
(111) 176.154 (151) 2003.08.01.

(210) M 00 01737 (220) 2000.03.27.
(732) NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS (Illinois

állam törvényei szerint mûködõ vállalat), Chicago,
Illinois (US)

(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Audio- és audiovizuális felvételek, így hanglemez felvéte-
lek, mûsoros mágnesszalagok, videoszalagok, lemezek, kazetták
és CD ROM-ok; számítógép szoftver; mozifilmek; elektronikus
kiadványok.

16 Nyomtatványok; könyvek, kézikönyvek, kiadványok, fo-
lyóiratok, hírlevelek, újságok, így mindezek elektronikus tömeg-
tájékoztatási és hírközlési eszközökön keresztül terjesztett formá-
ban; oktatási anyagok (kivéve oktatóberendezéseket); irodasze-
rek.

35 Hirdetési szolgáltatások, valamint ezekkel kapcsolatos ta-
nácsadás és szakértõi szolgáltatások, üzletvezetés, valamint ezzel
kapcsolatos tanácsadás és szakértõi szolgáltatások; üzleti admi-
nisztráció, valamint ezzel kapcsolatos tanácsadás és szakértõi
szolgáltatások; üzleti információk nyújtása; PR, valamint ezzel
kapcsolatos tanácsadás és szakértõi szolgáltatások; piackutatás,
valamint ezzel kapcsolatos tanácsadás és szakértõi szolgáltatá-
sok; információk szerkesztése és rendezése számítógépes adatbá-
zisokba; irodai tevékenység, valamint ezzel kapcsolatos tanács-
adás és szakértõi szolgáltatások; az alkalmazott személyzettel
összefüggõ szolgáltatások, valamint ezzel kapcsolatos tanácsadás
és szakértõi szolgáltatások; a felsorolt szolgáltatások biztosítása
interneten, számítógépes hálózaton vagy egyéb kommunikációs
hálózaton keresztül.

41 Oktatás, így oktatás televízión, rádión, filmen, számítógép
programon, interneten illetve távközlési hálózatokon keresztül
vagy egyéb hangos és/vagy képi tájékoztató eszközökön keresz-
tül; így oktatás elektronikus, több résztvevõs játékokkal vagy sze-
repjátékokkal, csevegõkön és üzenõ oldalakon keresztül, számí-
tógép, internet vagy egyéb kommunikációs hálózat segítségével;
szórakoztatás, így élõ szórakoztatás; konferenciák és szakmai ta-
nácskozások megszervezése és lebonyolítása; versenyek és díját-
adó ünnepségek szervezése; kiadói szolgáltatások, így elektroni-
kus kiadványok megjelentetése; egészségklubok szolgáltatásai.

42 Számítógépes szolgáltatások; számítógépes adatbázisokhoz
való hozzáférés biztosítása és lízingje; on-line interaktív számító-
gépes adatbázis biztosítása; on-line interaktív számítógépes adat-
bázis biztosítása; on-line tájékoztatás számítógépes adatbázisról
internetes web oldalak vagy számítógépes hálózat vagy egyéb
kommunikációs hálózat útján; számítógép szoftver kölcsönzése;
szoftver tervezés; szállásadás; szállodákkal, üdülõhelyekkel és
szállodai szobafoglalással kapcsolatos szolgáltatások; mûszaki
tanulmányok és kutatás; pályaválasztási tanácsadás; a különbözõ
ügynökök és szakemberek érdekeit segítõ egyesületekkel kapcso-
latos szolgáltatások, valamint üzleti egyesületi tagsággal kapcso-
latos szolgáltatások; földmérés; jogi szolgáltatások.

(111) 196.500 (151) 2009.01.29.
(210) M 07 00287 (220) 2007.01.30.
(732) Nav N Go Kft., Izsák (HU)
(740) dr. Ormai Gabriella, Ormai és Társai CMS Cameron McKenna

LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) igo3d
(511) 9 Fedélzeti számítógépek, navigációs berendezések jármû-

vekbe, navigációs eszközök, letölthetõ és rögzített számítógép-
programok, számítógépek, számítógépes játékprogramok, távmé-
rõ mûszerek, távolságmérõk, távolságresztráló készülékek, kilo-
méter-számlálók.

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

(111) 196.872 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 00679 (220) 2008.02.29.
(732) Közép-Magyarországi Pincegazdaság Kft., Kecel (HU)

(541) PAPA BORA
(511) 33 Borok.

(111) 196.910 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02468 (220) 2008.07.31.
(732) „Classic Star” Építõipari és Szolgáltató Kft., Vecsés (HU)
(740) dr. Boros Árpád ügyvéd, Dr. Boros Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; adatfeldolgozó készülékek; akkumulátorok,
elektromos; akkumulátortöltõk; antennák; diktafonok; elektroni-
kus határidõnaplók; elektronikus hirdetõtáblák; elektronikus jel-
adók; elektronikus zsebfordítógépek; fényképezõgépek; filmka-
merák; kábelek, elektromos; kézi adó-vevõk; konverterek, elekt-
romos; mûholdas navigációs készülékek; navigációs berendezé-
sek jármûvekbe [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök;
noteszgépek, notebookok; radarkészülékek; rádiótelefon készülé-
kek; számítógép programok [letölthetõ]; számítógépek; távadók,
transzmitterek (távközlés); televíziós készülékek; vevõkészülé-
kek (audio-, video-); videokamerák; videotelefonok.

(111) 197.009 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02880 (220) 2008.09.15.
(732) Xi Lian Kft., Budapest (HU)
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(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(541) MISS OLIVE
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.010 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02736 (220) 2008.08.29.
(732) SCTS Szentendre Ingatlanfejlesztõ és Ingatlanhasznosító

Kft., Szentendre (HU)
(740) dr. Dulai László, Dr. Dulai László Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 197.011 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02595 (220) 2008.08.13.
(732) KFKI Rendszerintegrációs Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Balog Lajosné, Dr. Balog Lajosné Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) BCN Rendszerház
(511) 38 Távközlés.

