok és gyümölcslevek, Aloe vera kaktusz, nö-
vény- és virágtartalmú alkoholmentes italok (kivéve gyógyászati
használatra), vitamintartalmú alkoholmentes italok (kivéve gyó-
gyászati használatra).

(111) 196.819 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 02128 (220) 2008.06.27.
(732) Allegro Mode Bt., Budapest (HU)

(541) F4
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 196.820 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 02126 (220) 2008.06.27.
(732) Allegro Mode Bt., Budapest (HU)

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

(111) 196.821 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 01784 (220) 2008.05.28.
(732) ProPart Kft., Dénesfa (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) PROPART
(511) 1 Ipari vegyi termékek, hígítók, oldószerek; ipari rendeltetésû

ragasztóanyagok.
3 Tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek.
17 Tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok.

(111) 196.822 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 01633 (220) 2008.05.13.
(732) Szekszárdi Növény Zrt., Szekszárd (HU)

(541) Golden Garden
(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.

(111) 196.823 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 01950 (220) 2008.06.12.
(732) Invest-Holding Plussz Kft., Budapest (HU)
(740) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) Válaszd a minõséget a mennyiség helyett!
(511) 29 Állati eredetû élelmiszereket, valamint fogyasztásra kész

vagy tartósított formában levõ zöldségfélék és egyéb konyhakerti
termékek.
30 Növényi eredetû élelmiszereket tartalmazó, fogyasztásra
vagy tartósított formában, valamint élelmiszerek ízét javító, ki-
egészítõ anyagok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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(111) 196.824 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 02134 (220) 2008.06.27.
(732) American Life Insurance Company, Wilmington,

Delaware (US)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda Kft., Budapest

(541) AHICONET-FINANCIAL NETWORK
(511) 36 Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások.

(111) 196.825 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 02135 (220) 2008.06.27.
(732) American Life Insurance Company, Wilmington,

Delaware (US)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások.

(111) 196.826 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 02593 (220) 2008.08.13.
(732) KFKI Rendszerintegrációs Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Balog Lajosné, Dr. Balog Lajosné Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ICON Számítástechnika
(511) 42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-

tés.

(111) 196.827 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 02125 (220) 2008.06.27.
(732) Allegro Mode Bt., Budapest (HU)

(541) OVER HEAT
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 196.828 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 00867 (220) 2008.03.12.
(732) EVM Zrt., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

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

(111) 196.829 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 02592 (220) 2008.08.13.
(732) KFKI Rendszerintegrációs Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Balog Lajosné, Dr. Balog Lajosné Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Compargo
(511) 38 Távközlés.

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

(111) 196.830 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 01632 (220) 2008.05.13.
(732) Szekszárdi Növény Zrt., Szekszárd (HU)

(541) Royal Garden

(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.

(111) 196.831 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 01961 (220) 2008.06.12.
(732) Szekszárdi Mezõgazdasági Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sóti Diana, Sóti Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Baron von Twickel
(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.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 196.832 (151) 2009.02.23.
(210) M 08 02454 (220) 2008.07.29.
(732) Juhász Dora Péter, Bugac (HU);

Vay Gergely Áron, Budapest (HU)

(541) SZOMJOLTÓSÁG
(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.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 196.843 (151) 2009.02.25.
(210) M 08 02281 (220) 2008.07.11.
(732) OLAINFARM Joint-stock company, Olaine (LV)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(541) ALNOL
(511) 5 Gyógyszervegyészeti készítmények, gyógyszerészeti és ál-

latgyógyászati készítmények, drogok gyógyászati használatra,
gyógyszerek (humán).

(111) 196.844 (151) 2009.02.25.
(210) M 08 01626 (220) 2008.05.09.
(732) Bramac Kft., Veszprém (HU)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

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.

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.

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) 196.845 (151) 2009.02.25.
(210) M 08 01767 (220) 2008.05.27.
(732) VIMPEX DRINK Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(541) PIKK PAKK
(511) 34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

(111) 196.846 (151) 2009.02.25.
(210) M 08 01945 (220) 2008.06.11.
(732) Jász Péter, Szeged (HU)

(546)

(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek és ezek ízesített változatai.

(111) 196.847 (151) 2009.02.25.
(210) M 08 02280 (220) 2008.07.11.
(732) OLAINFARM Joint-stock company, Olaine (LV)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(541) VAZONAT
(511) 5 Gyógyszervegyészeti készítmények, gyógyszerészeti és ál-

latgyógyászati készítmények, drogok gyógyászati használatra,
gyógyszerek (humán).

