
(111) 181.343 (151) 2008.10.07.
(210) M 03 01285 (220) 2003.03.26.
(732) Vidák László, Siófok (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok; utazótáska és bõrönd.

(111) 182.791 (151) 2008.10.13.
(210) M 03 00229 (220) 2003.01.23.
(732) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MOZIMAX
(511) 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.

(111) 192.554 (151) 2008.01.23.
(210) M 06 03688 (220) 2006.11.13.
(732) Nguyen Thanh Tung, Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikk, cipõk, kalapáruk.

(111) 194.373 (151) 2008.08.07.
(210) M 04 01937 (220) 2004.04.28.
(732) Fischl András, Budapest (HU)
(740) dr. Kelemen Tamás ügyvéd, Budapest

(541) MÁGUS NAGYMESTER
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 194.374 (151) 2008.08.07.
(210) M 04 01932 (220) 2004.04.28.
(732) Fischl András, Budapest (HU)
(740) dr. Kelemen Tamás ügyvéd, Budapest

(541) ÕSI MÁGUS
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 194.802 (151) 2008.07.16.
(210) M 04 01645 (220) 2004.04.08.
(732) Takács Pál, Érd (HU)
(740) Frey Julianna szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) BÉCSISZELET VENDÉGLÕ
(511) 16 Nyomtatványok; étlapok, dobozok papírból vagy kartonból,

csomagolópapírok, fóliák, tál-, tányér-, poháralátétek, papír szal-
véták.

(111) 194.903 (151) 2008.04.16
(210) M 06 04049 (220) 2006.12.12.
(732) BAHIA Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mátyás Péter, MÁTYÁS ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

(546)

(511) 16 Acéltollak, albumok, borítékok, ceruzahegyezõk, ceruzák,
cégtáblák papírból vagy kartonból, címkék nem szövetbõl, cso-
magolópapír, dobozok kartonból vagy papírból, asztalterítõk pa-
pírból, füzetek, grafikus ábrázolások, iratgyûjtõk, dossziék, irat-
kapcsok, gémkapcsok, irattartók, íróeszközök, írókészletek, író-
szerek, írómappák, levelezõlapok, levélpapír, naptárak, naptárak
letéphetõ lapokkal, noteszek, nyomtatványok, papír zsebkendõk,
radírgumik, rajztömbök, szalvéták papírból, tollak, tolltartók,
toll- és ceruzatartók, töltõceruzák, töltõtollak, zacskók.
20 Bútorok, cégtáblák, cégérek fából vagy mûanyagból, képke-
retek, kosarak, mûvészeti tárgyak, párnák, fejpárna, nagy kosa-
rak, kanapék, fotelek, karosszékek, fonott kosarak, díványok, ke-
revetek, karosszékek, kerevetek, pamlagok, képkeretek, komó-
dok, ládák, dobozok, nyugágyak, székek, tálcák, virágtartók,
virágállványok, zsámoly, ágyak, ékszeres doboz.
21 Asztali olajtartók, nem nemesfémbõl, asztalnemû nem ne-
mesfémbõl, borsdaráló (kézi), borstartók, nem nemesfémbõl,
bögrék, serlegek, kelyhek nem nemesfémbõl, cégtáblák porcelán-
ból vagy üvegbõl, cukortartók, csészealjak, csészék, ecet-, olaj-
tartók, edények, edénykészletek, fajanszedények, formák jégkoc-
kához, fûszertartók, hûtõtáskák, ivóedények, ivópoharak, kan-
csók, kaspók, kávéskészletek, kenyérkosarak, kenyérvágó desz-
kák, kerámiák háztartási használatra, konyhai edénykészletek,
konyhai eszközök, konyhai vágódeszkák, kosarak háztartási
használatra, lapos csészék, tálcák, levesestálak, mûvészeti tár-
gyak, piknikhez edénykészletek, piperetáskák, neszesszerek, sajt-
harangok, salátástálak, sószórók, süteményes tálcák, szalvétatar-
tók, szalvétákhoz gyûrûk, tálak, tálcák, tányérok, teásdoboz, teás-
készlet, tojástartó, vajtartók, vázák, virágcserép, üvegkancsók,
üvegtálak.
24 Arctörlõk (textilbõl), asztali vászonnemû (textilbõl), asztal-
kendõk textilbõl, asztalterítõk, bútorhuzatok textilbõl, bútorszö-
vetek, kárpitok, bútorvédõ huzatok, címkék szövetbõl, díszpárna-
huzatok, függönykikötõ zsinór, párnahuzat, poháralátétek, szal-
véták, tányéralátétek, törülközõk textilanyagból, úti takarók, plé-
dek, zsebkendõk textilanyagból, ágynemûk, ágytakarók.
25 Fürdõköpenyek, fürdõnadrágok, fürdõpapucsok, fürdõru-
hák, fürdõsapkák, fürdõszandálok.

(111) 194.973 (151) 2008.08.07.
(210) M 05 00300 (220) 2005.01.21.
(732) KÉRI PHARMA GENERICS Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) LIPOSIL
(511) 5 Gyógyszerkészítmények humán használatra.

(111) 195.476 (151) 2008.09.25.
(210) M 07 04025 (220) 2007.12.04.
(732) Jakus és Fiai Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
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(740) dr. Kócsó Tünde, Kócsó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(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.
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) 195.477 (151) 2008.09.25.
(210) M 08 00647 (220) 2008.02.27.
(732) Andok László, Csomád (HU)
(740) dr. Kiszeli Ferenc ügyvéd, Budapest

(541) koala
(511) 16 Háztartási papíráru.

(111) 195.478 (151) 2008.09.25.
(210) M 08 00222 (220) 2008.01.25.
(732) Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)
(740) dr. Király Ildikó, Alsónémedi

(541) MANDY
(511) 30 Kakaókrém.

(111) 195.479 (151) 2008.09.25.
(210) M 08 00620 (220) 2008.02.27.
(732) Li Zongqin, Budapest (HU)
(740) dr. Pethes Margit ügyvéd, Budapest

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

(111) 195.480 (151) 2008.09.25.
(210) M 08 00636 (220) 2008.02.27.
(732) UPC Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Czirják Györgyi Anna, Dr. Czirják Györgyi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) chello gold csomag
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 195.481 (151) 2008.09.25.
(210) M 08 00229 (220) 2008.01.25.
(732) Wallmark a.s., Trinec (CZ)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Miért a Proenzi! A fájdalommentes mozgásért!
(511) 5 Gyógyszerészeti és paragyógyászati termékek, vitaminok

és ásványi anyagok és nyomelemek, táplálkozási és diétás készít-
mények és gyógyszerek, gyógyhatású szirupok, gyógynövényki-
vonatok és kombinált vitaminok, ásványi és gyógynövénykivonat
készítmények, étrend-kiegészítõk hozzáadott vitaminokkal vagy
ásványi anyagokkal vagy nyomelemekkel, vitaminnal dúsított ké-

szítmények, vitaminok és multivitamin készítmények, ásványi
anyagok és ásványi készítmények, gyógyteák, gyógynövények,
édességek vagy pasztillák vagy tabletták vagy zselékapszulák
vagy kapszulák vagy rágógumik, amelyek gyógyászati összetevõ-
ket tartalmaznak, diétás készítmények gyógyászati használatra,
diétás ásványvizek és italok orvosi felhasználásra, diétás élelmi-
szerek orvosi használatra, táplálékkiegészítõk orvosi használatra,
proteinkészítmények vagy élelmiszerek orvosi használatra, bal-
zsamok és krémek és kenõcsök orvosi használatra, kémiai termé-
kek orvosi használatra, gyógysók, oldatok orvosi használatra,
gyógynövénykivonatok és szirupok, ásványi anyagokkal dúsított
élelmiszerek koncentráció formájában, étrend-kiegészítõk prote-
inkoncentrátum formájában, élesztõ gyógyászati használatra,
gyógyászati étrend-kiegészítõk, táplálkozási és diétás készítmé-
nyek orvosi célokra úgymint napi étrend-kiegészítõk azonnal fo-
gyasztható ételek vagy különálló keverék formájában, fõként tej-
por vagy állati fehérjék vagy növényi anyagok formájában, és vi-
taminkiegészítõk vagy ásványok vagy nyomelemek vagy cukor.

