
(111) 179.733 (151) 2004.10.15.
(210) M 02 05510 (220) 2002.12.02.
(732) ZENTÓ-PIÉRT Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Abaújszántó (HU)
(740) dr. Mészáros János József ügyvéd, Mészáros Ügyvédi Iroda,

Miskolc

(541) ALU-Roll
(511) 6 Egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-

lyokba, fémfóliák csomagolásra.

(111) 195.060 (151) 2008.08.25.
(210) M 06 03170 (220) 2006.10.11.
(732) Vasedény-Trade Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lengyel Imre, Dr.Lengyel Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök, evõeszkö-
zök, vágó- és szúrófegyverek, borotvák.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ-, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
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.

(111) 195.293 (151) 2008.09.05.
(210) M 08 00767 (220) 2008.03.06.
(732) Sconto-Team Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek, háztartási termékek, tisztítószerek.
30 Édességek, különös tekintettel a péksütemények és cukrá-
szati készítmények, kávé, kakaó, cukorkaáruk, valamint csokolá-
dék.
35 Reklámozás és ügyletek, kereskedelmi ügyletek bonyolítá-
sa.

(111) 195.475 (151) 2008.09.25.
(210) M 08 00228 (220) 2008.01.25.
(732) Mitac International Corp., Hsinchu Hsien (TW)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépek; számítógép-nyomtatók; lemezmeghajtók;
számítógép-billentyûzetek; számítógépszoftverek; számítógép-
egerek; bõvítõkártyák; nyomtatott áramköri modulok; modemek;

számítógép-monitorok; számítógép-beolvasók; PDA (personal
digital assistants), hálózati kártyák; számítógép-hálózati ellenõr-
zõ egységek; telefonkészülékek; telefonüzenet-rögzítõk; mobil-
telefonok; cellatelefonok; gépkocsiban használt cellatelefonok
kihangosító szettje; gépkocsiban használt cellatelefonok tartója;
mûholdas navigációs rendszer, nevezetesen globális helymegha-
tározó rendszer (GPS); auto-elektronikus navigációs rendszer;
mûholdas globális helymeghatározó vevõk; tehergépjármûvek és
hajók számára alkalmazott navigációs rendszer, félvezetõk; inter-
face kártyák; integrált áramkörök; mozgóképes MP3-lejátszók,
hordozható multimédia-lejátszók; folyadékkristályos kijelzõs te-
levíziók (LCD TV); multimédiás lejátszók; digitális médiaadap-
terek; elektromos játékkészülékek televízióhoz csatlakoztatva.

(111) 195.484 (151) 2008.09.25.
(210) M 08 00644 (220) 2008.02.27.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús és kolbászok; húskészítmények és hentesáruk; tartósí-
tott húsok és kolbászok; húskocsonyák, húskivonatok; készéte-
lek, melyek lényegében húst és/vagy kolbászt és/vagy húskészít-
ményt és/vagy hentesárut és/vagy zöldségeket tartalmaznak;
mindezen termékek tartósítottként is.

(111) 195.487 (151) 2008.09.25.
(210) M 08 00047 (220) 2008.01.09.
(732) HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Kolicevo,

d.o.o., Domzale (SI)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda Kft., Budapest

(591)

(511) 2 Festékek, inkluzíve a következõket; faszínezékek, bakteri-
cid festékek, tûzálló festékek, festékek kerámiákhoz; alumínium-
festékek, nyomtatási, nyomdai tinta és nyomdai, nyomtatási festé-
kek; festékbevonatok, azaz bevonatok, fehérítõanyagok, festõ-
anyagok és kötõanyagok festékekhez; lakkok, kencék, mázak, fi-
xálószerek lakkokhoz, kencékhez, mázakhoz; fénymázak, politú-
rok; rozsdaellenes készítmények, különösen rozsdaellenes kon-
zerválószerek; konzerválószerek fémhez, míniumhoz, vörös
ólomhoz, fehér ólomhoz, alsó bevonatokhoz és jármûvek ka-
rosszériájának bevonataihoz; ragacs, masztix, alapozók; hígítók
festékekhez és lakkokhoz; sûrítõk festékekhez, lakkokhoz; össze-
ragasztó, agglutináló anyagok festékekhez; pácok; zománcok; fi-
xálók vízfestékekhez; pácok bõrhöz; fatartósító szerek, fabevona-
tok és fapácok beleértve; fóliával bevont fémek és por forma
festõk, dekorátorok, nyomdák, nyomtatók és mûvészek számára.

35 A 2. osztályba sorolt áruk kereskedelme, nagy- és kiskeres-
kedelme; nyilvános szövegek publikálása, hirdetés; nyilvános
szövegek, publicity, hirdetés interneten, kiállítások és vásárok ke-
reskedelmi célra, eladások promóciója, elõsegítése (mások szá-
mára); áruk promóciója (bemutatás), minták disztribúciója.
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40 Anyagok védelme korrózió ellen, csiszolás, koptatás, lemo-
sás, festés, dekorációs festés, lakkozási munkák, felületek elõké-
szítése festéshez és dekorációs festéshez; festékek, lakkok és be-
vonatok készítése, keverése, árnyalása jármûtestekhez valamint
festéshez, nyomtatáshoz és tervek nyomtatásához.

(111) 195.664 (151) 2008.10.02.
(210) M 07 04031 (220) 2007.12.04.
(732) Magyar Póker Szövetség, Budapest (HU)

(541) HUNGARIAN POKER TOUR
(511) 41 Sport és kulturális tevékenység.

(111) 195.692 (151) 2008.10.14.
(210) M 08 01541 (220) 2008.04.30.
(732) BC Ablakprofil Gyártó és Forgalmazó Kft.,

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

Budapest

(546)

(511) 19 PVC alapanyagból készült profilok, ajtók és ablakok, vala-
mint ablakkeretek, ablaktokok, ajtókeretek, ajtótokok, ajtótáblák,
továbbá burkolólapok és burkolólemezek.

35 Reklámozás: kereskedelmi ügyletek.

37 Építkezés: javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 195.693 (151) 2008.10.14.
(210) M 08 01540 (220) 2008.04.30.
(732) BC Ablakprofil Gyártó és Forgalmazó Kft.,

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

Budapest

(546)

(511) 19 PVC alapanyagból készült profilok, ajtók és ablakok, vala-
mint ablakkeretek, ablaktokok, ajtókeretek, ajtótokok, ajtótáblák,
továbbá burkolólapok és burkolólemezek.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(111) 195.694 (151) 2008.10.14.
(210) M 08 01454 (220) 2008.04.23.
(732) Kis Kézmûves Kft., Gyula (HU)

(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 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 195.695 (151) 2008.10.14.
(210) M 08 01050 (220) 2008.03.26.
(732) Hegedûs Tibor, Gyõr-Ménfõcsanak (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

(111) 195.696 (151) 2008.10.14.
(210) M 08 01061 (220) 2008.03.26.
(732) Duna House Brokerage Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, ingatlanügyletek.

(111) 195.697 (151) 2008.10.14.
(210) M 08 00808 (220) 2008.03.10.
(732) Békési Pálinka Zrt., Békés (HU)

(546)

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

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

(111) 195.698 (151) 2008.10.14.
(210) M 08 00802 (220) 2008.03.26.
(732) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Pezsgõk és borok.

(111) 195.699 (151) 2008.10.14.
(210) M 08 00579 (220) 2008.02.22.
(732) Szabó Tamás, Perbál (HU)

(546)

(511) 19 Ajtó, ablak.
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(111) 195.700 (151) 2008.10.14.
(210) M 08 01747 (220) 2008.05.26.
(732) Wagner-Phama Gyógyszerfejlesztõ, Gyártó és Forgalmazó

Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerek, állatgyógyászati készítmények; ét-
rend-kiegészítõk; egészségügyi készítmények gyógyászati hasz-
nálatra.