(111) 196.848 (151) 2009.02.25.
(210) M 08 01770 (220) 2008.05.27.
(732) Vilmos András, Budapest (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) StoLPaN
(511) 36 Pénzügyi ügyletek, fizetési tranzakciók.

38 NFC kommunikáció változó tartalommal mobilkészülékek
segítségével.

(111) 196.849 (151) 2009.02.25.
(210) M 08 02279 (220) 2008.07.11.
(732) OLAINFARM Joint-stock company, Olaine (LV)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(541) MEMODEX
(511) 5 Gyógyszervegyészeti készítmények, gyógyszerészeti és ál-

latgyógyászati készítmények, drogok gyógyászati használatra,
gyógyszerek (humán).

(111) 196.850 (151) 2009.02.25.
(210) M 08 02114 (220) 2008.06.26.
(732) CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt., Budapest (HU)

(541) IE Befektetési Alapkezelõ
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 196.851 (151) 2009.02.25.
(210) M 08 02581 (220) 2008.08.12.
(732) „WEBGURU” Számítástechnikai Kereskedelmi

és Szolgáltató Bt., Miskolc (HU)
(740) dr. Bene Tamás, Miskolc

(546)

(511) 35 Reklámozás, internetes reklámozás, internetes tartalom-
szolgáltatás, multimédiás reklámszolgáltatás, reklámszervezés,
információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, infor-
mációknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, hirde-
tési oldalak készítése, hirdetési hely kölcsönzése, reklámanyag
naprakész állapotba hozása, apróhirdetések.

(111) 196.852 (151) 2009.02.25.
(210) M 07 03410 (220) 2007.10.08.
(732) ZORBAS Kereskedelmi és Vendéglátó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szotyori Judith, Dr. Szotyori Judith Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) EGY FALAT GÖRÖGORSZÁG
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-

lásadás.

(111) 196.853 (151) 2009.02.25.
(210) M 08 01766 (220) 2008.05.27.
(732) VIMPEX DRINK Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(541) JOKER
(511) 34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

(111) 196.854 (151) 2009.02.25.
(210) M 08 02580 (220) 2008.08.12.
(732) Silence Kereskedelmi és Vendéglátó Kft., Újhartyán (HU)
(740) dr. Sebestyén Tamás ügyvéd, Budapest

(541) Hallo Pizza
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szál-

lásadás.

(111) 196.855 (151) 2009.02.25.
(210) M 08 01768 (220) 2008.05.27.
(732) VIMPEX DRINK Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(541) MATRÓZ
(511) 34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

M315

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 4. szám I. kötet, 2009.04.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek I.



(111) 196.856 (151) 2009.02.25.
(210) M 08 01473 (220) 2008.04.25.
(732) Zámpory György, Miskolc (HU)

(546)

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

(111) 196.864 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02633 (220) 2008.08.18.
(732) Porto Investment Hungary Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 196.865 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02330 (220) 2008.07.17.
(732) Szekeres Tibor, Lengyeltóti (HU)

(546)

(511) 7 Elektromos háztartási gépek.
9 Elektromos kapcsolók, sorkapcsok és érintkezõk, valamint
mozgásérzékelõ szenzorok.
11 Világító-, fûtõ-, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ- és egész-
ségügyi berendezések.

(111) 196.866 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02338 (220) 2008.07.17.
(732) Vizija Sport, Logatec (SI)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) KRPAN
(511) 12 Kerékpárok, vázak kerékpárokhoz; biciklikormányok, ke-