29 Étrend-kiegészítõk nem gyógyászati célra (amelyek ebbe az
osztályba tartoznak) és állati anyagokat tartalmaznak, emberi fo-
gyasztásra fehérje, fehérjetermékek és készítmények táplálkozási
célra, tápanyagkészítmények sportoló férfiaknak és nõknek vagy
magas engergiafelhasználású egyéneknek, zselék, zselétermékek
és készítmények táplálkozási célra, fogyasztható zsírok, fogyaszt-
ható olajok, hínárkivonatok táplálkozási célokra, táplálkozási ké-
szítmények napi étrend-kiegészítõk formájában, fõként tejpor
vagy állati fehérjék vagy növényi anyagok formájában és vita-
minkiegészítõk vagy ásványok vagy nyomelemek vagy cukor; tej,
tejtermékek, joghurtok, gyümölcskonzervek vagy zöldségek,
gyümölcs- vagy zöldségszeletek, fõzött gyümölcs vagy zöldségek
vagy befõttek vagy savanyúságok, sûrû levesek, híg levesek,
húslevesek.

30 Étrend-kiegészítõk nem gyógyászati célra (amelyek ebbe az
osztályba tartoznak) és tartalmaznak növényi alapú anyagokat,
cukrászsütemények, rágógumik, édességek, fagylaltok, péksüte-
mények, tésztafélék, kakaó, kávé, tea, csokoládé, csokoládéalapú
italok, italok, amelyek teából, kakaóból vagy kávéból készültek,
gabonaalapú ételek emberi fogyasztásra, tészta, müzli, méz, pro-
polisz emberi fogyasztásra.

(111) 195.482 (151) 2008.09.25.
(210) M 07 03614 (220) 2007.10.27.
(732) Dábel Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Strucchús; húskivonatok és készítmények struccból; strucc-
tojás.

(111) 195.483 (151) 2008.09.25.
(210) M 08 01106 (220) 2008.03.31.
(732) Kua Yue Teng Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(111) 195.485 (151) 2008.09.25.
(210) M 07 04233 (220) 2007.12.20.
(732) Szabó Miklós 75%, Diósd (HU);

Szabó Gyöngyvér 25%, Diósd (HU)

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 195.486 (151) 2008.09.25.
(210) M 08 00909 (220) 2008.03.13.
(732) Titán Bau Plussz Bt., Érd (HU)

(541) CINEMA DONNA
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 195.488 (151) 2008.09.25.
(210) M 07 03032 (220) 2007.09.06.
(732) Czingráber Gyula, Vasvár (HU)
(740) dr. Szigeti Balázs, Szigeti Ügyvédi Iroda, Kaposvár

(541) PRIMUS FELIS
(511) 31 Macskaalom.

(111) 195.489 (151) 2008.09.25.
(210) M 08 00225 (220) 2008.01.25.
(732) Strong Guard Hungary Kft., Békéscsaba (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 19 Szigetelõ vakolatok.

(111) 195.490 (151) 2008.09.25.
(210) M 08 00226 (220) 2008.01.25.
(732) Helen of Troy Limited, Belleville, St. Michael (BB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) OXO
(511) 8 Kerti szerszámok, nevezetesen kerti lapátok, gyomlálóka-

pák, gereblyék; evõeszközök, nevezetesen kések, villák és kana-
lak; ollók; többféleképpen használható kések; hámozókések; sze-
letelõkések; kenyérkések; konyhai eszközök, nevezetesen kézi
darálók, húsdarálók, grapefruitszeletelõk, húsklopfolók, diótö-
rõk, salátaaprítók, nem elektromos hámozók, magozók, gyü-
mölcsmag-eltávolító kések, pizzavágók, sajtkések, narancs/cit-
rom hámozó; ollók; kézi eszközök, nevezetesen harapófogók, ka-
lapácsok, csavarhúzók, drótvágók, fûrészek, ágvágók, festékka-

parók, csavarkulcsok, reszelõk, satuk, vésõk; kézi mandolinvá-
gók; gyümölcsmagozók; gereblyék.
21 Konyhai eszközök, nevezetesen tálalók, konzervnyitók,
fagylaltoskanalak, üvegnyitók, nem elektromos konzervnyitók,
fokhagymanyomók, kések, spatulák, fõzõ- és tálalókanalak, tála-
lóvillák, krumplitörõk, habverõk; kefék; szemétlapátok; nem
elektromos citromnyomók; kávéskanalak; szûrõk; dugóhúzók;
fõttkukorica-tartók; hõszigetelõ ételtárolók; fémbõl készült sütõ-
hálók a forró zsiradék kifröccsenésének megakadályozására; jég-
kockafagyasztó formák; bögrék; borsdarálók; krumplinyomók;
sószórók; vesszõbõl készült tárolók; fõzõedények, nevezetesen
lábosok, serpenyõk, rozsdamentes serpenyõk és kukták; keverõ-
tálak; vágódeszkák; saláta aprítók; különbözõ fajta hordozható
háztartási tárolóedények; seprûk; felmosóruhák; gumibetétes fel-
mosók; WC-kefék; WC-papírtartók; vízszûrõk, koktélkeverõ pa-
lackok (sékerek); mixelõpoharak; gumipumpák; szappantartók;
edényszárítók; szalvétatartók; víztároló edények; szappanadago-
lók; ételfogók; hõszigetelõ italtárolók; papírszalvéta tartók; asz-
talkendõ tartók; edényrácsok; WC-papír tartók; zuhanykannák;
ételtároló edények; vödrök; lefolyószûrõk; alátétek forró edények
alá; bevásárlótáska-fogantyúk; spagettitálalók; kések; spatulák;
sótartók; edényalátétek; konzervnyitók; tésztakeverõk; lisztszi-
ták; merõkanalak; lábos- és serpenyõkaparók; kefesörték kefe ja-
vítására; porrongyok; gumibetétes felmosók; tollseprûk; szemét-
lapátok; szeméttárolók; háztartási szûrõk; dinnyeszeletelõk; grill-
sütõ eszközök, nevezetesen villák, kések és spatulák a grillsütés-
hez, grillszettek, amelyek villákból, késekbõl és spatulákból áll-
nak; állatok ápolására szolgáló eszközök, nevezetesen kefék,
fésûk, formázókefék és bontófésûk, légycsapók; borhûtõk; virág-
és növénypalántázók; tálalótálcák; mûanyag vizesüvegek; vizes-
kancsók; korsók; poháralátétek; fûszertartók; tányérok; bödönök;
csészék gyermekek és csecsemõk részére.

(111) 195.491 (151) 2008.09.25.
(210) M 08 00648 (220) 2008.02.27.
(732) X Kft. Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Csobánka (HU)

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

lásadás.