(111) 195.701 (151) 2008.10.14.
(210) M 08 01451 (220) 2008.04.23.
(732) ProCam Mûszaki és Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Manger Marcell ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek; acetiléntisztí-
tó készülékek, adagolóberendezések mozdonykazánokhoz, ada-
golók (géprészek), aerátorok, aggregátorok, ajtónyitó és -záró
szerkezetek, hidraulikus [géprészek], ajtónyitó és -záró szerkeze-
tek, pneumatikus [géprészek], anyagmozgató gépek (berakodás-
hoz és kirakodáshoz), aprítógépek háztartási használatra (elektro-
mos), arató-cséplõ gépek, kombájnok, aratógépek, kaszálógépek,
aratógépek kései, arató-kévekötõ gépek, aszfaltkészítõ gépek, au-
tomatikus kutatóhorgonyok (tengerészet), bányamûvelõ gépek,
befecskendezõk motorokhoz, befogókészülékek szerszámgépek-
hez, betétek szûrõgépekhez, betonkeverõ gépek, betûöntõ gépek
(nyomdaipari), betûszedõ gépek (nyomdászat), bélyegzõgépek,
biztonsági áramfejlesztõ generátorok, bolyhozógépek, boronák,
borsdarálók, nem kézi mûködtetésû, bõrmegmunkáló gépek, bõr-
vágó gépek, buldózerek, talajgyaluk, burkológépek, centrifugák
(gépek), centrifugák (háztartási), centrifugálmalmok, centrifugál-
szivattyúk, cigarettagyártó gépek (ipari használatra), címkézõgé-
pek, cipõfényesítõ gépek (elektromos), cipõsarok-építõ gépek,
cukoripari gépek, csapágyak (géprészek) csapágyak, csapágyak
tengelyekhez, csapágykarok, csapágybakok, csapágykonzolok
(gépekhez), csapok (gépek vagy motorok részei), csapószelepek,
szelepcsappantyúk (géprészek), csatlakozások (géprészek), csa-
varmenetfúró gépek, cséplõgépek, csigasor, emelõcsigák, csigák
(géprészek), csipkeverõ gépek, csomagológépek, csomagológé-
pek (szállításhoz), csomagzáró gépek ipari használatra, csónak-
motorok, csõposták, csörlõk [emelésre], csörlõk [húzásra], csö-
vek porszívókhoz, csúszószerkezetek kötõgépekhez, dagasztógé-
pek, gyúrógépek, darálók háztartási használatra (nem kézi), daruk
(emelõgépek), dezintegrátorok, aprítógépek, dinamók, dinamó-
kefék, dinamószalagok, dobok (géprészek), dobozok (nyomda-
ipar) matricáknak, dohányfeldolgozó gépek, dombornyomó gé-
pek, döngölõgépek, dróthúzó készülékek, dugattyúgyûrûk, du-
gattyúk (gépek vagy motorok részei), dugattyúk hengerekhez, du-
gattyúk motorokhoz, ekevasak, ekék, elektromotorok, villamos
motorok, nem földi jármûvek részére, emelõkészülékek, emelõ-
berendezések, emelõgépek, emelõszerkezetek (gépek), enyvezõ-
gépek, esztergák (szerszámgépek), etetõgépek haszonállatoknak,
exkavátorok, facsarógépek (mosodai), faipari gépek, fazekasko-
rongok, fejõgépek, (fel)töltõkompresszorok, felvonók, liftek (a
sífelvonók kivételével), felvonóláncok (géprészek), festékezõké-
szülékek (nyomdászat), festékszóró pisztolyok, festékszóró pisz-
tolyok [levegõvel mûködtetett], festõgépek, fékbetétek, nem jár-