rékpárkormányok; kerékpár kormányszár, nyeregszár; nyergek;
nyergek kerékpárokhoz illetve motorkerékpárokhoz; nyereg(vé-
dõ) huzatok kerékpárokhoz illetve motorkerékpárokhoz; sárhá-
nyók / sárvédõk kerékpárokhoz; lengéscsillapító felfüggesztések
jármûvekhez; kerékpárfékek, biciklifékek; fékszegmensek jár-
mûvekhez; bicikli hajtókarok; hangkürtök jármûvekhez; ka-
rosszériák; biciklikerekek; jármûkerekek; tengelyek; kerékagyak
jármûkerekekhez; bicikli kerékagyak; speciális csomagtartók
kétkerekû jármûvekhez; erõátviteli szerkezetek szárazföldi jár-
mûvekhez; motoros biciklik; motorkerékpárok; vezérlõláncok
szárazföldi jármûvekhez; meghajtószerkezetek szárazföldi jár-
mûvekhez; bicikli fogaskerekek; bicikliláncok; külsõ gumik ke-
rékpárokhoz, bicikli gumiabroncsok; külsõ kerékgumik jármû-
vekhez, gumiabroncsok jármûvekhez; külsõk (gumiabroncsok);
kerékpár kerékabroncsok, bicikli kerékabroncsok; kerékabron-
csok jármûvekhez; gumik biciklikhez; belsõ gumi/tömlõk kerék-
párokhoz, belsõ gumi/tömlõk biciklihez; belsõ gumi/tömlõk gu-
miabroncsokhoz; (irányjelzõk) kerékpárokhoz; kerékpáros kula-
csok és kulacstartók; kerékpár-csomagtartók; biciklitartók; bicik-
likitámasztók; kerékpáros szerelõkészletek, beleértve a kerékpá-
ros szerszámokat, készleteket belsõ gumi/tömlõk javításához;
készletek belsõ gumi/tömlõk javításához; ragadós / tapadós gumi-

gyûrûk / gumitömítések belsõ gumi/tömlõk javításához; külsõ
gumiszelepek jármûvekhez; kerékpárpumpák, biciklipumpák;
kerékpárcsengõk, biciklicsengõk; kerékpárvázak, biciklivázak;
biciklik; motorkerékpárok, motorbiciklik; mopedek / robogók;
triciklik; jármûvek; szárazföldi, légi, valamint vízi mozgó / hely-
változtató szerkezetek.
18 Zsákok; táskák; hátizsákok; irattáskák; vállszíjak (szíjak)
bõrbõl; bõrpántok / bõrszíjak; pénztárcák; bõr és bõrutánzatok,
termékek ezekbõl az anyagokból, melyek nem tartoznak más osz-
tályba; bõrutánzatok; kulcstartók (bõrdíszmû); bõrszíjak; állatbõ-
rök; utazóládák / utazótáskák és bõröndök; utazóládák; bõröndfo-
gantyúk / markolatok; retikülök /nõi táskák (kézitáskák); sporttás-
kák; üres szerszámostáskák; esernyõk, napernyõk és sétapálcák /
botok; ostorok és lószerszámok.
35 Kerékpárok, kerékpáralkatrészek, valamint kerékpárfelsze-
relések kiskereskedelme; reklámanyagok terjesztése (röpcédulák
/ röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áru/minták); reklám-
szövegek megjelentetése; online hirdetés informatikai hálózaton
keresztül; kiskereskedelmi termékbemutató mindenféle kommu-
nikációs eszközökön keresztül; termékbemutatás; kirakatdekorá-
lás; áru/minták terjesztése (disztribúció); hirdetés / reklám; rádiós
hirdetés / reklám; televíziós hirdetés / reklám; kereskedelmi ügy-
vitel /üzletvitel; import-export ügynökségek; kereskedelmi ügyek
intézése; irodai munkák; kereskedelmi, illetve hirdetési / reklám-
célú vásárok szervezése; eladásösztönzés harmadik fél részére.
42 Kerékpárok tervezése; tudományos és technológiai szolgál-
tatások, úgymint kutatói és az ide vonatkozó tervezõi szolgáltatá-
sok; fizikai kutatás; új termékek kutatása és fejlesztése harmadik
fél részére; mechanikai / gépészeti kutatás; gépjármûvek mûszaki
ellenõrzése; technikai kutatás; tervezés; mûszaki rajz; elemzõ és
ipari kutató szolgáltatások; szakmai projektek tanulmányozása;
számítógépek és számítógépprogramok tervezése és fejlesztése;
tervezés; minõség-ellenõrzés; anyagvizsgálat; divattervrajzok
készítése.

(111) 196.867 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02485 (220) 2008.08.01.
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(300) 115314 2008.02.05. MA
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) PRO-ZIM
(511) 3 Fehérítõkészítmények és más adalékanyagok mosáshoz;

tisztító-, csiszoló-, súroló- és dörzsölõkészítmények.