42 Számítástchnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(111) 197.013 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02606 (220) 2008.08.13.
(732) Stafford Kft., Szentendre (HU)

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

(111) 197.014 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02605 (220) 2008.08.13.
(732) Stafford Kft., Szentendre (HU)

(541) G.WESTERLEIGH
(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból

készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, órák és más idõmérõ eszközök.

(111) 197.015 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 01274 (220) 2008.04.14.
(732) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,

Kaposvár (HU)

(541) Kaposvár, a Festõk Városa
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 197.016 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02443 (220) 2008.07.29.
(732) Emfesz Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balassa Ágnes, Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Mindenkire van energiánk.
(511) 1 Ipari gázok.

4 Gáz üzemanyag és olaj; olajszármazékok; szilárd, folyé-
kony, vagy gáznemû hajtóanyagok; ipari olajok és zsírok; kenõ-
anyagok, porelszívó, nedvesítõ és lekötõ vegyületek; fûtõanya-
gok (beleértve a motorbenzineket); világítóanyagok.
35 Gáztermékek és azok tárolására alkalmas tartályok, illetve
gázszabályozók, világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ- és szá-
rítóberendezések, valamint mindennemû gázzal mûködõ készülé-
kek nagykereskedelmi és kiskereskedelmi forgalmazása; reklá-
mozás; mûszaki reklámtanácsadás, adatgyûjtés kereskedelmi
ügyletekrõl; beszerzõi szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások
beszerzése mások számára); gazdasági elõrejelzések; hirdetések
levélben megrendelve; hirdetési oldalak készítése; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállí-
tások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szerve-
zése; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban,
piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag
naprakész állapotba hozása; reklámanyagok (röplapok, prospek-
tusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok
terjesztése; reklámszövegek publikálása; sajtófigyelés, statiszti-
kai információnyújtás; szabadtéri hirdetés; televíziós reklámozás;
árubemutatás; árverés, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti
információk.
42 Gáz és olaj kutatásával kapcsolatos szolgáltatások, gázszol-
gáltatással kapcsolatos tanácsadás; kutatás és fejlesztés, mûszaki
kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység; szakvélemények adása
(mérnöki munkákkal kapcsolatban).

(111) 197.017 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02124 (220) 2008.06.27.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ

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

(541) Helia-D Fruit Selection Maxima
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek; különösen kozmetikai szerek, kozmetikai festékek, kozme-
tikai készletdobozok, kozmetikai lemosószerekkel impregnált
kendõk; arckrémek, krémek, illatszerek, illatszerkészítmények,
kölnivíz; piperecikkek; virágkivonatok; díszítõmatricák kozmeti-
kai célra.

(111) 197.018 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02886 (220) 2008.09.15.
(732) X-Meditor Lapkiadó, Oktatás- és Rendezvényszervezõ Kft.,

Gyõr (HU)

(541) Interwood Bútoripari beszállítói szakkiállítás
(511) 35 Kereskedelmi vagy reklámcélú szolgáltatás (faipari szakki-

állítás szervezése).

(111) 197.019 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 01273 (220) 2008.04.14.
(732) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,

Kaposvár (HU)

(541) Kaposvár, a Szökõkutak Városa
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 197.020 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02881 (220) 2008.09.15.
(732) Xi Lian Kft., Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(541) MISS CAPRI
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.021 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 03059 (220) 2008.09.30.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 197.022 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02738 (220) 2008.08.29.
(732) Perfect-Line Kft., Miskolc (HU)

(541) ZENGÕ NYELVTANODA
(511) 41 Gyermek nyelvoktatás, iskolás nyelvoktatás, felnõtt nyelv-

oktatás, emelt szintû/általános érettségi elõkészítõ, nyelvvizs-
ga-elõkészítõ, kommunikációs tréning, nyelvi táborok.

(111) 197.033 (151) 2009.03.26.
(210) M 07 01648 (220) 2007.05.02.
(732) Sió-Eckes Kft., Siófok (HU)
(740) dr. Vass György ügyvéd, Vass és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Gyümölcslevek.

(111) 197.034 (151) 2009.03.26.
(210) M 07 01649 (220) 2007.05.02.
(732) Sió-Eckes Kft., Siófok (HU)
(740) dr. Vass György ügyvéd, Vass és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Gyümölcslevek.

(111) 197.092 (151) 2009.03.30.
(210) M 08 03351 (220) 2008.10.29.
(732) Wemed Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek; cipõk; kalapáruk.

(111) 197.093 (151) 2009.03.30.
(210) M 08 03350 (220) 2008.10.29.
(732) Wemed Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek; cipõk; kalapáruk.

(111) 197.094 (151) 2009.03.30.
(210) M 08 03206 (220) 2008.10.09.
(732) Vadex Mezõföldi Zrt., Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Szabó Kálmán, Szabó Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

(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) 197.095 (151) 2009.03.30.
(210) M 08 03205 (220) 2008.10.13.
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zrt.,

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

Budapest

(546)

(511) 30 Kávé; filteres csomagolású kávé, kávéalapú italok, kávé és
kávéalapú tejet tartalmazó italok, tejpor, kávépótló, kakaó, csoko-
ládé, gabonafélék, gyümölcsök, cukor, gyógynövények vagy fû-
szerek vagy ezen termékek kombinációja; kávékivonatok, instant
kávé, kávépótlók; tea, teaalapú italok, leveles tea, herbatea, teaki-
vonatok, instant tea, teapótlók, teakeverékek, fõzetek; kakaó, ka-
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kaóalapú italok, csokoládé és por alakú csokoládékivonatok, gra-
nulátum vagy folyékony formában; cukor; italok készítéséhez
használt gyógynövények; keverékek gyógynövény alapú italok
készítéséhez; fõleg gyógynövényekbõl álló keverékek melyek
szárított gyümölcsöt is tartalmaznak; gyógynövények fõzetek,
nem gyógyászati célra.