mûvekhez, fékfogasívek, nem jármûvekhez, fékpofák, féksaruk,
nem jármûvekhez, fémmegmunkáló gépek, fényesítõ/szatináló
gépek, fényezõgépek és készülékek, elektromos, fényszedõ gé-
pek, fogasléces emelõk, fonógépek, fonókeretek, fordulatszám-
csökkentõ áttételek, nem szárazföldi jármûvekhez, forgattyúhá-
zak, karterek gépekhez és motorokhoz, forgattyúk (géprészek),
forgattyús tengelyek, fõtengelyek, forrasztókészülékek, gázzal
mûködõ, forrasztólámpák, gázzal mûködõ, forrasztópákák, gáz-
zal mûködõ, forrcsövek, kazáncsövek (géprészek), földmunkagé-
pek, fúrófejek (géprészek), fúrógépek, fúrógépek, kézi (elektro-
mos), fúrókoronák (géprészek), fúrótokmányok (géprészek), fú-
vógépek, fúvógépek gabona kompressziójára, kiszívására és szál-
lítására, fúvógépek gázok kompressziójára, elszívására és szállí-
tására, függõ csapágytartók (géprészek), függönyhúzó készülé-
kek (elektromos), fûnyírók (gépek), fûrészek (géprészek), fûrész-
gépek, fûrészlapok (géprészek), gabonahántoló gépek, gabona-
rostáló (gép), gabonarosta, garatok mechanikus kiöntésre, gereb-
lyék gereblyézõgépekhez, gereblyézõgépek, gépállványok, gé-
pekhez lend(ítõ)kerék, gépkalapácsok, gõzkalapácsok, golyós-
csapágyak, golyóscsapágygyûrûk, gördülõcsapágyak gépekhez,
gördülõhidak görgõscsapágyak, gõzcsapdák, kondenzedények,
gõzgépek, gõzgépek kazánjai, gõz-olaj szeparátorok, gravírozó-
gépek, gyalugépek, gyomláló/saraboló gépek, gyújtóberendezé-
sek belsõ égésû motorokhoz, gyújtógyertyák belsõ égésû moto-
rokhoz, gyújtómágnesek, gyújtómágnesek motorokhoz, gyü-
mölcsprések (elektromos) háztartási használatra, habverõk ház-
tartási használatra (elektromos), hajlítógépek, hajómotorok, haj-
tóláncok, erõátviteli láncok nem földi jármûvek részére, hajtólán-
cok, nem földi jármûvek számára, hajtómû nem szárazföldi jár-
mûvekhez, hajtó(mû)motorok, nem szárazföldi jármûvekhez,
hajtómûvek szövõgépekhez, hajtószíjak motorokhoz, hamuszitá-
lók (gépek), hangtompítók motorokhoz, hálóhúzó gépek (halá-
szat), hámozógépek, háztartási robotgépek (elektromos), hegesz-
tõgépek (elektromos), hengerek motorokhoz, hengerfejek moto-
rokba, hengermûvek, hengersorok, hengersorok hengerei, heve-
derek szállítószalagokhoz, hidraulikus forgatónyomaték-átalakí-
tók, nem szárazföldi jármûvekhez, hidraulikus motorok, hidrauli-
kus vezérlések gépekhez és motorokhoz, hóekék, horonymaró gé-
pek, horonyvágó gyaluk (szerszámgépek), hõcserélõk (gépré-
szek), hulladéktömörítõ gépek, húsdarálók (gépek), húsológépek
(bõripar), hûtõk motorokhoz, indítóberendezések, starterek moto-
rokhoz, ipari manipulátorok (gépek), iszapgyûjtõk (gépek), italok
készítésére szolgáló berendezések (elektronikus), izzítógyertyák
dízelmotorokhoz, jármûemelõk, kalapácsok (elektromos), kala-
pácsok (géprészek), kaptafák cipõkhöz (géprészek), kardáncsuk-
lós tengelykapcsolók, kardántengelyek (nem szárazföldi jármû-
vek részére), kaszálógépek, katalizátorok, kavarógépek (kohá-
szat), kazánkõgyûjtõk gépek kazánjaiba, kábelfonó gépek, kárt-
garnitúra (kártológépekhez), kártológépek, kátrányozógépek, ká-
védarálók, nem kézzel mûködtetett, kefék (elektromos), kefék
(géprészek), kenõszivattyúk, kenyérvágó gépek, kerekek gépek-
hez, keretek hímzõgépekhez, kerékpár-összeszerelõ gépek, ke-
rékpárdinamók, kerékrendszerek, futószerkezetek gépekhez, ke-
verõgépek keverõgépek háztartási használatra (elektromos), ké-
sek (elektromos), kések (géprészek), késtartók (géprészek), kéve-
kötõ gépek, kézisajtók nyomókeretei [nyomdászat], kidobószer-
kezetek, kilökõszerkezetek, kipufogódobok, hangtompítók moto-
rokhoz, kipufogó-gyûjtõcsövek motorokhoz, kitermelõgépek
[bányászat], kolbásztöltõ gépek, kompresszorok (gépek), komp-
resszorok hûtõgépekhez, kondenzáló berendezések, kondenzáto-
rok, gõzleválasztók (géprészek), konvejorok [gépek], konverte-
rek acélmûvekbe, konzervnyitók (elektromos), konyhai gépek,
(elektromos), kotrógépek, kovácsfújtatók, kovácsprések, kõmeg-
munkáló gépek, könyvkötõ készülékek és gépek ipari használatra,
köpülõgépek, környezetkímélõ berendezések motorokhoz, kö-
szörûgépek, köszörûkövek (géprészek), kötélgyártó gépek, kötõ-
gépek, központi porszívó berendezések, kultivátorok (gépek),
kuplungok, nem szárazföldi jármûvekhez, kürtõk mozdonykazá-
nokhoz, lapátos/kanalas kotrók, lábhajtások varrógépekhez, lánc-
fûrészek, lángfúrók (gépek), lángvágók, gázzal mûködõ, leeresz-
tõcsapok, víztelenítõcsapok, lengéscsillapítók dugattyúi (gépré-
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szek), lengõkalapácsok, levegõelszívó gépek, légkalapácsok, lég-
kondenzátorok, légpárnás készülékek anyagmozgatásra, légpum-
pák akváriumokba, légsûrítõk, légszivattyúk (garázsfelszerelé-
sek), légtelenítõk (gáztalanítók) tápvízhez, liftszalagok, liftheve-
derek, lyukasztógépek, perforálógépek, magasnyomású tisztító-
berendezések, malmok, malomipari gépek, malomkövek, maró-
gépek, mángorlók, mechanikus kábeldobok flexibilis csövekhez,
mechanikus tekerõberendezések, mechanikusan mûködtetett,
kézben tartható szerszámok, lengõkalapácsok, levegõelszívó gé-
pek, légkalapácsok, légkondenzátorok, légpárnás készülékek
anyagmozgatásra, légpumpák akváriumokba, légsûrítõk, légszi-
vattyúk (garázsfelszerelések), légtelenítõk (gáztalanítók) tápvíz-
hez, liftszalagok, lifthevederek, lyukasztógépek, perforálógépek,
magasnyomású tisztítóberendezések, malmok, malomipari gé-
pek, malomkövek, marógépek, mángorlók, mechanikus kábeldo-
bok flexibilis csövekhez, mechanikus tekerõberendezések, me-
chanikusan mûködtetett, kézben tartható szerszámok, meghajtó-
szerkezetek, nem szárazföldi jármûvekhez, menetvágó gépek,
meszelõgépek, mezõgazdasági eszközök, nem kézzel mûködte-
tett, mezõgazdasági gabonatárolók (felvonóberendezéssel), me-
zõgazdasági gépek, mélyfúró berendezések (úszó vagy nem
úszó), mintanyomó gépek, mixerek, morzsológépek, mosóberen-
dezések, mosóberendezések jármûvekhez, mosogatógépek, mo-
sógépek, mosógépek (érmebedobós), mosógépek (mosodai), mo-
torházfedelek (géprészek), motorhengerek, motorok légpárnás
jármûvekhez, motorok, nem szárazföldi jármûvekhez, motorok
repüléshez, motoros kultivátorok, mozgó járdák, mozgólépcsõk,
munkaasztalok, gépasztalok, nyírógépek, nyírógépek állatokhoz,
nyíróollók (elektromos), nyomáscsökkentõk (géprészek), nyo-
másszabályozók (géprészek), nyomdagépek, nyomdagépek fém-
lemez nyomására, nyomdai hengerek, nyomdai matricák, nyom-
datechnikai gépek, nyomógépek, nyomóhengerek (gépekhez),
nyomólemezek, nyomószelepek (géprészek), nyüstök szövõszé-
kekhez, olajfinomító gépek, olajozók, zsírzók (géprészek), ollók
(elektromos), orsók, csévék (géprészek), orsók szövéshez, osztá-
lyozógépek ipari használatra, palackdugaszoló gépek, palackku-
pakoló gépek, palackmosó gépek, palackozógépek, palackzáró
gépek, papírgyártó gépek, papíripari gépek, papírtovábbítók
(nyomdászat), parkettafényesítõ gépek (elektromos), pedálos in-
dítók motorkerékpárokhoz, pengeélesítõ gépek, pengetartók
[géprészek], pengék (géprészek), pisztolyok (robbanókartácsot
tartalmazó szerszámok), pneumatikus szállítóberendezések, pne-
umatikus vezérlések gépekhez és motorokhoz, porelszívó készü-
lékek tisztítási célra, porlasztóadagolók, porlasztók, porlasztók
(gépek), porszívóhoz csatlakoztatható illatszer- és fertõtlenítõ-
szerszóró berendezések, porszívók, portalanítókészülékek tisztí-
tási célra, présléggépek, préslégmotorok, sûrített levegõs moto-
rok, préslégszivattyúk, pumpák (gépek vagy motorok részei), ra-
gasztópisztolyok (elektromos), ragasztószalag-adagolók (gépek),
rakodórámpák, repülõgépmotorok, répavágók (gépek), réselõgé-
pek (bányászat), réthántó ekék, robotok (gépek), rokkák, rostáló-
berendezések, rostálógépek, szitálógépek, rotációs gõzvasaló gé-
pek ruhákhoz (hordozhatók), rugók (géprészek), sajtók (gépek
ipari használatra), sajtoló-, formázógépek, sebességszabályozók,
fordulatszám-szabályozók gépekhez és motorokhoz, sebesség-
váltók, nem szárazföldi jármûvekhez, simító megmunkálógépek,
simítóprések, bevezetõprések, sínaláverõk (villamos), sínfektetõ
gépek, sör nyomás alatti lefejtésére szolgáló gépek, sörfõzõ gé-
pek, sörszivattyúk, stoppológépek, sugárhajtómûvek nem száraz-
földi jármûvekhez, sûrített levegõs pisztolyok masztix kilövésére,
szabadonfutók, nem szárazföldi jármûvekhez, szabályozók (gép-
részek), szalmakötözõ gépek, szalmavágók, szállítószalagok,
száraztésztagyártó gépek, szárítógépek (háztartási), szárváloga-
tók (gépek), szecskavágó kések, szegecselõgépek, szegélyezõgé-
pek, szelepek (géprészek), szeletelõk [gépek], szemétaprító (hul-
ladékaprító) gépek, szennyvízporlasztók, szeparátorok, szepará-
torok, osztógépek, szerelvények mozdonykazánokhoz, szerszám-
gépek, szerszámok (géprészek), szénaforgató gépek, szénkefék
(villamosság), szénsavas üdítõital gyártásához készülékek, szén-
savval telített víz gyártásához készülékek, szíjak gépekhez,
színezõgépek, szinkrongenerátorok, sziták, rosták (gépek vagy