(111) 195.492 (151) 2008.09.25.
(210) M 08 01311 (220) 2008.04.15.
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) VS BY EVE
(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve

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

(111) 195.493 (151) 2008.09.25.
(210) M 08 00787 (220) 2007.09.06.
(732) Czingráber Gyula, Vasvár (HU)
(740) dr. Szigeti Balázs, Szigeti Ügyvédi Iroda, Kaposvár

(541) CHAMPION CAT
(511) 31 Macskaalom.

(111) 195.494 (151) 2008.09.25.
(210) M 08 00209 (220) 2008.01.25.
(732) GAME WORLD HUNGRAY E-Casino Szerencsejáték

Szervezõ Kft., Zsámbok (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest
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(541) gameworld.hu
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenység.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 195.495 (151) 2008.09.25.
(210) M 08 00256 (220) 2008.01.28.
(732) Rightphone Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Incze András Péter ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Rádiótelefon-készülékek és tartozékok, mobiltelefonon le-
tölthetõ játékok, telefonkészülékek, videotelefonok, hangok vagy
képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülé-
kek.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

38 Távközlés.

(111) 195.496 (151) 2008.09.25.
(210) M 08 00635 (220) 2008.02.27.
(732) UPC Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Czirják Györgyi Anna, Dr. Czirják Györgyi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) chello start csomag
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(111) 195.497 (151) 2008.09.25.
(210) M 08 00638 (220) 2008.02.27.
(732) UPC Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Czirják Györgyi Anna, Dr. Czirják Györgyi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) chello bronze csomag
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(111) 195.498 (151) 2008.09.25.
(210) M 08 00640 (220) 2008.02.27.
(732) UPC Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Czirják Györgyi Anna, Dr. Czirják Györgyi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) chello silver csomag
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(111) 195.499 (151) 2008.09.25.
(210) M 08 00042 (220) 2008.01.09.
(732) Sanofi Pasteur (Société Anonyme), Lyon (FR)

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

(541) MENINGO A+C
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, vakcinák.

(111) 195.500 (151) 2008.09.25.
(210) M 08 01114 (220) 2008.03.31.
(732) Higi Papírsoft Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Egészségügyi papír, kozmetikai kendõk papírból, papír-
áruk, papírtörülközõk, papír zsebkendõk, szalvéták, papírból, toa-
lettkendõk (papírból), törlésre szolgáló termékek, zacskók cso-
magolásra (papírból vagy mûanyagból).

(111) 195.543 (151) 2008.09.30.
(210) M 07 03418 (220) 2007.10.09.
(732) Viasat Hungária Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba ügyvéd, Partos és Noblet 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.
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.

(111) 195.544 (151) 2008.09.30.
(210) M 07 04202 (220) 2007.12.18.
(732) DunaFix Taxi Személyszállító és Szolgáltató Kft.,

Dunaújváros (HU)

(546)

(511) 39 Taxis személyszállítás, egyéb szárazföldi személyszállítás,
közúti áruszállítás.
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(111) 195.545 (151) 2008.09.30.
(210) M 07 03419 (220) 2007.10.09.
(732) Viasat Hungária Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba ügyvéd, Partos és Noblet 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.
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.

(111) 195.546 (151) 2008.09.30.
(210) M 07 03841 (220) 2007.11.07.
(732) CSEKE Zrt., Budapest (HU)

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

(111) 195.547 (151) 2008.09.30.
(210) M 07 02902 (220) 2007.08.22.
(732) Norton Healthcare Limited, London (GB)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) IPRAXA
(511) 5 Gyógyszerészeti, orvosi, gyógyászati, állatgyógyászati és

higiéniai készítmények és termékek légzési rendellenességek
vagy betegségek, beleértve asztma, bronchitis, emfizéma és kró-
nikus idült obstrukciós tüdõbaj kezelésére és megelõzésére, gyó-
gyászati készítmények és termékek légzési inhalálókészülékek
használatához, aeroszolos porlasztás után kapott oldatok, porké-
szítmény perorális inhalálókészülékekhez, készítmények és ter-
mékek aeroszolos porlasztáshoz inhalációs célokra, szuszpenziók
aeroszolos porlasztáshoz perorális inhalációs célokra.
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi, állatorvosi és diagnosztikai ké-
szülékek, berendezések és eszközök, inhaláló készülékek, inhalá-
torok, mérõ adagolóval ellátott inhalátorok, szárított porral mûkö-
dõ inhalátorok, aeroszolos inhalátorok és vizes inhalátorok légzé-
si rendellenességek és betegségek kezelésére, aeroszolos porlasz-
tók, alkatrészek, szerkezeti részek és csatlakozók a felsorolt be-
rendezésekhez és készülékekhez.

(111) 195.548 (151) 2008.09.30.
(210) M 07 03461 (220) 2007.10.11.
(732) XL Energy Marketing Sp. z.o.o., Warszawa (PL)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 195.549 (151) 2008.09.30.
(210) M 08 00033 (220) 2008.01.08.
(732) Kolompos Kkt., Budapest (HU)

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

tevékenységek.

(111) 195.550 (151) 2008.09.30.
(210) M 08 00396 (220) 2008.02.11.
(732) Futureal Development Ingatlanforgalmazó Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Andrea, Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés.

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

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

(111) 195.551 (151) 2008.09.30.
(210) M 07 04199 (220) 2007.12.18.
(732) Nosztalgia Trend, Törökbálint (HU)
(740) dr. Szirtes Edit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 20 Bútorok, ülõ, bútorok, egyéb.

(111) 195.552 (151) 2008.09.30.
(210) M 07 04205 (220) 2007.12.18.
(732) Közlekedéstudományi Intézet Kht., Budapest (HU)

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások.
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(111) 195.553 (151) 2008.09.30.
(210) M 07 03462 (220) 2007.10.11.
(732) XL Energy Marketing Sp. z.o.o., Warszawa (PL)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) xtreme
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szirupok/szörpök és
más készítmények italokhoz.

(111) 195.554 (151) 2008.09.30.
(210) M 08 00182 (220) 2008.01.24.
(732) Co-op Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

(541) DIABELLO
(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) 195.555 (151) 2008.09.30.
(210) M 07 02890 (220) 2007.08.22.
(732) V.Á.G. Spol. S.R.O., Komarno (SK)
(740) dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

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

(111) 195.556 (151) 2008.09.30.
(210) M 07 04207 (220) 2007.12.18.
(732) Anaton Kft., Budaörs (HU)

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba, ágy- és asztalnemûk; arctörlõk, arctörülközõk (textilbõl);
asztali futók; asztali vászonnemû (textíliából); asztalkendõk, tex-
tilbõl; asztalterítõk (nem papírból); damaszt (szövet); függönyök
textilbõl vagy mûanyagból; lepedõk; matrachuzatok; mosókesz-
tyûk; párnahuzat (vászonból); párnahuzatok; pehelypaplan; po-
háralátétek (asztalnemûk); selyemszövet; szalvéták (textilbõl).
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; alsónadrágok, rövid; al-
sónemûk; csecsemõkelengyék, babakelengyék; csecsemõnadrá-
gok; dzsekik; egyenruhák; felsõkabátok, felöltõk; felsõruházat;
fürdõköpenyek; ingek; ingelõk, ingblúzok; kabátok; kerékpá-
ros-öltözetek; kesztyûk (ruházat); kezeslábasok; készruhák; kosz-
tümök; köntösök, pongyolák; kötöttáruk; pólók, pulóverek; pizsa-
mák; ruházat, ruhanemûk; melegítõk, szvetterek; mellények;
munkaruhák, munkaköpenyek; nadrágok; nõi ruhák; szoknyák;
szövetbéléses kabátok.