(111) 197.096 (151) 2009.03.30.
(210) M 08 03202 (220) 2008.10.13.
(732) ERMANNO PAN-EUROPE Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ERMANNO SCERVINO
(511) 35 Kereskedelmi egységek menedzsmentje.

42 Divat és lakberendezési célú ipari formatervezés és stíldíszí-
tés; divatcikkek és kiegészítõk, díszítõ lakberendezési cikkek, ék-
szerek és divatékszerek formatervezése; új termékek kifejleszté-
séhez nyújtott formatervezés és tanácsadás; professzionális divat-
tervezési tanácsadás.

(111) 197.097 (151) 2009.03.30.
(210) M 08 03196 (220) 2008.10.13.
(732) WYWEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Klausmann Kornél, Klausmann Kornél Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, gazdasági elõrejelzések, hirdetési hely
kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, információk számítógé-
pes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése, konzultáció személyzeti kérdé-
sekben, munkaerõ-toborzás, online hirdetõi tevékenység számító-
gépes hálózaton, piaci tanulmányok, piackutatás, segítségnyújtás
kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás
üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szabadtéri hirde-
tés, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás
gazdasági ügyekben, személyzet kiválasztása pszichológiai eljá-
rásokkal, állásközvetítõ irodák, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás,
üzleti információk, üzleti menedzselés elõadómûvészek részére,
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési ta-
nácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szol-
gálatok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, akadémiák (oktatás), alkotómûhelyek szervezése
és lebonyolítása (gyakorlat), elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebo-
nyolítása, gyakorlati képzés (szemléltetés), konferenciák szerve-
zése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása,
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, levelezõ tan-
folyamok, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáz-
tatás, online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk),
szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szemináriumok rendezése és
vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szövegek
kiadása (nem reklámcélú), versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás).

(111) 197.098 (151) 2009.03.30.
(210) M 08 02863 (220) 2008.09.11.
(732) Matyi Dezsõ, Budapest (HU)

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

(541) MATIAS
(511) 33 Borok.

35 Borkereskedelem.

(111) 197.099 (151) 2009.03.30.
(210) M 08 02715 (220) 2008.08.27.
(732) Domro Borgazdaság Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Európai Közösség különbözõ országaiból származó szõlõ-
bõl Magyarországon elõállított bor, illetve borok keveréke.

(111) 197.100 (151) 2009.03.30.
(210) M 08 02260 (220) 2008.08.13.
(732) Bethlen Agrár Kft., Gyomaendrõd (HU)
(740) Haszon Lapkiadó, Dávid Alexandra, Budapest

(541) HASZON AKADÉMIA
(511) 41 Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

konferenciák szervezése és lebonyolítása.

(111) 197.119 (151) 2009.03.31.
(210) M 08 00779 (220) 2008.03.06.
(732) Cenacolo Bt., Budapest (HU)

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

tevékenységek; akadémiák (oktatás), alkotómûhelyek szervezése
és lebonyolítása (gyakorlat), audioberendezések kölcsönzése, bá-
lok szervezése, digitális képfelvételezés, elektronikus desktop ki-
adói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok online ki-
adása, elõadások díszleteinek kölcsönzése, elõadómûvészek szol-
gáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítá-
sa, feliratozás (filmeké), fényképészet, filmgyártás, filmstúdiók,
filmszínházak üzemeltetése, filmvetítõk és tartozékaik kölcsön-
zése, fogadások tervezése (szórakoztatás), fordítói szolgáltatá-
sok, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés),
hangfelvételek kölcsönzése, hangstúdiók (szolgáltatásai), hely-
foglalás show-mûsorokra, konferenciák szervezése és lebonyolí-
tása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás,
könyvtári kölcsönzés, kulturális vagy nevelési célú kiállítások
szervezése, leírószolgálat, levelezõ tanfolyamok, mikrofilmezés,
modellügynökségek mûvészek számára, mozgókönyvtári szol-
gáltatások, mozifilmek kölcsönzése, múzeumi szolgáltatások
(bemutatók, kiállítások), oktatás, oktatási tárgyú információk, ok-
tatási vizsgáztatás, online elérhetõ elektronikus publikációk [nem
letölthetõk], online játékok szolgáltatása [számítógépes hálózat-
ból], pályaválasztási tanácsadás, rádió- és televíziókészülékek
kölcsönzése, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szó-
rakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-mûsorok, show-mûso-
rok szervezése (impresszárió szolgáltatásai), szabadidõs szolgál-
tatások nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése, szimpó-
ziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szink-
ronizálás, színpadi díszletek kölcsönzése, szórakoztatás, szóra-
koz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása (nem reklámcé-
lú), televíziós szórakoztatás, versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás), videofelvevõ készülékek kölcsönzése, videofilm-
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gyártás, videokamerák kölcsönzése, videoszalagok kölcsönzése,
videoszalagok vágása, video(szalagra) filmezés, világítóberende-
zések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére, zene
összeállítása, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék, varieték,
élõ elõadások bemutatása, üdülési tárgyú információk.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médium-
ból elektronikus médiumba, anyagpróba, bakteriológiai kutatás,
belsõépítészet, biológiai kutatás, csomagolástervezési szolgálta-
tások, divattervezés, fizikai kutatások, grafikusmûvészi tervezési
szolgáltatások, hosting szolgáltatások weboldalakhoz, ipari for-
matervezés, környezetvédelmi tanácsadás, kutatás és fejlesztés
(mások számára), mechanikai kutatás, mûszaki kutatás, mûszaki
szakértõi tevékenység, mûszaki tervtanulmányok készítése, stíl-
díszités (ipari formatervezés), szakvélemények adása (mérnöki
munkákkal kapcsolatban), számítógépprogramok adatainak és
adatoknak az átalakítása, számítógépprogramok installációja,
számítógépprogramok sokszorosítása, számítógép-kölcsönzés,
számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek ter-
vezése, számítógépes rendszerelemzés, számítógéphardverrel
kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, szá-
mítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprogramok köl-
csönzése, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntar-
tása, textilek tesztelése (kipróbálása), vegyelemzés, kémiai analí-
zis, vegyészeti kutatás, vegyészeti szolgáltatások, weboldalak
alkotása és fenntartása mások számára, építésiterv-készítés, építé-
szet, építészeti konzultáció.