géprészek), szivattyúk fûtõberendezésekhez, szivattyúk (gépek),
szivattyúmembránok, szívóedények fejõgépekhez, szívógépek
ipari használatra, szõlõprések, szõnyegtisztító gépek és készülé-
kek (elektromos), szövõgépek, szövõgépek harisnyagyártáshoz,
szövõszékek, sztereotípiai gépek, szûrõgépek, szûrõk (gépek
vagy motorok részei), szûrõk hûtõlevegõ tisztítására (gépek),
szûrõprések, takarmányprések, talajfúrók (bányászat), tapadósza-
lagok csigasorokhoz, tágulási tartályok (géprészek), tápvízszabá-
lyozók, teherfelvonók, tejipari gépek, tejlefölözõ gépek, tekercs-
nyomó gépek [nyomdászat] tengelycsapok (géprészek), tenge-
lyek gépekhez, tengelykapcsolók, nem szárazföldi jármûvekhez,
tengelykapcsolók, tengelykötések (gépek), teniszütõ-húrozó gé-
pek, textilipari gépek, tipográfiai gépek, tisztítógépek és berende-
zések (elektromos), tisztítókészülékek, gõzzel mûködõ, tojáskel-
tetõ gépek, tokmányok (géprészek), tokok, vázak (géprészek),
töltõgépek, tömszelencék (géprészek), túlhevítõk, turbinák, nem
szárazföldi jármûvekhez, turbókompresszorok, tüskék, nyomófe-
jek lyukasztógépekhez, tûzõgépek, útépítõ gépek, úthengerek,
úttisztító gépek, önjáró, vajköpülõ gépek, varrógépek, vasalógé-
pek, vasútépítõ gépek, vágó-, sorjázógépek, vágógépek, vákuum-
szivattyúk (gépek), vegyipari gépek (elektromechanikus), venti-
látorok motorokhoz, verõgépek, mángorlógépek, vetélõk, hajók
(géprészek), vetõgépek, vezérlések gépekhez, vezérlõkábelek gé-
pekhez vagy motorokhoz, vezérlõszerkezetek gépekhez vagy mo-
torokhoz, védõlapok, védõpajzsok (géprészek), vésõk gépekhez,
viaszpolitúrozó gépek és készülékek (elektromos), vibrátorok
(gépek) ipari használatra, vízmelegítõk (géprészek), víztelenítõ-
gépek, vízturbinák, vulkanizálókészülékek, zöldségreszelõ gé-
pek, zúzógépek, aprítógépek ipari használatra, zúzógépek, aprító-
gépek, törõgépek, zsákok porszívókhoz, zsírtalanító gépek, zsír-
zógyûrûk (géprészek), zsírzószelencék, kenõszelencék (gépré-
szek), ágytokok, tengelyágyak, állórészek, sztátorok, áramfej-
lesztõ generátorok, áramfejlesztõk, árbocdaruk, oszlopdaruk,
ároknyitók (ekék), ásványvíz gyártásához készülékek, áttételek
gépekhez, áttételek, nem szárazföldi jármûvekhez, ékszíjak mo-
torok ventilátoraihoz, élelmiszergyártó gépek (elektromechani-
kus), élezõgépek, szerszámköszörûk, érckezelõ gépek, öblítõgé-
pek, öntödei gépek, öntõformák (géprészek), õrlõgépek, összekö-
tõ rudak, hajtórudak gépekhez vagy motorokhoz, üvegmegmun-
káló gépek, üvegvágó gyémántok (géprészek), üzemanyag-átala-
kítók belsõ égésû motorokhoz, üzemanyag-takarékberendezések
motorokhoz.
40 Anyagmegmunkálás: ablaküveg színezése felületbevonás-
sal, anyagok összeállítása mások megrendelése szerint, aranyfüst-
bevonás, aranyozás, bõr(áru)festés, bõrmegmunkálás, cipõfestés,
cserzés, csiszolás, energiatermelés, ezüstözés (ezüstréteggel való
bevonás), fakitermelés, fafeldolgozás, famegmunkálás, festés(i
szolgáltatások), fémbevonat készítése elektromos úton, fémbevo-
nás, fémek hõkezelése, fémmegmunkálás, fémöntés, fénykép-
nyomás, fénynyomat, fotogravûr, fényszedési szolgáltatások, fil-
mek elõhívása fényképezésnél, finomítás, raffinálás, fogtechni-
kusi szolgáltatások, forrasztás fazonigazítása, szõrmefestés,
szûcsmunkák, textilanyagok fehérítése, textilanyagok kezelése,
textilanyagok kikészítése, appretúrája, textilanyagok molymente-
sítése, textilfestés, textília impregnálása, vízhatlanná tétele, ve-
szélyes anyagok ártalmatlanítása, vízkezelés, vulkanizálás
(anyagkezelés), állatkitömés, taxidermia, állatok levágása (vágó-
hídon), élelmiszerek és italok tartósítása, élelmiszerek füstölése,
üvegfúvás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások, adatok vagy dokumentumok átalakí-
tása fizikai médiumból elektronikus médiumba, anyagpróba, bak-
teriológiai kutatás, belsõépítészet, biológiai kutatás, csomagolás-
tervezési szolgáltatások, divattervezés, felhõk szétoszlatása, fizi-
kai kutatások, földmérés, geológiai felderítés, geológiai kutatás,
geológiai szakvélemények készítése, gépjármûvek mûszaki vizs-
gálata, grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások, hosting szolgál-
tatások weboldalakhoz, idõjárás-elõrejelzõ szolgálat, ipari forma-
tervezés, iparjogvédelmi figyelõszolgálat, kozmetikai kutatás,
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kõolajmezõk kiaknázásának elemzése, környezetvédelmi tanács-
adás, kutatás és fejlesztés (mások részére), mechanikai kutatás,
mértékhitelesítés (mérésügy), minõség-ellenõrzés, mûalkotások
hitelesítése, mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység,
mûszaki tervtanulmányok készítése, olajkutak ellenõrzése, olaj-
kutatás, stíldíszítés (ipari formatervezés), szakvélemények adása
kõolajmezõkrõl, szakvélemények adása (mérnöki munkákkal
kapcsolatban), számítógépprogramok adatainak és adatoknak az
átalakítása, számítógépprogramok installációja, számítógépprog-
ramok sokszorosítása, számítógépek kölcsönzése, számítógépes
adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek tervezése, számí-
tógépes rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos ta-
nácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogra-
mok korszerûsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, számító-
gép-programozás, számítógépszoftver fenntartása, tenger alatti
kutatás, textilek tesztelése (kipróbálása), várostervezés, vegy-
elemzés, kémiai analízis, vegyészeti kutatás, vegyészeti szolgál-
tatások, weboldalak alkotása és fenntartása mások számára, építé-
si tervkészítés, építészet, építészeti konzultáció.

(111) 195.702 (151) 2008.10.14.
(210) M 08 01596 (220) 2008.05.08.
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Hódi Zsolt, Hódi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 2 Festékek.

(111) 195.703 (151) 2008.10.14.
(210) M 08 01251 (220) 2008.04.10.
(732) HC Lineár Kft., Pécs (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) 195.704 (151) 2008.10.14.
(210) M 08 01068 (220) 2008.03.26.
(732) Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Kenyér, sütemények.

(111) 195.705 (151) 2008.10.14.

(210) M 08 01067 (220) 2008.03.26.
(732) Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Kenyér, sütemények.

(111) 195.706 (151) 2008.10.14.

(210) M 08 01062 (220) 2008.03.26.
(732) Fitorex Fejlesztõ és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(541) YASO
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok, kom-
pótok; étkezési olajok és zsírok.

31 Mezõgazdasági, kertészeti termékek és magok, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; friss gyümölcsök és zöldségek;
tápanyagok állatok számára.

(111) 195.707 (151) 2008.10.15.

(210) M 08 00663 (220) 2008.02.28.
(732) Hyundai Motor Company, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) HYUNDAI BlueDrive
(511) 12 Személyautók, teherautók, pótkocsik, furgonok, valamint

azok alkatrészei és tartozékai, nevezetesen motor szárazföldi jár-
mûhöz, sebességváltó szárazföldi jármûhöz, differenciálmû szá-
razföldi jármûhöz, tengely szárazföldi jármûhöz; tengelykapcso-
ló szárazföldi jármûhöz; gépkocsi kormánykerekek és gépkocsi-
kerekek.

(111) 195.708 (151) 2008.10.15.

(210) M 08 00652 (220) 2008.03.17.
(732) Alianz Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Borsányi Gábor, Budapest

(541) ALLIANZ BANK. MIBEN SEGÍTHETÜNK?
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

(111) 195.709 (151) 2008.10.15.

(210) M 08 00281 (220) 2008.01.29.
(732) B-NET INVEST Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Imrehegy (HU)
(740) dr. Bajorfi Ákos jogi elõadó, Radnóczy & Mészáros NÖRR

STIEFENHOFER LUTZ Iroda, Budapest

M1249

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 12. szám I. kötet, 2008.12.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek I.



(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
41 Nevelés; szakmai képzés.