(111) 195.557 (151) 2008.09.30.
(210) M 08 00398 (220) 2008.02.11.
(732) AUCTUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Sopron (HU)

(546)

(511) 30 Dorro cukor.

(111) 195.558 (151) 2008.09.30.
(210) M 07 03637 (220) 2007.10.29.
(732) Szerencsi Bonbon Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Szerencs (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(554)

(511) 30 Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládé-
termékek.

(111) 195.559 (151) 2008.09.30.
(210) M 07 03626 (220) 2007.10.29.
(732) Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft.,

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

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 195.560 (151) 2008.09.30.
(210) M 07 04211 (220) 2007.12.18.
(732) Berlin Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) RENERGIN
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati

használatra, a vitaminkészítmények kivételével.

(111) 195.561 (151) 2008.09.30.
(210) M 07 02888 (220) 2007.08.22.
(732) V.Á.G. Spol. S.R.O., Komarno (SK)
(740) dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

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

(111) 195.562 (151) 2008.09.30.
(210) M 07 02889 (220) 2007.08.22.
(732) V.Á.G. Spol. S.R.O., Komarno (SK)
(740) dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

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

(111) 195.563 (151) 2008.09.30.
(210) M 07 03238 (220) 2007.09.25.
(732) Barna Sándor, Budapest (HU)
(740) Frey Julianna, Budapest

(541) SYMBOL
(511) 35 Reklámozás és ügyletek; üzleti menedzselés; kereskedelmi

vagy reklámcélú kiállítások különösen mûvészek részére.
41 Szórakoztatás, nevelés; kulturális és sporttevékenységek;
rendezvények szervezése; klubok; elõadások, show-mûsorok,
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elõadómûvészek szolgáltatásai; testnevelés és szabadidõs sport-
szolgáltatások; kulturális vagy nevelési célú kiállítások.

43 Vendéglátási szolgáltatások; kávéházak; éttermek; bárok;
termek kölcsönzése rendezvényekhez.

(111) 195.564 (151) 2008.09.30.
(210) M 07 03421 (220) 2007.10.09.
(732) BIWIW Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Bodolai László ügyvéd, Páty

(546)

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

38 Távközlés.

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

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

(111) 195.565 (151) 2008.09.30.
(210) M 08 00258 (220) 2008.01.28.
(732) Waszlavik Miklós, Budakalász (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyom-
daipari termékek, újság, szórólap, plakátok, prospektusok, naptá-
rak, poszterek, folyóiratok, albumok, üdvözlõlapok.

35 Reklámozás és ügyletek, kereskedelmi ügyletek bonyolítá-
sa, reklámtevékenység, irodai munkák, közvélemény-kutatás, pi-
ackutatás, reklámanyagok terjesztése, kereskedelmi vagy reklám-
célú kiállítások szervezése.

41 Lapkiadás, filmgyártás.

(111) 195.566 (151) 2008.09.30.
(210) M 08 00606 (220) 2008.02.26.
(732) Autóduó-2000 Kft., Ajka-Bakonygyepes (HU)

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

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

(111) 195.567 (151) 2008.09.30.
(210) M 08 00598 (220) 2008.02.26.
(732) FITT-ELIT Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Sándor, Dr. Tóth Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TEST RESTAURÁTOR
(511) 44 Egészségügyi szolgáltatások.

(111) 195.568 (151) 2008.09.30.
(210) M 08 00200 (220) 2008.01.24.
(732) PROFI Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Szépség- és testápolási termékek, úgymint hajápolási, haj-
formázási termékek, vattaáruk, borotválkozási és tisztálkodási
termékek, dezodorok, kézápolási cikkek.

(111) 195.569 (151) 2008.09.30.
(210) M 08 00193 (220) 2008.01.24.
(732) LUPO Bõrdíszmû Termelõ és Kereskedelmi Kft.,

Kecskemét (HU)
(740) dr. Földesi Ferenc ügyvéd, Kecskemét

(541) AMERICAN PRIDE
(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.
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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 195.570 (151) 2008.09.30.
(210) M 07 04009 (220) 2007.11.30.
(732) Vinum Primatis Borászati Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Egri Zoltán, Egri & Szekeres Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Vinum Primatis
(511) 33 Borok.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
43 Vendéglátás, idõleges szállásadás.

(111) 195.571 (151) 2008.09.30.
(210) M 07 03460 (220) 2007.10.11.
(732) XL Energy Marketing Sp. z.o.o., Warszawa (PL)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Energiaitalok.

(111) 195.572 (151) 2008.09.30.
(210) M 07 02897 (220) 2007.08.22.
(732) Víg Attila, Nagykanizsa (HU)

(546)

(511) 32 Energiaitalok.
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(111) 195.573 (151) 2008.09.30.
(210) M 08 00397 (220) 2008.02.11.
(732) Cséfai és Cséfai Kft., Budapest (HU)
(740) Erdei József, Gyömrõ

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
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) 195.574 (151) 2008.09.30.
(210) M 08 00401 (220) 2008.02.11.
(732) MineralWater Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Göd (HU)
(740) dr. Pálvölgyi Ákos, Pálvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek.

(111) 195.575 (151) 2008.09.30.
(210) M 08 00395 (220) 2008.02.11.
(732) BA-DE HUNGARY Nemzetközi Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(111) 195.576 (151) 2008.09.30.
(210) M 08 00605 (220) 2008.02.26.
(732) SCHNEIDER Investment Kft., Szigetszentmárton (HU)
(740) Schneider Tamás, Szigetszentmárton

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 195.578 (151) 2008.09.30.
(210) M 08 00254 (220) 2008.01.28.
(732) Lókodi Ákos, Megyer (HU)
(740) dr. Juhász Gábor, Juhász Ügyvédi Iroda, Pécs

(546)

(511) 35 Reklámozás, reklámügynökségi tevékenység.

(111) 195.579 (151) 2008.09.30.
(210) M 08 00603 (220) 2008.02.26.
(732) SCHNEIDER Investment Kft., Szigetszentmárton (HU)
(740) Schneider Tamás, Szigetszentmárton

(546)

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

(111) 195.580 (151) 2008.09.30.
(210) M 07 03042 (220) 2007.09.07.
(732) Advanced Micro Devices, Inc. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Sunnyvale, California (US)
(300) 77154345 2007.04.11. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) PHENOM
(511) 9 Mikroprocesszorok, félvezetõ készülékek.

(111) 195.581 (151) 2008.09.30.
(210) M 08 00604 (220) 2008.02.26.
(732) SCHNEIDER Investment Kft., Szigetszentmárton (HU)
(740) Schneider Tamás, Szigetszentmárton

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 195.582 (151) 2008.09.30.
(210) M 08 00183 (220) 2008.01.24.
(732) Glósz Andrea, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 195.583 (151) 2008.09.30.
(210) M 08 00257 (220) 2008.01.28.
(732) Hearst Communications, Inc., New York, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) COSMO
(511) 16 Folyóiratok, kiadványok, magazinok és könyvek.

35 Interaktív online kiadvány megjelenítése honlap formájá-
ban; interaktív online számítógép-adatbázis.

(111) 195.584 (151) 2008.09.30.
(210) M 07 00070 (220) 2007.01.11.
(732) Société des Hotels Méridien (a corporation of France),

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

Budapest
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(546)

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

(111) 195.585 (151) 2008.09.30.
(210) M 08 00399 (220) 2008.02.11.
(732) HVG Online Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Hámori Sándor, Hámori Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 195.605 (151) 2008.10.01.
(210) M 08 01235 (220) 2008.04.09.
(732) Penomit Zrt., Vác (HU)

(541) NAPOSOLDAL
(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok.