(111) 197.120 (151) 2009.03.31.
(210) M 08 01590 (220) 2008.05.07.
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(740) Fedor Mariann, Hajdúhadház

(541) KOMBAT
(511) 41 Szakmai képzés, gyakorlati képzés, levelezõ tanfolyamok,

oktatás, oktatási vizsgáztatás.

(111) 197.121 (151) 2009.03.31.
(210) M 08 02851 (220) 2008.09.10.
(732) Bor és a Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Csépány Gergely ügyvéd, Csépány Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bor és a Társa
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kévépótló sze-

rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

(111) 197.122 (151) 2009.03.31.
(210) M 08 02853 (220) 2008.09.10.
(732) Bor és a Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Csépány Gergely ügyvéd, Csépány Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 197.123 (151) 2009.03.31.
(210) M 08 02855 (220) 2008.09.10.
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) OTP Világhitel
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen: reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különö-
sen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok, filmek
formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugár-
zott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, pl. teletexten, zártkörû hálózatokon keresztül,
hirdetések elektronikus formában távközlési úton pl. telefonon,
mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szol-
gáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosí-
tás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbizto-
sítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgal-
mazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberu-
házás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bér-
beadása és -vétele; sport- és kulturális tevékenységek szponzorá-
lása.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-
mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

(111) 197.124 (151) 2009.03.31.
(210) M 08 03169 (220) 2008.10.10.
(732) PERFECT FOND Kft., Kecskemét (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fogkrémek, gyógyszappanok, kozmetikai krémek, kozme-
tikai szerek, kozmetikai pakolások, lábizzadásgátló szappanok,
szappanok.

(111) 197.125 (151) 2009.03.31.
(210) M 08 03187 (220) 2008.10.10.
(732) Hard Rock Holdings Limited, London (GB)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ROCK SPA
(511) 3 Szappanok, így dezodoráló szappanok, kézmosó szappa-

nok, borotválkozószappanok, bõrápoló szappanok; parfümök; il-
lóolajok személyes használatra; illatszerek; testápoló dezodorok,
folyékony hajápoló szerek; folyékony bõr- és testápoló szerek,
kozmetikai krémek, termálfürdõiszap testpakoláshoz, testpakolá-
sok és gyógyhatású anyagot nem tartalmazó termálfürdõ sók koz-
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metikai célokra; borotválkozószerek és borotválkozás utáni bal-
zsamok, krémek gélek, emulziók és folyadékok.
25 Ruházati termékek; lábbeli; kalapáru.
44 Gyógyfürdõk szépségápolási és egészségmegõrzõ szolgál-
tatásai, így kozmetikai testápolás, fodrászszalonok szolgáltatásai,
hajvágás, hajformázás, fodrászati szolgáltatások; manikûr,
masszázs.

(111) 197.126 (151) 2009.03.31.
(210) M 08 03188 (220) 2008.10.10.
(732) Hard Rock Holdings Limited, London (GB)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 41 Játéktermek szolgáltatásai; szórakoztatás, így élõ koncertek
és vidám mûsorok.

(111) 197.127 (151) 2009.03.31.
(210) M 08 03189 (220) 2008.10.10.
(732) Hard Rock Holdings Limited, London (GB)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) HARD ROCK LIVE
(511) 41 Játéktermek szolgáltatásai; szórakoztatás, így élõ koncertek

és vidám mûsorok.

(111) 197.128 (151) 2009.03.31.
(210) M 08 03190 (220) 2008.10.10.
(732) Hard Rock Holdings Limited, London (GB)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 14 Ékszerek, így nyakláncok, karkötõk, kitûzõk, fülbevalók,
gyûrûk, órák.
21 Üvegáru, így ivópoharak, likõrös poharak, söröspoharak;
csészék és bögrék.
25 Ruházati termékek; lábbeli; kalapáru.
41 Játéktermek szolgáltatásai; szórakoztatás, így élõ koncertek
és vidám mûsorok.
43 Szállodák, éttermek és bárok szolgáltatásai.

(111) 197.129 (151) 2009.03.31.
(210) M 08 03191 (220) 2008.10.10.
(732) Hard Rock Holdings Limited, London (GB)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 14 Ékszerek, így nyakláncok, karkötõk, kitûzõk, fülbevalók,
gyûrûk, órák.
21 Üvegáru, így ivópoharak, likõröspoharak, söröspoharak;
csészék és bögrék.
25 Ruházati termékek; lábbeli; kalapáru.
41 Játéktermek szolgáltatásai; szórakoztatás, így élõ koncertek
és vidám mûsorok.
43 Szállodák, éttermek és bárok szolgáltatásai.

(111) 197.130 (151) 2009.03.31.
(210) M 08 03192 (220) 2008.10.10.
(732) Hard Rock Holdings Limited, London (GB)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) HARD ROCK HOTEL
(511) 14 Ékszerek, így nyakláncok, karkötõk, kitûzõk, fülbevalók,

gyûrûk, órák.
21 Üvegáru, így ivópoharak, likõröspoharak, söröspoharak;
csészék és bögrék.
25 Ruházati termékek; lábbeli; kalapáru.
41 Játéktermek szolgáltatásai; szórakoztatás, így élõ koncertek
és vidám mûsorok.
43 Szállodák, éttermek és bárok szolgáltatásai.

(111) 197.131 (151) 2009.03.31.
(210) M 08 03193 (220) 2008.10.10.
(732) Hard Rock Holdings Limited, London (GB)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 14 Ékszerek, így nyakláncok, karkötõk, kitûzõk, fülbevalók,
gyûrûk, órák.
21 Üvegáru, így ivópoharak, likõröspoharak, söröspoharak;
csészék és bögrék.
25 Ruházati termékek; lábbeli; kalapáru.
41 Játéktermek szolgáltatásai; szórakoztatás, így élõ koncertek
és vidám mûsorok.