(111) 195.710 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 00654 (220) 2008.02.28.
(732) Csemege Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; szárított és fõ-
zött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok (dzsemek), kom-
pótok; tojás, 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) 195.711 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 00655 (220) 2008.02.28.
(732) Csemege Plusz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Debrecen (HU)

(546)

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

(111) 195.712 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 00916 (220) 2008.03.14.
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját rész-

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

(111) 195.713 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 00664 (220) 2008.02.28.
(732) CASTROL LIMITED, Swindon, Wiltshire (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) MOLUB-ALLOY
(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; kenõolajok és -zsírok;

tüzelõanyagok; nem kémiai eredetû tüzelõanyag-adalékok; kenõ-
anyagok és zsírok; porfelszívó, portalanító és porlekötõ készítmé-
nyek; világítóanyagok.

(111) 195.714 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 00272 (220) 2008.01.29.
(732) B-NET INVEST Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Imrehegy (HU)
(740) dr. Bajorfi Ákos jogi elõadó, Radnóczy & Mészáros NÖRR

STIEFENHOFER LUTZ Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével).

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

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

41 Nevelés; szakmai képzés.

(111) 195.716 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 00276 (220) 2008.01.29.
(732) B-NET INVEST Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Imrehegy (HU)
(740) dr. Bajorfi Ákos jogi elõadó, Radnóczy & Mészáros NÖRR

STIEFENHOFER LUTZ Iroda, Budapest

(546)

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

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

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) 195.717 (151) 2008.10.15.
(210) M 07 02917 (220) 2007.08.23.
(732) Chimpex Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi és

Védjegy Iroda, Budapest

(541) VISHU instant tésztás levesek
(511) 29 Levesek; instant levesek.

(111) 195.719 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 00280 (220) 2008.01.29.
(732) B-NET INVEST Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Imrehegy (HU)
(740) dr. Bajorfi Ákos jogi elõadó, Radnóczy & Mészáros NÖRR

STIEFENHOFER LUTZ Iroda, Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével).

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

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

41 Nevelés; szakmai képzés.

(111) 195.720 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 00273 (220) 2008.01.29.
(732) B-NET INVEST Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Imrehegy (HU)
(740) dr. Bajorfi Ákos jogi elõadó, Radnóczy & Mészáros NÖRR

STIEFENHOFER LUTZ Iroda, Budapest

(541) I-LABS
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

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) 195.721 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 00917 (220) 2008.03.14.
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 195.722 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 00912 (220) 2008.03.14.
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 195.723 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 00911 (220) 2008.03.14.
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

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

(111) 195.724 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 01338 (220) 2007.10.12.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MR2-Petõfi Rádió
(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) 195.725 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 00921 (220) 2008.03.14.
(732) Procon Hungária Kft., Söréd (HU)
(740) dr. Pallos István, Dr. Pallos István Ügyvédi Iroda,

Székesfehérvár

(541) RUNIMATOR
(511) 28 Játékautomaták, nem érmebedobással mûködõek, nem kizá-

rólagos televízió-vevõkészülékekkel használhatók, készülékek
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elektronikus játékokhoz, amelyek nem kizárólag tv-vevõkészülé-
kekkel mûködtethetõk, érmebedobásos játékautomaták.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
41 Játékkaszinó (szolgáltatásai); játéktermi szolgáltatások
nyújtása.

(111) 195.726 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 00913 (220) 2008.03.14.
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 195.727 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 00915 (220) 2008.03.14.
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 195.728 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 00918 (220) 2008.03.14.
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve
szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját rész-
re sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;

dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási
cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, do-
hánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet
cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

(111) 195.729 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 01337 (220) 2007.10.12.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MR1-Kossuth Rádió
(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) 195.730 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 01339 (220) 2007.10.12.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MR3-Bartók Rádió
(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) 195.731 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 00653 (220) 2008.04.09.
(732) Szabó és Társa Belsõépítészeti Kft.,

Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Nagy Sándor, Dr. Nagy Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; külsõ és belsõ
festés.

40 Anyagmegmunkálás; festés(i szolgáltatások); falborítások,
nem fémbõl.

(111) 195.733 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 00267 (220) 2008.01.29.
(732) EVM Zrt., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest
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(546)

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

(111) 195.748 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 01321 (220) 2008.04.15.
(732) Sütõ Péter Pál, Gyõr (HU)

(546)

(511) 39 Gépkocsival történõ szállítás; szállítási szolgáltatások, taxi-
szolgáltatások, személyszállítás, teheráru-szállítás, -vontatás, ka-
mionos szállítás, gépkocsikölcsönzés, jármûvek mentése (vonta-
tás), költöztetés, mentési szolgáltatások, szállítási ügynökség,
szállítmányozás.

(111) 195.749 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 01108 (220) 2008.03.31.
(732) Debreceni Hús Zrt., Debrecen (HU)
(740) dr. Aryné dr. Uhri Anna ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 16 Csomagolóanyagok, papír, karton, csomagolásra szolgáló
mûanyagok.
29 Húsipari termékek, vörösáruk, kolbászfélék, szárazáruk,
töltelékáruk, sonka, sertéshús termékek.

(111) 195.750 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 01315 (220) 2008.04.15.
(732) Colcon Anstalt, Vaduz (LI)
(740) dr. Fekete Csaba, Fekete Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(546)

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

(111) 195.751 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 01316 (220) 2008.04.15.
(732) Colcon Anstalt, Vaduz (LI)

(740) dr. Fekete Csaba, Fekete Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(541) Skála Centrum
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 195.752 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 01487 (220) 2008.04.25.
(732) PROFESIA spol. s.r.o., Bratislava (SK)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) WORKANIA
(511) 9 Számítógépprogramok rögzített formában; mágneses leme-

zek; kompaktlemezek; optikai kompaktlemezek; operációs rend-
szer programok rögzített formában; számítógép-operációs rend-
szer programok rögzített formában; számítógép zoftver, ide értve
felvételt tartalmazó és nem tartalmazó audio és audio-video infor-
mációhordozókat, valamint adathordozó médián rögzített idõsza-
kos és alkalmi kiadványokat.

16 Idõszakos és alkalmi kiadványok és nyomtatott anyagok;
grafikai reprodukciók; grafikai prezentációk; kéziratok.

35 Mindenfajta hirdetési tevékenység, ide értve hirdetési hely
biztosítását interneten; publikálás; szövegfeldolgozás; publikált
szövegek terjesztése; hirdetési anyagok kiadása és frissítése; kon-
zultáció és tanácsadási szolgáltatások az elõzõekkel kapcsolat-
ban; publikációs szövegek közzététele; publikációs szövegek ki-
adása; számítógépes fájlkezelés; üzleti információkérés; hirdetési
anyagok kiadása és frissítése telekommunikációs információs vi-
lágháló (internet) útján; munkaerõ-bróker tevékenység; konzultá-
ció személyzeti kérdésekben; pszichológiai pályaalkalmassági
tanácsadás; állásbrókeri tevékenység; információs szolgáltatás
internet segítségével munkaerõ-brókeri témában.

38 Számítógépes kommunikáció; kommunikáció számítógép-
terminálok útján; számítógéppel segített üzene- és képátvitel;
elektronikus levelezés; hozzáférés biztosítása internetszerverek-
hez; adatbázisokhoz hozzáférés biztosítása interneten; számító-
gépidõ bérbeadása számítógépes adatbázisokhoz, hozzáférési idõ
bérbeadása számítógépes adatbázisokhoz.

39 Információ tárolása.

41 Könyvkiadás; szövegek kiadása (nem reklámszövegek);
szerkesztõi és kiadói tevékenység (nem hirdetési szövegek); meg-
jelentetés interneten; oktatási és nevelési tevékenység.

42 Számítógépes adatbázisok karbantartása; számítógép-prog-
ramozás; szoftver tervezés; tanácsadási tevékenység számítógép-
hardver szakterületen; grafikai tervezés; számítógépszoftverek
bérbeadása; honlapok készítése és frissítése.