(111) 195.606 (151) 2008.10.01.
(210) M 08 01471 (220) 2008.04.24.
(732) Vina Fashion Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruhanemû.

(111) 195.607 (151) 2008.10.01.
(210) M 08 01227 (220) 2008.04.09.
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington,

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

Budapest

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

dohányosok kiegészítõi.

(111) 195.608 (151) 2008.10.01.
(210) M 08 01214 (220) 2008.04.09.
(732) Ratiopharm Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) Réti, Antall & Madl Landwell Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nyek gyógyászati használatra.

(111) 195.609 (151) 2008.10.01.
(210) M 08 01215 (220) 2008.04.09.
(732) Ratiopharm Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) Réti, Antall & Madl Landwell Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nyek gyógyászati használatra.

(111) 195.610 (151) 2008.10.01.
(210) M 08 01236 (220) 2008.04.09.
(732) CCSI Kft., Budapest (HU)

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

(111) 195.611 (151) 2008.10.01.
(210) M 08 01036 (220) 2007.06.14.
(732) S.C. Alexandrion Grup Romania Srl., Communa Bucov,

sat Pleasa, Jud; Prahova (RO)
(740) S.B.G. & K. Budapest Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) GONZAGA
(511) 33 Borok, égetett szeszes italok és likõrök.

38 Információk továbbítása és terjesztése weboldalakon ke-
resztül vagy internetes oldalak alapján.
42 Weboldalak (internetes oldalak) létrehozása.

(111) 195.612 (151) 2008.10.01.
(210) M 08 00790 (220) 2008.03.07.
(732) KEK Card Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Loósz Tamás, Dr. Loósz Tamás Ügyvédi Iroda,

Székesfehérvár

(546)

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

(111) 195.613 (151) 2008.10.01.
(210) M 08 00778 (220) 2008.03.06.
(732) Cenacolo Bt., Budapest (HU)

(541) koloko
(511) 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; asztalok, asztalok fém-
bõl, borostyánkõ, bútorok, bútorpolcok, díványok, kerevetek, do-
bozok fából vagy mûanyagból, dobozok játékokhoz, ezüstözött
üveg (tükrök), fa- vagy mûanyag hirdetmények, plakátok, fali
dísztáblák, nem textilbõl (bútorzat), faszerkezetek bútorokhoz,
fejtámaszok (bútorok), felfújható párnák, nem gyógyászati hasz-
nálatra, felfújható reklámtárgyak, fémbútorok, fiókok, fekhelyek
(lakásban tartott kisállatoknak), fotelek, kar(os)székek, gyöngy-
függönyök, díszítés céljára, hengerpárnák, hirdetõtáblák, irat-
gyûjtõ polcok (bútorok), kanapék, karosszékek, sezlonok, kem-
ping hálózsákok, kerevetek, pamlagok, képkeretek, képkeretek-
hez díszítõlécek, képkeretpántok, késnyelek nem fémbõl, köny-
vespolcok, könyvtartók [bútorzat], kulcstartó táblák, ládák, dobo-
zok, nem fémbõl, legyezõk, lemezes belsõ függönyök, lécek, ru-
dak (képkeretekhez), légmatracok nem gyógyászati használatra,
légpárnák nem gyógyászati használatra, matracok, magas székek
gyermekeknek, mellszobrok fából, viaszból, gipszbõl vagy mû-
anyagból, mosdóállványok (bútorzat), mozgó testek, mobilok
(dísztárgyak), mûvészeti tárgyak fából, viaszból, gipszbõl vagy
mûanyagból, nyugágyak, padok (bútorok), paravánok (bútorok),
párnák, fejpárnák, párnák háziállatoknak, pohárszékek, ebédlõ-
szekrények, polcok (bútorok), pultok (asztalok), rajzasztalok, ru-
ganyos matracok ágyba, szekrények, székek fémbõl, székek (ülé-
sek), szélharangjáték (dekoráció), szobrocskák fából, viaszból,
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gipszbõl vagy mûanyagból, szobrok fából, viaszból, gipszbõl
vagy mûanyagból, tálcák, nem fémbõl, tárolópolcok, tükrök,
vánkosok, párnák, vízágyak, nem gyógyászati használatra, ágyak,
ágynemûk (a vászonhuzatok kivételével), zsámolyok, ékszeres
dobozok, nem nemesfémbõl élelmiszertartó szekrények, nem
fémbõl, üvegszekrények, vitrinek (bútorzat).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás; bár (szolgáltatások), gyorséttermek, hordozható épületek
bérlete, kantinok, büfék, étkezdék, motelek, kávéházak, panziók,
szállodai szolgáltatások, székek, asztalok, asztalterítõk, üvegáruk
kölcsönzése, vendéglátóipar, átmeneti szállások bérlete, étkez-
dék, éttermek, önkiszolgáló éttermek.

(111) 195.614 (151) 2008.10.01.
(210) M 08 00561 (220) 2008.02.21.
(732) Peterdi Péter, Dombóvár (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

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

(111) 195.615 (151) 2008.10.01.
(210) M 08 00563 (220) 2008.02.21.
(732) Forsanini Kft., Törökbálint (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) Blue Note Cafe
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szál-

lásadás.

(111) 195.616 (151) 2008.10.01.
(210) M 08 00562 (220) 2008.02.21.
(732) Rio Food Kft., Dunakeszi (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 5 Bébiételek, bébiitalok.

(111) 195.617 (151) 2008.10.01.
(210) M 08 01229 (220) 2008.04.09.
(732) Penomit Zrt., Vác (HU)

(546)

(511) 32 Sörök.

(111) 195.618 (151) 2008.10.01.
(210) M 08 01213 (220) 2008.04.09.
(732) Loxx Tiszatrans Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 195.619 (151) 2008.10.01.
(210) M 08 01228 (220) 2008.04.09.
(732) Sofart Bútoripari Kft., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 20 Bútorok.

(111) 195.620 (151) 2008.10.01.
(210) M 08 01030 (220) 2008.03.21.
(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) 195.621 (151) 2008.10.01.
(210) M 08 01032 (220) 2008.03.21.
(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.
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(111) 195.622 (151) 2008.10.01.
(210) M 08 01033 (220) 2008.03.21.
(732) Hungerit Zrt., Szentes (HU)
(740) dr. 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) 195.623 (151) 2008.10.01.
(210) M 08 01035 (220) 2008.03.21.
(732) Exotic Travel Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Halmos Bálint ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 39 Utazásszervezés.

(111) 195.624 (151) 2008.10.01.
(210) M 08 01034 (220) 2008.03.21.
(732) Exotic Travel Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Halmos Bálint ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 39 Utazásszervezés.

(111) 195.627 (151) 2008.10.01.
(210) M 08 00556 (220) 2008.02.21.
(732) ETALON Holding Szolgáltató, Pénzügyi Közvetítõ Zrt.,

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

(546)

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

(111) 195.628 (151) 2008.10.01.
(210) M 08 00364 (220) 2008.02.06.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

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

38 Távközlés.

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

(111) 195.641 (151) 2008.10.01.
(210) M 07 03017 (220) 2007.09.04.
(732) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

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.

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.