(111) 197.132 (151) 2009.04.01.
(210) M 08 03194 (220) 2008.10.10.
(732) Hard Rock Holdings Limited, London (GB)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) HARD ROCK CASINO
(511) 14 Ékszerek, így nyakláncok, karkötõk, kitûzõk, fülbevalók,

gyûrûk, órák.
21 Üvegáru, így ivópoharak, likõröspoharak, söröspoharak;
csészék és bögrék.
25 Ruházati termékek; lábbeli; kalapáru.
41 Játéktermek szolgáltatásai; szórakoztatás, így élõ koncertek
és vidám mûsorok.

(111) 197.133 (151) 2009.04.01.
(210) M 08 03195 (220) 2008.10.10.
(732) Hard Rock Holdings Limited, London (GB)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) HARD ROCK
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(511) 14 Ékszerek, így nyakláncok, karkötõk, kitûzõk, fülbevalók,
gyûrûk, órák.
21 Üvegáru, így ivópoharak, likõröspoharak, söröspoharak;
csészék és bögrék.
25 Ruházati termékek; lábbeli; kalapáru.
28 Játékok; babák; plüss állatfigurák; társasjátékok; sportfel-
szerelések.
41 Játéktermek szolgáltatásai; szórakoztatás, így élõ koncertek
és vidám mûsorok.
43 Szállodák, éttermek és bárok szolgáltatásai.

(111) 197.134 (151) 2009.04.01.
(210) M 08 02545 (220) 2008.08.08.
(732) DÉMÁSZ Zrt., Szeged (HU)

(546)

(511) 4 Villamos energia.
9 Akkumulátoredények, akkumulátorok, elektromos, akku-
mulátorrácsok, akkumulátortartályok, akkumulátortöltõk, anya-
gok elektromos vezetékekhez [huzalok, kábelek], csatlakozások,
kábelsaruk [villamosság], elektromágneses tekercsek, elektro-
mos akkumulátorok jármûvekhez, elemek elektromos, galvano-
technikai berendezések, galvánakkumulátorok, galvánelemek,
szünetmentes áramforrások.
39 Energiaelosztás, elektromos áram elosztása.
40 Hulladék és szemét újrafeldolgozása/hasznosítása, energia-
termelés.
42 Bakteriológiai kutatás, biológiai kutatás, fizikai kutatások,
környezetvédelmi tanácsadás, kutatás és fejlesztés mások részére,
mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki tervta-
nulmányok készítése, szakvélemények adása mérnöki munkákkal
kapcsolatban, vegyészeti kutatás.

(111) 197.135 (151) 2009.04.01.
(210) M 08 02844 (220) 2008.09.10.
(732) FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Baglyos Gergely, Budapest

(546)

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

(111) 197.136 (151) 2009.04.01.
(210) M 08 02845 (220) 2008.09.10.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek, szénsavasmentes vizek; al-
koholmentes italok; gyümölcslevek, gyümölcs cordial, vegyes
gyümölcs italok; szörpök italokhoz.

(111) 197.137 (151) 2009.04.01.
(210) M 08 02856 (220) 2008.09.10.
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen: reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különö-
sen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek for-
májában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, pl. teletexten, zártkörû hálózatokon keresztül,
hirdetések elektronikus formában távközlési úton pl. telefonon,
mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szol-
gáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosí-
tás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbizto-
sítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgal-
mazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberu-
házás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bér-
beadása és -vétele; sport- és kulturális tevékenységek szponzorá-
lása.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-
mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

(111) 197.138 (151) 2009.04.01.
(210) M 08 03348 (220) 2008.10.28.
(732) Honda Hungary Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Horváth István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 12 Furgonok, gépkocsik, mopedek, motorkerékpárok, motorok
kerékpárokhoz, robogók.
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(111) 197.139 (151) 2009.04.01.
(210) M 08 02857 (220) 2008.09.10.
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen: reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különö-
sen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések papír- és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek for-
májában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, pl. teletexen, zártkörû hálózatokon keresztül,
hirdetések elektronikus formában távközlési úton pl. telefonon,
mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szol-
gáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosí-
tás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbizto-
sítások, lakás,- ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgal-
mazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberu-
házás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bér-
beadása és -vétele; sport- és kulturális tevékenységek szponzorá-
lása.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-
mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

(111) 197.165 (151) 2009.04.03.
(210) M 08 00129 (220) 2008.01.18.
(732) Dél-Dunántúli Kereskedelmi És Iparkamarák Szövetsége,

Pécs (HU)

(546)

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

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

(111) 197.166 (151) 2009.04.03.
(210) M 08 01733 (220) 2008.05.22.
(732) Turner Entertainment Networks International Limited,

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

Irodák, Budapest

(546)

(511) 12 Jármûvek, nevezetesen elektromos meghajtású jármûvek,
biciklik, triciklik, rollerek, gokartok, meghajtható jármûvek.

30 Reggeli gabonapelyhek, gabonaszeletek, gabonaalapú fal-
atkák, perecek, torták, kekszek, tészták, cukrászsütemények, cu-
korkák, gumicukrok, fagylaltok, ízesített jegek, cukros díszítés
tortákra.

(111) 197.167 (151) 2009.04.03.
(210) M 08 02060 (220) 2008.06.23.
(732) Aloe Gold Kft., Békéscsaba (HU)
(740) dr. 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).

39 Raktározás.

(111) 197.168 (151) 2009.04.03.
(210) M 08 02069 (220) 2008.06.23.
(732) Juglans Hungária Kft., Lengyeltóti (HU)
(740) Kovári György szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 31 Dió.