(111) 195.753 (151) 2008.10.15.
(210) M 07 04024 (220) 2007.12.04.
(732) Jurányi Patrick, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; szellemi alkotások, színházi produkciók, darabok
létrehozása, koreográfiája és rendezése, díszlet, jelmez, látvány és
fény tervezése; zenei mûvek létrehozása és kiadása; filmgyártás;
digitális képfelvételezés; elõadómûvészek szolgáltatásai.
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(111) 195.754 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 01118 (220) 2008.03.31.
(732) HOTEL PIROSKA Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Bük (HU)
(740) dr. Fendrik Zsolt, Fendrik Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 195.755 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 01111 (220) 2008.03.31.
(732) MEDIC-POLIKLINIKA Egészségügyi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen

(546)

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

(111) 195.756 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 00646 (220) 2008.02.27.
(732) Biokontroll Hungária Ellenõrzõ és Tanúsító Nonprofit Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Mudra Judit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-
mosó szerek, fogkrémek.
5 Diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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.

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; egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyü-
mölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 195.757 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 01326 (220) 2008.04.15.
(732) Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft., Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

(111) 195.758 (151) 2008.10.15.
(210) M 07 02009 (220) 2007.05.29.
(732) HSBC Holdings plc, London (GB)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) HSBC PREMIER
(511) 36 Banki szolgáltatások; takarékbetét-szolgáltatások; elektro-

nikus bank szolgáltatások; mobiltelefon banki szolgáltatások;
csekkrendezési szolgáltatások; fizetési adminisztráció; bankkár-
tya; befizetési kártya és elektronikus fizetési kártya szolgáltatá-
sok; adósságbegyûjtési és fizetõ irodák, konzultációs és bróker-
szolgáltatások; kölcsön szolgáltatása és elrendezése; jelzálog és
garancia; jelzálogkölcsön; kölcsönök finanszírozása; kölcsön-
szolgáltatások; pénzváltási és átutalási szolgáltatások; pénzren-
delési szolgáltatások; pénztovábbítási szolgáltatások; valutaszol-
gáltatások; utazásicsekk-ellátó szolgáltatások; nyugdíjszolgálta-
tások; nyugdíjalap-adminisztrációs szolgáltatások; személyes
nyugdíjszolgáltatások; tõkeellátási szolgáltatások; tõkeátutalási
szolgáltatások; bizalmi szolgáltatások; gyámsági szolgáltatások;
befektetési szolgáltatások; pénzügyi befektetések; alaptõke-be-
fektetési szolgáltatások; alaptõke-növelés; befektetési és védelmi
tanács; befektetési intézõ szolgáltatások; tõzsdei ügynök szolgál-
tatások; részvények és kötvények alkuszdíja; kereskedelme és el-
osztás; részesedés jegyzésgarantálás; részesedés értékelés; bizto-
sítási szolgáltatások; biztosítási alkuszdíj szolgáltatások; elve-
szett jövedelem védelmi szolgáltatások; pénzügyi tanácsadó szol-
gáltatások; életjáradék-tulajdonosi szolgáltatások; pénzügyi ellá-
tás; pénzügyi szolgáltatások biztonsági alapokra; ingatlanügy-
nökségek; irányító és értékesítõ szolgáltatások az összes fent fel-
sorolt szolgáltatás, beleértve az internetszolgáltatásokat, online és
interaktív számítógépes szolgáltatások.

(111) 195.759 (151) 2008.10.15.
(210) M 07 03247 (220) 2007.09.25.
(732) POD International Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (IS)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) abaqoos
(511) 36 Pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, pénzügyi tranzakciók

elszámolása és kiegyenlítése globális elektronikus és virtuális há-
lózaton keresztül, széles körû fizetési szolgáltatások nyújtása,
globális és virtuális hálózaton keresztül.

(111) 195.761 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 01041 (220) 2008.03.25.
(732) Vino 2001 Bt., Kunhegyes (HU)
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(546)

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

(111) 195.762 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 01027 (220) 2008.03.21.
(732) Bennovum Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth. dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 195.763 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 01225 (220) 2008.04.09.
(732) P.J. Carroll & Company Limited, Louth (IE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

dohányosok kiegészítõi.

(111) 195.764 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 01222 (220) 2008.04.09.
(732) AMERICAN RESTAURANTS Vendéglátó Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) Kovátsné dr. Rech Erika, Budapesti 62. sz. Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) KFC. Life tastes great!
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, abból készített termékek; tar-

tósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségfélék; zselék,
lekvárok, gyümölcslevek; saláták; tojások, tej és tejtermékek; sa-
vanyúságok; hús készítmények; szárnyaskészítmények; burgo-
nyaalapú snackételek.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó; kávépótló sze-
rek, lisztek és más gabonakészítmények, gabonafélébõl elõállított
készítmények, kenyér, péksütemények; cukrászsütemények, két-
szersültek, kekszek; gyümölcsös sütemények, édességek; fagylal-

tok, jégkrém; méz, élesztõ és sütõpor; só, mustár és ecet; fûszeres
mártások, ételízesítõk, öntetek, salátaöntetek; burgonyacsipszek,
kukoricacsipszek, pattogatott kukorica és tortillacsipszek; fõzött
és fagyasztott, szárnyashúst tartalmazó készítmények; csirke-
szendvicsek; csirkével töltött tészták.

43 Éttermek, snackbárok, kávéházak, gyorséttermek, gyors-
étel-kiszolgáló üzletek; ételek és üdítõ készítmények elosztásával
kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátóipari szolgáltatások.

(111) 195.766 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 01583 (220) 2008.05.07.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ

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

(541) FIGYELÕ - Az év CEO-ja díj
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 195.767 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 01452 (220) 2008.04.22.
(732) Buda West Airport Holding Vagyonkezelõ Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Levente ügyvéd, Budapest

(546)

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

39 Szállítás; áruk csomagolása, raktározása; utazásszervezés.

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

(111) 195.768 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 01037 (220) 2008.03.25.
(732) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 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.

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

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

(111) 195.769 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 01042 (220) 2008.03.25.
(732) Területfejlesztési Tudományos Egyesület, Gödöllõ (HU)
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(546)

(511) 20 Fából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csont-
ból, halcsontból készült termékek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba, faragott fa, csont, szaru; fûzfavesszõbõl, gyékény-
bõl, csuhéból, nádból fonott és szõtt használati tárgyak.
26 Csipkék, hímzések, szalagok és zsinórok.
27 Szõnyegek, lábtörlõk, rongyszõnyegek, gyékények és nád-
fonatok.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; lekvárok, dzsemek,
kompótok, tojások, tej és tejtermékek, zsírok, étkezési olajok.
30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemé-
nyek és cukrászsütemények; méz, fûszerek.
31 Friss gyümölcsök és zöldségek, vetõmagok, tápanyagok ál-
latok számára.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, szakvezetés, túravezetés.
43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

(111) 195.770 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 01019 (220) 2008.03.21.
(732) Antal István, Pusztaszer (HU)

(546)

(511) 19 Hõszigetelõ falazat, elem.
37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(111) 195.771 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 01020 (220) 2008.03.21.
(732) Antal István, Pusztaszer (HU)

(546)

(511) 19 Hõszigetelõ falazat, elem.
37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(111) 195.772 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 01046 (220) 2008.03.25.
(732) Otthon Centrum Ingatlan-tanácsadó Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Fekete T. László, Fekete T. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(111) 195.773 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 01047 (220) 2008.03.25.
(732) Otthon Centrum Ingatlan-tanácsadó Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Fekete T. László, Fekete T. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 195.774 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 00545 (220) 2008.02.21.
(732) Cheng Fan Fang, Budapest (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.
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.

(111) 195.775 (151) 2008.10.15.
(210) M 07 02903 (220) 2007.08.22.
(732) Prima 2006 Kft., Diósjenõ (HU)

(554)

(511) 30 Péksütemények és cukrászsütemények.

(111) 195.776 (151) 2008.10.15.
(210) M 07 02581 (220) 2007.07.18.
(732) Koko Flex Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Révész Ilona ügyvéd, Budapest

(546)
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(511) 20 Légmatracok nem gyógyászati használatra; matracok; pár-
nák, fejpárnák; ruganyos matracok ágyba.