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

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

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) 195.642 (151) 2008.10.02.
(210) M 08 01063 (220) 2008.04.08.
(732) Nagytálya Község Önkormányzata, Nagytálya (HU)

(546)

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

(111) 195.643 (151) 2008.10.02.
(210) M 08 01748 (220) 2008.05.26.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 195.644 (151) 2008.10.02.
(210) M 08 01612 (220) 2008.05.08.
(732) Ashland Licensing and Intellectual Property (Delaware

állam törvényei szerint mûködõ vállalat), Dublin, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ALL FLEET
(511) 1 Jármûmotorok fagyálló és hûtõfolyadéka.

4 Ipari és gépkocsi-motorolajok, kenõanyagok és zsírok és
hidraulikus olajok.

(111) 195.645 (151) 2008.10.02.
(210) M 08 01611 (220) 2008.05.08.
(732) Ashland Licensing and Intellectual Property (Delaware

állam törvényei szerint mûködõ vállalat), Dublin, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ULTRAMAX
(511) 1 Jármûmotorok fagyálló és hûtõfolyadéka.

4 Ipari és gépkocsi-motorolajok, kenõanyagok és zsírok és
hidraulikus olajok.

(111) 195.646 (151) 2008.10.02.
(210) M 08 01249 (220) 2008.04.10.
(732) Société des Produits Nestlé S. A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GET XPRESSED
(511) 30 Kávé, kávékivonatok, kávéalapú készítmények és italok; je-

ges kávé; pótkávék, pótkávékivonatok, pótkávé alapú készítmé-
nyek és italok; cikória; tea, teakivonatok, teaalapú készítmények
és italok; jeges tea; malátaalapú készítmények; kakaó és kakaó-
alapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládés termékek,
csokoládéalapú készítmények és italok; cukorkaáruk, édességek,
bonbonok, kandiscukrok; cukor; rágógumi; természetes édesítõ-
szerek; pékáruk, kenyér, élesztõ, süteménytészta; kekszek, cuk-
rászsütemények, aprósütemények, ostyák, tejkaramellák, pudin-
gok; fagylalt, jégkrém, vizes jégkrémek, szörbet (fagylalt), fa-
gyasztott cukrászkészítmények, fagyasztott sütemények, lágy
jégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghurtok; kötõ-
anyagok jégkrémek és/vagy vizes jégkrémek és/vagy szörbet
és/vagy fagyasztott cukrászkészítmények és/vagy fagyasztott sü-
temények és/vagy könnyû jégkrémek és/vagy fagyasztott
desszertek és/vagy fagyasztott joghurtok készítéséhez; méz és
mézpótlók; gabonafélék reggelire, müzli, kukoricapelyhek, gabo-

napehely-szeletek, fogyasztásra kész gabonafélék; gabonakészít-
mények; rizs, tésztafélék, metélt tészta, nudli, galuska; rizs, liszt
vagy gabonaalapú élelmiszerek, készételek formájában is;
pizzák; szendvicsek; étkezési tésztakeverék és konyhakész
kenyértészta; szószok; szójaszósz; ketchup; aromatizáló vagy
fûszerezõ készítmények ételekhez, ehetõ fûszerek, fûszerek,
ízesítõk, salátaöntetek, majonéz; mustár; ecet.
32 Sörök; enyhén szénsavas víz, szénsavas víz, kezelt víz, for-
rásvíz, ásványvíz, ízesített víz; gyümölcsízesítésû és gyümölcs-
alapú italok; gyümölcs- és zöldséglevek, nektárok, limonádék,
szódák és más alkoholmentes italok; szörpök, kivonatok, eszenci-
ák és más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez (kivé-
ve az illóolajokat); tejes erjesztett italok; szójaalapú italok; malá-
taalapú italok; izotóniás italok.

(111) 195.647 (151) 2008.10.02.
(210) M 08 01241 (220) 2008.04.10.
(732) Báli Péter, Göd (HU)

(546)

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

(111) 195.648 (151) 2008.10.02.
(210) M 08 01239 (220) 2008.04.10.
(732) Sándorné Istiván Rita, Budapest (HU)
(740) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) PLAN AIR OFFICE-OFFICE OF NATURE
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyom-

daipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari
cikkek; anyagok mûvészek részére; írógépek és irodai cikkek;
nyomdabetûk, klisék.
20 Bútorok és részei; tükrök, keretek; fából, parafából, nádból,
gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból,
halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból.

(111) 195.665 (151) 2008.10.06.
(210) M 08 00532 (220) 2008.02.20.
(732) Trunkos András, Budapest (HU);

e-food Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Szigetszentmiklós (HU)

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

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás; étel házhoz szállítás.

(111) 195.666 (151) 2008.10.06.
(210) M 08 00618 (220) 2008.02.26.
(732) Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) CHEFMANSHIP
(511) 43 Étel- és italszolgáltatások, idõszakos szállások biztosítása.
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(111) 195.667 (151) 2008.10.07.
(210) M 00 03851 (220) 2000.07.21.
(732) Mozaik Oktatási Stúdió Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Hevesi Ferenc, Hevesi Ügyvédi Iroda, Szeged

(541) MOZAIK KIADÓ
(511) 9 Számítógépek.

16 Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok.
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás.
41 Szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális tevé-
kenységek.
42 Vendéglátás; számítógépek programozása.

(111) 195.668 (151) 2008.10.07.
(210) M 01 04725 (220) 2001.09.04.
(732) Heineken Hungária Sörgyárak Nyrt., Sopron (HU)

(541) ARANY HORDÓ
(511) 32 Sörök, ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-

mentes italok.

(111) 195.669 (151) 2008.10.08.
(210) M 08 01179 (220) 2008.04.07.
(732) Lapcom Kft., Gyõr (HU)

(546)

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

(111) 195.670 (151) 2008.10.08.
(210) M 08 00511 (220) 2008.02.19.
(732) Lidl Stiftung Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Mikado
(511) 29 Leves- és mártáskockák, leves- és mártásporok, erõlevesek,

levesek, zöldséges húslevesek, leveskészítmények; instant és fa-
gyasztott ételek, melyek lényegében húst és/vagy halat és/vagy
szárnyast és/vagy vadhúst és/vagy gyümölcsöt és/vagy zöldséget
tartalmaznak; tej és tejkészítmények, rizspudingok.
30 Fûszerek, fûszerkészítmények, ízesítõszerek, fûszereszen-
ciák, fûszerkivonatok, fûszernövények, fûszerek olajos formá-
ban, fûszersók, fûszeres szószok, fûszerkeverékek, ízesítõszerek
és ízesítõkészítmények, ízesítõszerek leveshez és ízesítõszerek
salátákhoz, bors, közönséges konyhasó, ketchup, mustár, ecet,
majonéz, szószok, salátaszószok; instant és fagyasztott ételek,
melyek lényegében tésztafélét és/vagy rizst tartalmaznak.

(111) 195.671 (151) 2008.10.08.
(210) M 08 00367 (220) 2008.01.30.
(732) ISL Beteiligungs GmbH, Linz (AT)
(740) dr. Kozma Gábor, Kozma Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 195.672 (151) 2008.10.08.
(210) M 08 01178 (220) 2008.04.07.
(732) Lapcom Kft., Gyõr (HU)

(546)

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

(111) 195.673 (151) 2008.10.08.
(210) M 08 00749 (220) 2008.03.05.
(732) Haraszti György, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok, nemesfém-
ötvözetek fogászati használatra.
10 Fogorvosi készülékek és mûszerek, mûfogak, sebészeti var-
ratanyagok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások, ezen belül különösen: fogászati szol-
gáltatások.