(111) 197.169 (151) 2009.04.03.
(210) M 08 02231 (220) 2008.07.08.
(732) BV Success Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lex Andrea ügyvéd, Lex Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.170 (151) 2009.04.03.
(210) M 08 02232 (220) 2008.07.08.
(732) BV Success Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lex Andrea ügyvéd, Lex Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.173 (151) 2009.04.03.
(210) M 08 02392 (220) 2008.07.23.
(732) Rab Sándor, Budaörs (HU)

(541) RabSa
(511) 16 Biztonsági zárószalag, melyek tárgyak nyitható felületének

lezárására szolgál.

(111) 197.174 (151) 2009.04.03.
(210) M 08 02394 (220) 2008.07.23.
(732) AXA Biztosító Zrt., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(541) AXA-pajzs
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

(111) 197.175 (151) 2009.04.03.
(210) M 08 02399 (220) 2008.07.23.
(732) YOTSUBA Vendéglátóipari és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Borsai Nelly, Dr. Borsai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 197.176 (151) 2009.04.03.
(210) M 08 02400 (220) 2008.07.23.
(732) Blue Vision Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Mezõsi Tamás, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

(111) 197.177 (151) 2009.04.03.
(210) M 08 02522 (220) 2008.08.07.
(732) Barcika Komplex Kft., Kazincbarcika (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(546)

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

36 Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

(111) 197.178 (151) 2009.04.03.
(210) M 08 02524 (220) 2008.08.07.
(732) Opticnet Hungary Érdekképviseleti Egyesülés,

Budapest (HU)
(740) dr. Viszmeg Györgyi, Viszmeg Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Red & Mad
(511) 5 Kontaktlencse-tisztító készítmények.

9 Kontaktlencse; optikai cikkek; optikai készülékek és eszkö-
zök; optikai lencsék; optikai üvegek; optikai üvegszálak (fényve-
zetõ szálak); napszemüvegek; szemüvegek (optikai); szemüveg-
keretek; szemüveglencse üvegjei; szemüvegtokok; szemüvegzsi-
nórok.

(111) 197.179 (151) 2009.04.03.
(210) M 08 02525 (220) 2008.08.07.
(732) Szalontrend Hungary Kft., Szentendre (HU)

(541) PROFIDERM
(511) 7 Gépek (kozmetikai gépek).

10 Sebészeti, orvosi készülékek, kozmetikai készülékek; gé-
pek.

11 Fûtõ-, hûtõ-, gõzfejlesztõ, szárító-, fõzõ-, világító-, egész-
ségügyi berendezések, kozmetikai berendezések; kozmetikai gé-
pek.

(111) 197.180 (151) 2009.04.03.
(210) M 08 02527 (220) 2008.08.07.
(732) SOLE-MiZo Zrt., Szeged (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

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.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
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(111) 197.181 (151) 2009.04.03.
(210) M 08 02528 (220) 2008.08.07.
(732) SOLE-MiZo Zrt., Szeged (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

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.
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) 197.182 (151) 2009.04.03.
(210) M 08 02529 (220) 2008.08.07.
(732) SOLE-MiZo Zrt., Szeged (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

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.
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) 197.183 (151) 2009.04.03.
(210) M 08 02530 (220) 2008.08.07.
(732) SOLE-MiZo Zrt., Szeged (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

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.
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) 197.184 (151) 2009.04.03.
(210) M 08 02532 (220) 2008.08.07.
(732) SOLE-MiZo Zrt., Szeged (HU)

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

(541) SOLE PROBALANCE
(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) 197.207 (151) 2009.04.06.
(210) M 08 01117 (220) 2008.03.31.
(732) Kling Ipari, Mérnöki és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mohos László, Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fémtömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekré-
nyek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
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) 197.208 (151) 2009.04.06.
(210) M 08 02613 (220) 2008.08.14.
(732) Slezák Antal, Töltéstava (HU)
(740) Török Antal szabadalmi ügyvivõ, Gyõr

(546)

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

(111) 197.209 (151) 2009.04.06.
(210) M 08 02745 (220) 2008.09.01.
(732) MTM-SBS Televíziós Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(541) Senorita Szöszi
(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.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarítóeszközök; acélgyapot; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 197.210 (151) 2009.04.06.
(210) M 08 03256 (220) 2008.10.16.
(732) Bereczky Szilvia, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi

és Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Higiéniás csomag.
5 Higiéniás egészségügyi csomag.

(111) 197.211 (151) 2009.04.06.
(210) M 08 02612 (220) 2008.08.14.
(732) Slezák Antal, Töltéstava (HU)
(740) Török Antal szabadalmi ügyvivõ, Gyõr

(546)

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

(111) 197.212 (151) 2009.04.06.
(210) M 08 02611 (220) 2008.08.14.
(732) Slezák Antal, Töltéstava (HU)
(740) Török Antal szabadalmi ügyvivõ, Gyõr

(546)

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

(111) 197.213 (151) 2009.04.06.
(210) M 08 03073 (220) 2008.10.01.
(732) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.,

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

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; csomagolókonténerek és csoma-
golóanyagok papírból vagy papírbevonatú mûanyagból; zacskók,
zsákok és lapok csomagolási és tárolási célokra ételek és folyadé-
kok és folyékony termékek csomagolásához; jégkrémek tárolásá-
ra szolgáló dobozok; tölcsérvédõ csomagolóanyagok; mûanya-
gok csomagolási célokra (amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba); mûanyag filmek; mûanyag filmek csomagolási célokra;
nyomtatott anyagok; könyvkötõ anyagok; irodaszerek; útmutató-
és oktatóanyagok (készülékek kivételével).

20 Faanyagok (melyek nem tartoznak más osztályokba), du-
gók, gyékény, nád, vesszõ, szarv, csont, elefántcsont, halcsont,
kagyló, borostyán, gyöngykagyló, tajték, valamint a felsoroltakat
helyettesítõ anyagok mûanyagból; üvegdugók és üvegzárak (nem
fémbõl); szívószálak; szállítólapok (nem fémbõl); mûanyag tartá-
lyok.