(111) 196.868 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02334 (220) 2008.07.17.
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ

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

(541) DACH-TECH
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

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

(111) 196.870 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02332 (220) 2008.07.17.
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ

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

(541) INTER-ISOLA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 196.871 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02486 (220) 2008.08.01.
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(300) 115315 2008.02.05. MA
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ARIEL PRO-ZIM
(511) 3 Fehérítõkészítmények és más adalékanyagok mosáshoz;

tisztító-, csiszoló-, súroló- és dörzsölõkészítmények.

(111) 196.873 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02000 (220) 2008.06.17.
(732) Közép-európai Gázterminál Zrt., Dunaalmás (HU)
(740) Sághelyi György, Budapest

(546)

(511) 35 Kereskedelmi és marketingügyletek, gépjármû-üzemanyag
és energetikai gázkereskedelem.
36 Pénzügyi és ügynöki tevékenység, különösen vezetékes és
palackos energetikai gáz forgalmazására.
39 Szállítás, tározás, elosztás és logisztika.

(111) 196.875 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 01684 (220) 2008.05.16.
(732) Norbi Update Worldwide Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth György, Dr. Horváth – dr. Jakab 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.

(111) 196.878 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02637 (220) 2008.08.18.
(732) Hoang Thi Song Hoa, Budapest (HU)

(541) ISTIRY
(511) 25 Ruházat.

(111) 196.880 (151) 2009.03.02.
(210) M 07 02421 (220) 2007.07.04.
(732) BATMark Limited, London (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) RE.LOC
(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); nyomtatók;
nyomdabetûk, klisék.
34 Cigaretták, szivarok, szivarkák, saját göngyölésû dohány,
pipadohány, dohány és dohánytermékek.

(111) 196.881 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02172 (220) 2008.07.02.
(732) Sziva Plast Kft., Nagykanizsa (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(541) SGK
(511) 19 Építõanyagok, nem fémbõl.

(111) 196.882 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 01434 (220) 2008.04.24.
(732) Grebo Bt., Mohács (HU)
(740) dr. Juhász Gábor, Juhász Ügyvédi Iroda, Pécs

(541) CARPHUNTER
(511) 28 Csalétkek vadászathoz vagy halászathoz, halhorgok, hálók

(sportcikkek), hernyóbelek horgászathoz, horgászbotok, horgász-
felszerelések, horgászorsók, horgászzsinórok, kapásérzékelõk
(horgászfelszerelés), kapásjelzõk (horgászfelszerelés), lepkehá-
lók, merítõzsákok horgászáshoz, mesterséges csalik horgászat-
hoz, szigonypuskák (sportcikkek), tengerparti halászhálók, úszók
halászathoz, vesszõvarsák (halászfelszerelés).

(111) 196.883 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 01835 (220) 2008.06.02.
(732) Független Hírügynökség Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítá-
sára, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetek ér-
mebedobással 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.
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(111) 196.884 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 01435 (220) 2008.04.24.
(732) PANNONHALMI BORHÁZ Termelõ és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Pannonhalma (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza & Társai Ügyvédi és Szabadalmi

Iroda, Gyõr

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), kivéve a pálin-
kától eltérõ egyéb alkoholtartalmú italokat.

(111) 196.885 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02180 (220) 2008.07.02.
(732) Köntös Sándor, Gödöllõ (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Bérczes Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkez-
dék; kávéházak; vendéglátóipar; éttermek; önkiszolgáló étter-
mek.

(111) 196.886 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02192 (220) 2008.07.02.
(732) Tenkes-Hegy Kft., Harkány (HU)
(740) dr. Habó Gábor ügyvéd, Törökbálint

(546)

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

(111) 196.887 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02179 (220) 2008.07.02.
(732) Montonelli Divatház Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Mihály Tamás ügyvéd, Fülöp és Mihály Ügyvédi Iroda,

Budapest

(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.

(111) 196.888 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 01848 (220) 2008.06.02.
(732) EDYSAN 3 Kft., Budapest (HU)
(740) Balogh Béla, Budapest

(546)

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

(111) 196.889 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02190 (220) 2008.07.02.
(732) Herbalance Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Maróthy Kornél, Kardos, Petõ és Törõcsik Társas Ügyvédi

Iroda, Szeged

(541) Herba Brill
(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); diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek
gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati használatra;
gyógyhatású adalékanyagok; gyógyitalok; gyógynövények;
gyógyteák; herbateák; méhpempõ (gyógyászati használatra);
nyomelemkészítmények emberi és állati fogyasztásra; tápanyag-
adalékok gyógyászati célokra; vitaminkészítmények.
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; kozmetikai kutatás.