(111) 195.674 (151) 2008.10.08.
(210) M 08 00751 (220) 2008.03.04.
(732) KRON Kereskedelmi Betéti Társaság, Gyenesdiás (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.
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) 195.675 (151) 2008.10.08.
(210) M 08 00989 (220) 2008.03.20.
(732) SZOLEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Nyíregyháza (HU)

(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) 195.676 (151) 2008.10.08.
(210) M 08 00998 (220) 2008.03.20.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Hús, húskészítmények, kolbász, felvágott, tartósított és kon-
zervált húsok és kolbászok húskocsonyák, húskivonatok; készéte-
lek melyek lényegében hústermékeket és/vagy felvágottat
és/vagy zöldségeket tartalmaznak.

(111) 195.677 (151) 2008.10.08.
(210) M 08 00515 (220) 2008.02.19.
(732) David A. Slyman, Wolfratshausen (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Fémcsövek és csatlakozó szerelvényeik, valamint az elõbbi-
ek tartozékai.

(111) 195.678 (151) 2008.10.08.
(210) M 07 02820 (220) 2007.08.10.
(732) The Sunrider Corporation dba Sunrider International,

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

Budapest

(541) METABOOSTER
(511) 5 Gyógyfüves étrendkiegészítõk; gyógyfüves diétás kiegészí-

tõk; vitaminok; gyógyfüves tápláléktabletták, kapszulák, porok,
folyadékok, zselékapszulák.
29 Nem gyógyhatású gyógyfüves szeletek; nem gyógyhatású
gyógyfüves snackek; szárított és feldolgozott gyümölcsök és
zöldségek.

(111) 195.679 (151) 2008.10.08.
(210) M 08 00757 (220) 2008.03.05.
(732) Procter & Gamble Business Services Canada Company,

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

Budapest

(546)

(511) 21 Fogkefék; elektromos fogkefék; kefe készítéséhez szüksé-
ges anyagok; nem elektromos készülékek és anyagok, minden

tisztítási célú 21. osztályba tartozó áruk; 21. osztályba tartozó és a
fent említett árukhoz tartozó részek és alkatrészek; kefék; tartók
és adagolók, minden ami a 21. osztályba tartozik.

(111) 195.680 (151) 2008.10.08.
(210) M 08 00993 (220) 2008.03.20.
(732) Arzenál Elektromechanikai Zrt., Nyírtelek (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.

(111) 195.681 (151) 2008.10.08.
(210) M 08 01177 (220) 2008.04.07.
(732) Horváth Márta, Mohács (HU)

(546)

(511) 3 Szappanok; illatszerek; kozmetikai cikkek.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), borok; alkoho-
los kivonatok.

(111) 195.682 (151) 2008.10.08.
(210) M 08 00508 (220) 2008.02.19.
(732) ELGAS Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Bakonyiné dr. Fest Edit, Dr. Bakonyiné dr. Fest Edit

Ügyvédi Iroda, Gödöllõ

(546)

(511) 9 Egyéb mérõberendezések és felszerelések (gázmérõ órák).

(111) 195.683 (151) 2008.10.08.
(210) M 07 03532 (220) 2007.10.18.
(732) Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,

Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Pintérné dr. Miglécz Erzsébet, Zalaegerszeg

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; reklámozás; kereskedelmi ügyletek;
hálózati szervezõdés formájában vállalkozásfejlesztés; adatgyûj-
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tés kereskedelmi ügyletekrõl, adatkutatás számítógépfájlokban
(mások számára), becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzõi
szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése mások szá-
mára), eladási propaganda (mások számára), gazdasági elõrejel-
zések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsön-
zése, hirdetési oldalak készítése, információk számítógépes adat-
bázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbá-
zisokba való szerkesztése, kereskedelmi információs ügynöksé-
gek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, keres-
kedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, közvélemény-kuta-
tás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, online hirdetõi tevé-
kenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, piackutatás,
reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok (röpla-
pok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, rek-
lámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálá-
sa, sajtófigyelés, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállala-
tok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikai in-
formációnyújtás, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvé-
leményadás gazdasági ügyekben, árubemutatás, áruminták ter-
jesztése, önköltségelemzés, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üz-
leti információk, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üz-
letszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési
tanácsadó szolgálatok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, szakmai képzés; rendezvények szervezése; infor-
mációk biztosítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása,
kongresszusok szervezése és lebonyolítása, oktatási tárgyú infor-
mációk, szemináriumok rendezése és vezetése.
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; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások hálózati formában a
vállalkozások fejlesztése érdekében; ipari formatervezés, környe-
zetvédelmi tanácsadás, kutatás és fejlesztés (mások számára),
mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki tervta-
nulmányok készítése, szakvélemények adása (mérnöki munkák-
kal kapcsolatban).
45 Jogi szolgáltatások; iparjogvédelmi tanácsadás; szellemi tu-
lajdon licencek adása.

(111) 195.684 (151) 2008.10.08.
(210) M 08 00502 (220) 2008.02.19.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ

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

(541) Hal a tortán
(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; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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) 195.685 (151) 2008.10.08.
(210) M 08 01186 (220) 2008.04.07.
(732) Dohány Péter, Gyál (HU)
(740) dr. Szentmiklósi Péter, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) KI AZ ÚR A TENGEREN?
(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(111) 195.686 (151) 2008.10.08.
(210) M 08 00742 (220) 2008.03.11.
(732) Mercurius Agency Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 38 Hírügynökség.

(111) 195.687 (151) 2008.10.08.
(210) M 08 00754 (220) 2008.03.03.
(732) Hungarian Balanced Assets Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Zelles Zoltán, Dr. Zelles Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) BLUM
(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.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(111) 195.688 (151) 2008.10.08.
(210) M 08 00990 (220) 2008.03.20.
(732) SZOLEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Nyíregyháza (HU)

(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.
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(111) 195.689 (151) 2008.10.08.
(210) M 08 00510 (220) 2008.02.19.
(732) Lidl Stiftung Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Leves- és mártáskockák, leves- és mártásporok, erõlevesek,
levesek, zöldséges húslevesek, leveskészítmények; instant és fa-
gyasztott ételek, melyek lényegében húst és/vagy halat és/vagy
szárnyast és/vagy vadhúst és/vagy gyümölcsöt és/vagy zöldséget
tartalmaznak; tej és tejkészítmények, rizspudingok.

30 Fûszerek, fûszerkészítmények, ízesítõszerek, fûszereszen-
ciák, fûszerkivonatok, fûszernövények, fûszerek olajos formá-
ban, fûszersók, fûszeres szószok, fûszerkeverékek, ízesítõszerek
és ízesítõkészítmények, ízesítõszerek leveshez és ízesítõszerek
salátákhoz, bors, közönséges konyhasó, ketchup, mustár, ecet,
majonéz, szószok, salátaszószok; instant és fagyasztott ételek,
melyek lényegében tésztafélét és/vagy rizst tartalmaznak.

(111) 195.690 (151) 2008.10.08.
(210) M 08 00735 (220) 2008.03.05.
(732) XXXLutz Marken GmbH, Wels (AT)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 7 Kis és nagy elektromos háztartási és/vagy konyhagépek és
minden típusú konyhai készülék, amelyek nem tartoznak más osz-
tályokba; mosogatógépek; porszívók; mosógépek; készülékek
szénsavval telített víz gyártásához; faipari, fémmegmunkáló, kõ-
megmunkáló és mûanyag megmunkálására alkalmas gépek, to-
vábbá fa-, fém-, kõ- és mûanyag-feldolgozás; továbbá töltõgépek,
szívógépek, fúrógép, csomagológépek, festõgépek, sajtoló-, for-
mázógépek, marógépek, konvejorok, palackozógépek, fúvógé-
pek, gravírozógépek, keverõgépek, fényezõgépek és készülékek,
dombornyomó gépek, köszörûgépek, szeletelõk (gépek), hegesz-
tõgépek, osztályozógépek, csomagológépek, zúzógépek, aprító-
gépek.