29 Hús, hal-, baromfi- és vad; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; tejsavó-
proteinek (emberi fogyasztásra), kocsonyák, 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; italok, melyek tartalmaznak
kávét, teát, kakaó vagy csokoládá alapú italok; jeges tea; méz, me-
laszszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártá-
sok; fûszerek; jég.

32 Sörök; ásványvizek és szénsavval dúsított vizek és egyéb al-
koholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmé-
nyek és más készítmények italokhoz.
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(111) 197.214 (151) 2009.04.06.
(210) M 08 03255 (220) 2008.10.16.
(732) MAI QI Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.215 (151) 2009.04.06.
(210) M 08 01486 (220) 2008.04.25.
(732) Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft., Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Kovátsits László ügyvéd, Budapest

(541) BUDAPESTI TÉMA
(511) 16 Papír és papírcikkek, karton és kartoncikkek, nyomtatvá-

nyok, újságok és folyóiratok, könyvek, könyvkötészeti cikkek,
fényképek, papíripari cikkek, ragasztóanyagok, anyagok mûvé-
szek részére, ecsetek, írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételé-
vel), klisék, nyomdabetûk.
35 Reklámozás és ügyletek, hirdetés, propaganda- és reklámte-
vékenység.

(111) 197.216 (151) 2009.04.06.
(210) M 08 03252 (220) 2008.10.16.
(732) BASF Hungária Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Herbicid.
31 Vetõmag.

(111) 197.217 (151) 2009.04.07.
(210) M 08 02873 (220) 2008.09.12.
(732) ER 23 Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 6 Hegesztõanyag, hegesztõelektróda, fémtömegcikk.

(111) 197.218 (151) 2009.04.07.
(210) M 08 01442 (220) 2008.04.21.
(732) RHINOLIGHT Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Juhász János, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.
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) 197.219 (151) 2009.04.07.
(210) M 08 01773 (220) 2008.05.27.
(732) NJL Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) John Corn
(511) 32 Sörök: különösen kukoricasör.

(111) 197.220 (151) 2009.04.07.
(210) M 08 01947 (220) 2008.06.11.
(732) Jánosiné Markó Orsolya, Budapest (HU)
(740) dr. Enczi János, Enczi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Kisgyermek- és óvodai nevelés.

(111) 197.221 (151) 2009.04.07.
(210) M 08 02120 (220) 2008.06.26.
(732) Hungerit Zrt., Szentes (HU)
(740) Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 197.222 (151) 2009.04.07.
(210) M 08 02269 (220) 2008.07.11.
(732) Nyári Antal, Várpalota (HU);

Forgács Kornél, Várpalota (HU)
(740) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Állati eredetû élelmiszerek, valamint fogyasztásra kész
vagy tartósított formában lévõ zöldségfélék és egyéb konyhakerti
termékek.

30 Növényi eredetû élelmiszereket tartalmazó, fogyasztásra
vagy tartósított formában, valamint élelmiszerek ízét javító kiegé-
szítõ anyagok.

35 Reklámozás; élelmiszerekkel kapcsolatos.
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(111) 197.223 (151) 2009.04.07.
(210) M 08 01946 (220) 2008.06.11.
(732) EVM Zrt., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(541) Bip Green Line
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

mosó- és mosogatószerek, textilöblítõk; tisztító-, fényesítõ-, súro-
ló- és csiszolószerek.

(111) 197.224 (151) 2009.04.07.
(210) M 08 02118 (220) 2008.06.26.
(732) Veszprém Beton Betontermék-Gyártó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Veszprém (HU)
(740) dr. Orbán György, Orbán és Társa Ügyvédi Iroda, Veszprém

(541) ROYAL STONE
(511) 19 Beton térburkoló kõ; beton; burkolatok (építés), nem fém-

bõl; burkolólapok, nem fémbõl.

(111) 197.225 (151) 2009.04.07.
(210) M 08 02123 (220) 2008.06.26.
(732) Slukk Péter, Budapest (HU)

(541) XXL GSM
(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.

(111) 197.227 (151) 2009.04.07.
(210) M 08 02270 (220) 2008.07.11.
(732) Invest-Holding Plussz Kft., Budapest (HU)
(740) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) BEER, BIER, BÍRNÁD?!
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

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

(111) 197.228 (151) 2009.04.07.
(210) M 08 02286 (220) 2008.07.11.
(732) Rotam Limited, Chai Wan, Hong Kong (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Rovarölõ szerek (inszekticidek), gyomirtószerek (herbici-
dek), gombaölõ szerek (fungicidek), parazitaölõ szerek (paraziti-
cidek), kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek.

(111) 197.231 (151) 2009.04.07.
(210) M 08 02285 (220) 2008.07.11.
(732) Rotam Limited, Chai Wan, Hong Kong (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Rovarölõ szerek (inszekticidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek), gombaölõ szerek (fungicidek), parazitaölõ szerek (paraziti-
cidek), kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek.

(111) 197.232 (151) 2009.04.07.
(210) M 08 02266 (220) 2008.07.11.
(732) Ferencvárosi Torna Club, Budapest (HU)
(740) dr. Petró László ügyvéd, Budapest

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

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
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).
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.
7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
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számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

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

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

13 Lõfegyverek; lõszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tûzi-
játékszerek.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

15 Hangszerek.

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.

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

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.

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

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

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

22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba); párnázó- és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.

23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.

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

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

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

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények

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

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

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés.

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

40 Anyagmegmunkálás.

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

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

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

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

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére; jogi szolgáltatások.

(111) 197.233 (151) 2009.04.07.
(210) M 08 02264 (220) 2008.07.11.
(732) Armbruszt Zoltán, Szentlõrinc (HU);

Szervei Adrienn, Harkány (HU)
(740) dr. Nagy Mária, Dr. Nagy Mária Ügyvédi Iroda, Pécs

(541) Szempátia-Optika
(511) 9 Szemüvegek, szemüvegkeretek, napszemüvegek, optikai

lencsék, kontaktlencsék.