(111) 196.890 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02634 (220) 2008.08.18.
(732) Farkas-Transz Szállítási Kft, Tokod (HU)

(546)

(511) 39 Szállítás és raktározás; szállítás, áruk csomagolása és raktá-
rozása; utazásszervezés.

(111) 196.891 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02178 (220) 2008.07.02.
(732) Masterpieces Bt., Herend (HU)

(546)

(511) 21 Üveg-, porcelánáruk.

(111) 196.892 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02342 (220) 2008.07.17.
(732) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH Magyarországi

Fióktelepe, Budapest (HU)
(740) dr. Adámi Csaba, Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Rhinospray Plus- Az orr szabadsága
(511) 3 Kozmetikai cikkek.

5 Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmé-
nyek gyógyászati használatra.

(111) 196.908 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02447 (220) 2008.07.25.
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Csikai Attila ügyvéd, Budapest
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(541) TeleAktív
(511) 9 Adók, nagyfrekvenciás generátorok (távközlés), antennák,

elektronikus jeladók, hangátviteli készülékek, vevõkészülékek
(audio-, video-).
38 Távközlés.

(111) 196.909 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 00255 (220) 2008.01.28.
(732) Lúdland Állattenyésztési Szolgáltató Kft., Orosháza (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Baromfi-húskivonatok; libamájkonzervek, kacsamájkon-
zervek, libamáj félkonzervek, kacsamáj félkonzervek, csatos
üvegben, natúr libamáj, kacsamáj blokk, libamáj terrine, libamáj
terrine szarvasgombával, libamáj terrine magyarosan, libamáj ter-
rine tokajival, natúr kacsamáj terrine, kacsamáj blokk terrine, ka-
csamáj mousse terrine, pácolt füstölt kacsamell, pácolt füstölt ka-
csacomb, kacsaszalámi, kacsazsír, tepertõkrém magyaros, teper-
tõkrém májas, sült kacsacomb zsírban, sült kacsazúza, zúzapör-
költ, hízott kacsamáj szeletelt, hízott kacsamáj erezett, kacsamell-
filé, kacsacomb, kacsaszárnytõ, kacsanyak, kacsafarhát, kacsa-
szív, kacsazúza, kacsa bõrös háj, kacsa testháj, kacsaláb, hízott
libamáj szeletelt, hízott libamáj erezett, libamellfilé, libacomb,
libamáj.
35 Baromfi-húskivonatok; libamájkonzervek, kacsamájkon-
zervek, libamáj félkonzervek, kacsamáj félkonzervek, csatos
üvegben, natúr libamáj, kacsamáj blokk, libamáj terrine, libamáj
terrine szarvasgombával, libamáj terrine magyarosan, libamáj ter-
rine tokajival, natúr kacsamáj terrine, kacsamáj blokk terrine, ka-
csamáj mousse terrine, pácolt füstölt kacsamell, pácolt füstölt ka-
csacomb, kacsaszalámi, kacsazsír, tepertõkrém magyaros, teper-

tõkrém májas, sült kacsacomb zsírban, sült kacsazúza, zúzapör-
költ, hízott kacsamáj szeletelt, hízott kacsamáj erezett, kacsamell-
filé, kacsacomb, kacsaszárnytõ, kacsanyak, kacsafarhát, kacsa-
szív, kacsazúza, kacsa bõrös háj, kacsa test háj, kacsaláb, hízott
libamáj szeletelt, hízott libamáj erezett, libamellfilé, liba comb,
libamáj termékek kiskereskedelme.

(111) 196.911 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 01781 (220) 2008.05.28.
(732) Viale Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 14 Arany- és ezüsttárgyak, kivéve az evõeszközöket, a villákat
és a kanalakat; ékszerek.

(111) 196.912 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02288 (220) 2008.07.14.
(732) Magyar Állami Operaház, Budapest (HU)

(541) MAGYAR NEMZETI BALETT
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

A rovat 170 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 189.553, 192.184,
192.472, 196.127, 196.426, 196.478, 196.556, 196.576, 196.580,
196.583–196.585, 196.589–196.591, 196.593–196.595, 196.603,
196.693–196.705, 196.707–196.712, 196.734–196.747, 196.749,
196.750, 196.758–196.832, 196.843–196.856, 196.864–196.868,
196.870, 196.871, 196.873, 196.875, 196.878, 196.880–196.892,
196.908, 196.909, 196.911, 196.912
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