22 Kókuszrostok.

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

(111) 195.777 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 00458 (220) 2008.02.14.
(732) BRISTOL Holding Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Herbaház
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-

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

(111) 195.778 (151) 2008.10.15.
(210) M 07 03272 (220) 2007.09.27.
(732) SOUL Marketing Ingatlanügynöki Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Loványi Róbert ügyvéd, Budapest

(541) The ideal way of shopping
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyek; kereskedelmi adminiszt-

ráció; irodai munkák.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyek; ingatlanügyle-
tek.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 195.779 (151) 2008.10.15.
(210) M 07 02053 (220) 2007.05.31.
(732) Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány,

Budapest (HU)
(740) dr. Vukovári Gyõzõ ügyvéd, Budapest

(541) FERENCES KOLOSTORI TERMÉK
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmé-

nyek gyógyászati használatra.

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

30 Tea, gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cuk-
rászsütemények, méz, fûszerek.

33 Alkoholtartalmú italok.

(111) 195.780 (151) 2008.10.15.
(210) M 06 03542 (220) 2006.10.27.
(732) Mead Johnson & Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ cég), Evansville, Indiana (US)
(300) 78/871,200 2006.04.27. US

78/871,211 2006.04.27. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) INCREDIMILK
(511) 5 Tápanyagokkal dúsított tej (elsõbbsége: 78/871,200 (US)

2006.04.27.). Bejelentési elsõbbséggel: Diétás italok orvosi célra,
nevezetesen tápanyagaiban kiegyenlített tejkészítmény, mely tel-
jes vagy zsírszegény tejtermékbõl, vitaminok, ásványi anyagok és
étkezési kiegészítõk hozzáadásával készül kisgyermekek számá-
ra.

29 Tej és tejalapú termékek, amelyek tápanyagokkal dúsítottak
(elsõbbsége: 78/871,211 (US) 2006.04.27.) Bejelentési elsõbb-
séggel: Vitamintartalmú tejalapú italok, vitaminjellegû ásványok,

úgymint vas, cink, kálcium, melyek vitaminokból és táplálékki-
egészítõkbõl állnak.

(111) 195.781 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 01397 (220) 2008.04.17.
(732) Thanh Thien Bt., Budapest (HU)

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

(111) 195.782 (151) 2008.10.15.
(210) M 07 03271 (220) 2007.09.27.
(732) SOUL Marketing Ingatlanügynöki Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Loványi Róbert ügyvéd, Budapest

(541) The ideal way of working
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyek; kereskedelmi adminiszt-

ráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyek; ingatlanügyle-
tek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 195.783 (151) 2008.10.15.
(210) M 07 03273 (220) 2007.09.27.
(732) SOUL Marketing Ingatlanügynöki Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Loványi Róbert ügyvéd, Budapest

(541) The ideal way of living
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyek; kereskedelmi adminiszt-

ráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyek; ingatlanügyle-
tek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 195.784 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 00083 (220) 2007.10.15.
(732) Mediterrán Investment Zrt., Szentendre (HU)

(541) KAPSZULAPLÁZA
(511) 44 Orvosi szolgáltatások.

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 195.785 (151) 2008.10.15.
(210) M 06 03989 (220) 2006.12.07.
(732) Pipelife Hungária Mûanyagipari Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Dobrossy István, Dr. Dobrossy István Ügyvédi Iroda,

Debrecen

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

csövek; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek.

(111) 195.786 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 00464 (220) 2008.02.14.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
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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; acélgyapot; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
25 Ruházati cikek, 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) 195.787 (151) 2008.10.16.
(210) M 08 00886 (220) 2008.03.12.
(732) Letákné Kropok Márta, Budapest (HU)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 41 Kiállítás- és rendezvényszervezés.

(111) 195.788 (151) 2008.10.16.
(210) M 08 01266 (220) 2008.04.11.
(732) KE-VÍZ 21 ÉPÍTÕIPARI Zrt., Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 195.789 (151) 2008.10.16.
(210) M 08 01078 (220) 2008.03.27.
(732) Független Magyar Kaszkadõrök Szövetsége, Budapest (HU)

(740) dr. Ágoston Alexandra ügyvéd, Ágoston Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

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

(111) 195.790 (151) 2008.10.16.
(210) M 08 00383 (220) 2008.02.08.
(732) Expressz Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kádár Katalin, Kádár Kata 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.
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) 195.792 (151) 2008.10.16.
(210) M 08 01265 (220) 2008.04.11.
(732) Navigátor Mûszaki Fejlesztési és Kereskedelmi Kft.,

Nyíregyháza (HU)

(546)

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

(111) 195.793 (151) 2008.10.16.
(210) M 08 00386 (220) 2008.02.08.
(732) Magyar Lapterjesztõ Zrt., Budapest (HU)

(546)
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(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, fényképek; nyomdaipari termé-
kek; papíripari cikkek, írógépek és irodai cikkek, írógépek és iro-
dai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (ké-
szülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (ame-
lyek nem tartoznak más osztályokba).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 195.794 (151) 2008.10.16.
(210) M 08 00393 (220) 2008.02.08.
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Szöllõsi Adél, Gyõri Keksz Kft., Gyõr

(541) Csillagok
(511) 30 Zab, hántolt/tisztított, zabalapú ételek, zabdara, zabliszt,

zabpehely, zabkásaleves, kétszersültek, kekszek, mézeskalácsok,
piskóták, aprósütemények, teasütemények, linzerek, ostyafélék,
cukrászsütemények, gabonakészítmények, malomipari termé-
kek, gabonafélébõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kek-
szek, csokoládé, kakaós termékek, müzliszeletek, sütemények,
cukorkaáruk, lisztek, liszttartalmú ételek, fagylalt, jégkrém.

(111) 195.795 (151) 2008.10.16.
(210) M 08 00385 (220) 2008.02.08.
(732) Expressz Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kádár Katalin, Kádár Kata 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.
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) 195.796 (151) 2008.10.16.
(210) M 08 00177 (220) 2008.01.23.
(732) Hachette Rusconi SPA, Milano (IT)
(300) 2007-120961 2007.12.04. JP
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) RIDERS
(511) 9 Elektronikus berendezések és eszközök (nem orvosi célok-

ra) hangok és/vagy képek rögzítésére, továbbítására, megjeleníté-
sére és másolására, vagy általánosabban kifejezve fotográfiai,
mozi, optikai és oktatóberendezések és eszközök; audio- és video-
felvevõk; adatrögzítõ berendezések; számítógéppel összekap-
csolt hírközlõ és információtechnikai berendezések és eszközök;
számítógépes perifériák, csak televíziós berendezés segítségével
használható videojáték alapgépek; szoftverek (rögzített progra-
mok); számítógépes játékszoftverek; adatrögzítésre szolgáló be-

olvasóberendezések, optikai meghajtók, kazettás lejátszók, pro-
jektorképernyõk, televíziókészülékek, mobiltelefonok, telefon-
készülékek; a multimédiás termékek mûködtetésére szolgáló be-
rendezések és eszközök (szövegek és/vagy fényképek és rajzok
és/vagy zenei vagy egyéb hangok számítógépen való rögzítése,
valamint az elõbbiek interaktív vagy egyéb alkalmazása); CD-le-
játszók, interaktív CD-k, CD-ROM-ok; videokazetta-lejátszók és
felvevõk, videokamerák, magnetofonok, videotelefonok, 3D-te-
lefonok, hordozható videokamerák beépített videofelvevõkkel,
videojáték-konzolok; hordozható elektronikus berendezések;
hordozható elektronikus berendezések perifériás eszközei, neve-
zetesen hang és kép érzékelésére szolgáló sisakok a virtuális audio-
vizuális mûsorokhoz; elektronikus határidõnaplók, elektronikus
naptárak, elektronikus és digitális kiadványok; csengetések, fény-
képek, letölthetõ logók és videók mobiltelefonra való feltöltésére
és letöltésére szolgáló szoftverek; letölthetõ elektronikus kiadvá-
nyok, elektronikus fordítókészülékek; audiovizuális és mágneses
rögzítõeszközök; hangok és/vagy képek továbbítására, megjele-
nítésére és másolására szolgáló eszközök; letölthetõ adatok, úgy-
mint fényképek, videók és csengetések; mûsoros vagy üres video-
kazetták és videolemezek, mûsoros vagy üres lézerlemezek és ka-
zetták, mágneseskazetták és rögzítõlemezek, hang- és audiovizu-
ális rögzítések; digitális és audiolemezek, videolemezek, optikai
lemezek; mágneses kártyák; elektronikus kártyák; elektronikus
játékkártyák; mindenféle adatbázisok, különösen beszéd-
hang-adatbázisok rögzítésére szolgáló szoftverek; szövegek és
hangok adatbankja, képek adatbankja; szemüvegek, szemüvegke-
retek, szemüvegtokok; napszemüvegek.