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

44 Orvosi szolgáltatások, optikusok szolgáltatásai, szemvizs-
gálat, szemüvegkészítés.

(111) 197.234 (151) 2009.04.07.
(210) M 08 02442 (220) 2008.07.25.
(732) Mészáros András, Budapest (HU)
(740) dr. Kátay Tamás, Dr. Varga - Puskás Péter Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) HARMADIK SZEM
(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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(111) 197.236 (151) 2009.04.07.
(210) M 08 02730 (220) 2008.08.28.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

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

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

(111) 197.237 (151) 2009.04.07.
(210) M 08 02734 (220) 2008.08.28.
(732) CARDO Bútor- és Matracgyártó Korlátolt Felelõsségû

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

Budapest

(541) CARDO
(511) 20 Ágyak; matracok; bútorok.

(111) 197.238 (151) 2009.04.07.
(210) M 08 03032 (220) 2008.09.29.
(732) Zhou Heng, Budapest (HU)
(740) Wanshida Kft., Budapest

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

(111) 197.240 (151) 2009.04.07.
(210) M 08 02876 (220) 2008.09.12.
(732) Borsik Gábor, Budapest (HU);

Müller Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 197.241 (151) 2009.04.07.
(210) M 08 02440 (220) 2008.07.28.
(732) Solymári György, Budapest (HU)

(541) TANTRARANDI
(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-

lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére, házasságközvetítõ
irodák, horoszkóp elkészítése, társkeresõ klubok, vallási összejö-
vetelek szervezése.

(111) 197.248 (151) 2009.04.09.
(210) M 08 02186 (220) 2008.07.02.
(732) Kiss Zoltán, Diósd (HU)
(740) Mák András, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 197.249 (151) 2009.04.09.
(210) M 08 03075 (220) 2008.10.02.
(732) Otthonfutár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Törökbálint (HU)
(740) dr. Sági György, Dr. Sági Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.

(111) 197.250 (151) 2009.04.09.
(210) M 08 03074 (220) 2008.10.02.
(732) Otthonfutár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Törökbálint (HU)
(740) dr. Sági György, Dr. Sági Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek.

(111) 197.251 (151) 2009.04.09.
(210) M 08 02478 (220) 2008.07.31.
(732) Ermar Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jakab János, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátás; idõleges szállásadás.

(111) 197.252 (151) 2009.04.09.
(210) M 08 01377 (220) 2008.04.16.
(732) PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi

Irodák, Budapest

(541) PEPSI RAW
(511) 32 Ásvány-, szódavizek és más alkoholmentes italok, gyü-

mölcsitalok és gyümölcslevek, szirupok és más italkészítéshez
szükséges anyagok.
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(111) 197.253 (151) 2009.04.09.
(210) M 08 02169 (220) 2008.07.01.
(732) Rotam Limited (Hong Kong-i cég), Chaiwan,

Hong Kong (CN)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) MATIZ
(511) 5 Rovarirtó szerek, gyomirtó szerek (herbicidek), gombaölõ

szerek (fungicidek), parazitaölõ szerek, kártékony állatok és nö-
vények irtására szolgáló készítmények.

(111) 197.254 (151) 2009.04.09.
(210) M 08 01493 (220) 2008.04.26.
(732) Procter & Gamble Business Services Canada Company,

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

Budapest

(541) ORAL-B EXPERT
(511) 21 Fogkefék; elektromos fogkefék; kefe készítéséhez szüksé-

ges anyagok; ultrahangos tisztítóeszközök mûfogsorokra; tisztítá-
si célú nem elektromos eszközök és anyagok amelyek a 21. osz-
tályba tartoznak; 21. osztályba tartozó részek és alkatrészek a fent
említett cikkekre; kefék; tartók és elosztók, minden, ami a 21.
osztályba tartozik.

(111) 197.255 (151) 2009.04.09.
(210) M 08 03083 (220) 2008.10.02.
(732) Royal Investments Hungary Kft., Budapest (HU)

(541) SOPRANO
(511) 30 Fagylalt, jégkrém.

(111) 197.256 (151) 2009.04.09.
(210) M 08 03265 (220) 2008.10.17.
(732) Radovin Kft, Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

(111) 197.257 (151) 2009.04.09.
(210) M 08 00922 (220) 2008.03.14.
(732) Kunság-Szesz Zrt., Kiskõrös (HU)

(546)

(511) 33 Szeszes ital.

(111) 197.258 (151) 2009.04.09.
(210) M 08 00927 (220) 2008.03.14.
(732) Várda-Drink Zrt., Kisvárda (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

(111) 197.259 (151) 2009.04.09.
(210) M 08 01494 (220) 2008.04.26.
(732) Procter & Gamble Holding GmbH, Schwalbach (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BLEND-A-MED COMPLETE 7 EXPERT
(511) 3 Készítmények a száj, fogak, torok, íny és szájüreg higiéniá-

jának fenntartására, öblítõkészítmények a fogkõ és fogszuvasodás
megakadályozására, fogtisztító készítmények, fogápoló készít-
mények, fogkrémek, szájvizek, szájspray, fogzselék, fluoridos
zselék, fluoridos szájöblítõk, tisztítóporok, fogkõszínezõ tablet-
ták.

(111) 197.260 (151) 2009.04.09.
(210) M 08 03266 (220) 2008.10.17.
(732) Gracza Zsolt, Baja (HU)

(546)

(511) 35 Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedel-
mi célokból.

(111) 197.261 (151) 2009.04.09.
(210) M 08 03082 (220) 2008.10.02.
(732) Royal Investments Hungary Kft., Budapest (HU)

(541) CSAVARODJ BELE
(511) 30 Fagylalt, jégkrém.

A rovat 111 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 176.154, 196.500,
196.872, 196.910, 197.009–197.011, 197.013–197.022, 197.033,
197.034, 197.092–197.100, 197.119–197.139, 197.165–197.170,
197.173–197.184, 197.207–197.225, 197.227, 197.228, 197.231–
197.234, 197.236–197.238, 197.240, 197.241, 197.248–197.261
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