8 Elektromos szerszámok és eszközök, amelyek nem tartoz-
nak más osztályokba, különösen elektromos borotvák, szakállnyí-
rók, elektromos szõrtelenítõ eszközök és depilálók, elektromos
hajnyíró gépek, hajsütõ eszközök, manikûr- és pedikûrkészlet.

11 Világító-, fõzõ-, hûtõ-, szárító, szellõztetõ- és egészségügyi
berendezések.

12 Jármûvek, szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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.

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

20 Bútorok, tükrök, keretek, továbbá fából, parafából, nádból,
gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból,
halcsontból, 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, nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve építéshez használt
üveget), üvegáruk, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoz-
nak más osztályokba.

24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék, hímzések, szalagok és zsinórok, mûvirágok.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok, kárpitok (faliszõnyegek),
nem textilanyagokból.

28 Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás, kiskereskedelmi szolgáltatás (minden típusú
árura), különösen elektromos háztartási és konyhai gépek, faipari,
fémmegmunkáló és mûanyag-megmunkálásra alkalmas gépek,
továbbá fa-, fém-, kõ- és mûanyag-feldolgozás; elektromos szer-
számok és eszközök; világító-, fõzõ-, hûtõ-, szárító, szellõztetõ-
és egészségügyi berendezések; jármûvek, szárazföldi, légi vagy
vízi közlekedési eszközök; nemesfémek és ötvözeteik, valamint
az ilyen anyagokból készült vagy ezekkel bevont termékek; ék-
szerek; órák és más idõmérõ eszközök; papír, karton és ezen anya-
gokból készült termékek; bútorok, tükrök, keretek, fából, parafá-
ból, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, ele-
fántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyház-
ból, tajtékból és mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból
készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; esz-
közök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra, üveg-
áruk, porcelán- és fajanszáruk; textíliák és textiláruk; ágy- és asz-
talnemûk; ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, csipkék és hímzé-
sek, szalagok és zsinórok, mûvirágok; szõnyegek, lábtörlõk (szal-
mából), gyékények, nádfonatok, linóleum és más padlóburkola-
tok, kárpitok (faliszõnyegek), nem textilanyagokból; játékok,
játékszerek, testnevelési és sportcikkek, karácsonyfadíszek;
ugyanezen áruk összeszerelése a fogyasztók részére a megtekin-
tés és a megvásárlás könnyítése céljából.
37 Építkezés, szerelési szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások és ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 195.737 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 01318 (220) 2008.04.15.
(732) Colcon Anstalt, Vaduz (LI)
(740) dr. Fekete Csaba, Fekete Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(541) Malom Center
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 195.738 (151) 2008.10.15.
(210) M 07 02760 (220) 2007.08.02.
(732) CWS-boco International GmbH, Duisburg (DE)
(740) dr. Jókay István, Dr. Jókay István Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Fém padlórács munkahelyi padlóhoz; fémpadlók.
27 Lábtörlõk; porfogó lábtörlõk; szõnyegek; padlóburkolatot
védõ lábtörlõk.
37 Lábtörlõk; porfogó lábtörlõk, szõnyegek mosása és tisztítá-
sa; higiéniai eszközök és tartozékaik beszerelése, javítása, kar-
bantartása és tisztítása különösen WC-helyiségekben; egészség-
ügyi berendezések és egyéb egészségügyi tárgyak, különösen ru-
határak, mosdó- és WC-helyiségek, fürdõszobák, WC-s szaunák
beszerelése, javítása, karbantartása és tisztítása; szappanadago-
lók, illatosítókészülékek, folyékonyszappan-adagolók, pamuttö-
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rölközõ-adagolók, higiéniai papíradagolók, tisztítószer-adago-
lók, higiéniai és egészségügyicikk-adagolók ill. hulladékgyûjtõk
beszerelése, javítása, karbantartása és tisztítása, lábtörlõk, porfo-
gó lábtörlõk, szõnyegek bérbeadása.
44 Egészségügyi berendezések és egyéb egészségügyi tárgyak,
különösen ruhatárak, mosdó- és WC-helyiségek, öltözõk, fürdõ-
szobák, WC-s szaunák bérbeadása; higiéniai eszközök, különö-
sen WC-ben, mosdó- és öltözõhelyiségekben használt higiéniai
eszközök, mint szappanadagolók, illatosítókészülékek, folyé-
konyszappan-adagolók, pamuttörölközõ-adagolók, WC-tarto-
zék-adagolók, tisztítószer-adagolók, higiéniai és egészségügyi-
cikk-adagolók illetve tartozékok és hulladékgyûjtõk bérbeadása;
higiéniai lábtörlõk bérbeadása; higiéniai lábtörlõk bérbeadása kü-
lönösen steril helyiségek és mûtéti helyiségek bejárati részéhez.

(111) 195.739 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 01485 (220) 2008.04.25.
(732) Rákos Péter Balázs, Budapest (HU)
(740) dr. Mag Gusztáv, Mag Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 195.740 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 00649 (220) 2008.02.27.
(732) AOB fashion Kft., Miskolc (HU)
(740) Blasius 2002 Kft., Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 195.741 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 00904 (220) 2008.03.13.
(732) VKR Holding A/S, Horsholm (DK)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) SONNENKRAFT
(511) 9 Adatfeldolgozó berendezés, számítógépek, mérésre, szabá-

lyozásra és ellenõrzésre (felügyelet) szolgáló eszközök és beren-
dezések.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
37 Javítás és szerelési szolgáltatások.

(111) 195.742 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 00624 (220) 2008.02.27.
(732) Promotion Service Kft., Százhalombatta (HU)

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 195.743 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 00621 (220) 2008.02.27.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) OTTHON KEK Card
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 195.744 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 00892 (220) 2008.03.13.
(732) Innomed Medical Zrt., Budapest (HU)

(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 áruelosztó berendezések és szerkezetek
érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgé-
pek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógé-
pek; tûzoltó készülékek.

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

(111) 195.745 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 00905 (220) 2008.03.13.
(732) TRIANGLE TYRE CO., LTD., Weihai City,

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

Budapest

(546)

(511) 12 Mindenféle kerékgumi.

(111) 195.746 (151) 2008.10.15.
(210) M 07 00770 (220) 2007.03.07.
(732) Knorr Naehrmittel Aktiengesellschaft, Thayngen (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) ZÖLDSÉGÖZÖN
(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 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemé-
nyek és cukrászsütemények, élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet,
fûszeres mártások; fûszerek; jég.
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(111) 195.747 (151) 2008.10.15.
(210) M 07 00435 (220) 2007.02.09.
(732) Merfelsz Pince Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bartus Ildikó, Szekszárd

(541) NECTAR SEXARDIQUE
(511) 33 Szekszárd termõvidékérõl származó borok.

A rovat 140 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 181.343, 182.791,
192.554, 194.373, 194.374, 194.802, 194.903, 194.973, 195.476–
195.483, 195.485, 195.486, 195.488–195.500, 195.543–195.576,
195.578–195.585, 195.605–195.624, 195.627, 195.628, 195.641–
195.648, 195.665–195.690, 195.737–195.747
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