16 Papír és karton (feldolgozatlan, félkész formában, vagy iro-
dai célokra); nyomtatványok; almanachok; újságok, hetilapok és
folyóiratok, szaklapok, könyvek; könyvkötõ anyagok; fényké-
pek; színes képek, papírok vagy karton kartotékkártyák; irodasze-
rek, irodai vagy háztartási célokra alkalmazott ragasztó; oktató-
eszközök (kivéve a felszereléseket); mûanyag csomagolóanya-
gok, nevezetesen zacskók és táskák; tollak és ceruzák; címkék és
ragasztós emblémák (irodai célokra); nyomdabetûk; klisék; nap-
tárak; kartotékkártyákhoz használt címkék; védõernyõk (papírtö-
mítések); jelzõszalagok; könyvtámaszok; fotoklisék; biztonsági
kártyák papírból vagy kartonból; postai levelezõlapok; grafikus
ábrázolások és sokszorosítások.

35 Reklámozás; közvetlen postai reklámok (röplapok, pros-
pektusok, nyomtatványok, áruminták); reklámanyag bérlése; rek-
lámanyag korszerûsítése; reklámok terjesztése; reklámhelyek
bérlése; reklámszövegek publikálása; postai reklámok; reklám-
terjesztés koordinálása; közvetlen levélreklámok; interaktív rek-
lámok, nevezetesen számítógép-hálózaton vagy interneten ke-
resztül terjesztett online reklámok; kereskedelmi ügyletek; keres-
kedelmi adminisztráció; irodai munkák; kereskedelmi ügyleti ta-
nácsadás, kereskedelmi ügyleti és szervezési tanácsadás, sze-
mélyzettel kapcsolatos tanácsadás; kereskedelmi adminisztrációs
tanácsadás; értékbecslés, számlázás; sokszorosítás; titkársági
szolgáltatások; statisztikai információk; gyorsírás; televíziós rek-
lámok; rádióreklámok; könyvvizsgálat; propaganda; a hírek, írott,
szóbeli és/vagy képi anyagok ellenõrzése és elfogadása, beleértve
az újságcikkeket és folyóiratban megjelent cikkeket; számítógé-
pes adatrögzítés, adattárolás és az adatok karbantartása, véle-
ménynyilvánítás; a piac feltérképezése és piackutatás, reklám
harmadik személy részére; kereskedelmi és reklámozással kap-
csolatos kiállítások megszervezése.

38 Távközlés; számítógép-terminálok segítségével történõ
kommunikáció; információk, adatok, hanganyagok, képek és szö-
vegek közlése és továbbítása számítógépes hálózaton keresztül,
illetve általánosabban ismert vagy nem ismert eszközök igénybe-
vételével; száloptikai hálózaton keresztül történõ közlés; multi-
média-programok továbbítása és terjesztése (szövegek és/vagy
fényképek és rajzok és/vagy zenei vagy egyéb hangok számítógé-
pen való rögzítése, valamint az elõbbiek interaktív vagy egyéb al-
kalmazása); elektronikus levelezési szolgáltatások; információ
továbbítása számítógép segítségével; üzenetküldés; közlés rádió,
televízió, kábel vagy szatellit felhasználásával; képek és üzenetek
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továbbítása számítógép segítségével; az adatbankban tárolt infor-
mációk továbbítása; adatok, hanganyagok, képek és szövegek in-
ternet segítségével történõ továbbítása; elektronikus levél, az in-
formációnak az adatbázisból való továbbítása; csengõhangok,
képek, fényképek és videofilmek letöltéssel történõ továbbítása,
különösen hordozható telefonokra; csengõhangok, képek, fény-
képek és videofilmek feltöltése és letöltése különösen mobiltele-
fonokra.

41 Tanítással, oktatással, gyakorlással és szórakozással vagy
pihenéssel kapcsolatos szolgáltatások különbözõ eszközökkel,
különösen elektronikus eszközökkel (digitális és analóg), vala-
mint a felhasznált eszközökre vonatkozó konzultációk, azok át-
adása és terjesztése, elsõsorban adatközléssel kapcsolatos szol-
gáltatások, vagy a teljes számítógépes hálózattal kapcsolatos szol-
gáltatások; telefonjátékok; szövegek, illusztrációk, könyvek, he-
tilapok, újságok, folyóiratok és egyéb publikációs anyagok ter-
jesztése, beleértve az elektronikus és digitális publikációt is; vizs-
gák és kurzusok, kollokviumok, konferenciák, gyûlések, szemi-
náriumok és szimpóziumok elõkészítése és lefolytatása; mozi-,
rádió- és televíziós programok elõkészítése, lefolytatása és sugár-
zása; versenyek szervezése (tanulmányi vagy szórakoztató), lot-
tójáték és egyéb játékok szervezése a rádióban, televízióban és az
interneten; mozifilmek, videofilmek, audiovizuális és egyéb mul-
timédiás programok (szövegek és/vagy fényképek és rajzok
és/vagy zenei vagy egyéb hangok számítógépen való rögzítése,
valamint az elõbbiek interaktív vagy egyéb alkalmazása), vala-
mint lemezek és egyéb zenei hanghordozók (beleértve a digitális
eszközöket, CD-ROM-okat és CD-ket) gyártása, terjesztése és
kölcsönzése; fényképes riportok készítése; híreket tartalmazó ri-
portok készítése; interaktív televíziós és/vagy audiovizuális játé-
kokkal kapcsolatos szolgáltatások (televíziós szórakoztatás);
helyfoglalás a show-mûsorokra; szórakoztató összejövetelek meg-
szervezése; show-mûsorok elõkészítése, megszervezése és lefoly-
tatása; rádiós, televíziós és internetes szórakoztató mûsorok ké-
szítése, könyvkölcsönzés; kulturális célú kiállítások szervezése.

42 Számítógépes szolgáltatások; számítógépes szoftverek el-
készítése, korszerûsítése a felhasznált számítógépes berendezé-
sek és eszközök, vagy a telefon- illetve távközlési hálózat figye-
lembevételével; számítógépes hardverek, adatbázisok, számító-
gépes szoftverek és számítógépes programok kölcsönzése; inter-
aktív információs szolgáltatás különbözõ szórakoztatóeszközök
felhasználásával, feltéve, hogy az az online számítógépes hálóza-
tot vagy internetet alkalmaz; kereskedelmi honlapok készítése és
karbantartása harmadik személy részére; számítógépes adatok
feltárása bármely távközlési szektor eszközeinek, elsõsorban a
mobil távközlési eszközök, valamint az internet, így a telefon,
mobiltelefon, elektronikus levél, televízió és szatellit felhasználá-
sával; számítógépes programozás és számítógép-kölcsönzés; szá-
mítógépes adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások, különösen a
számítógépes adatbázisba való bejutási idõ, valamint a hozzáfér-
hetõ adatok és információk kölcsönzése; csengõhangok, képek,
fényképek, videofilmek, híranyagok letöltése és feltöltése az
internetrõl; adatbázisok korszerûsítése.

(111) 195.797 (151) 2008.10.16.
(210) M 08 01267 (220) 2008.04.11.
(732) PNG Pharma Natura Group Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Molnár Adél ügyvéd, Bihary, Balassa és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) Keratonil Complex
(511) 5 Aminosavak humángyógyászati használatra; balzsamké-

szítmények gyógyászati használatra; biológiai készítmények hu-
mángyógyászati célra; elixírek (gyógyszerészeti készítmények);
gabonafélék feldolgozásának melléktermékei (gyógyászati hasz-
nálatra); gyógyhatású hajnövesztõ szerek; gyógynövények;
gyógyteák; hajkenõcsök gyógyászati használatra; hormonok gyó-
gyászati használatra; korpás fejbõr kezelésére szolgáló gyógysze-
részeti készítmények; nyomelemkészítmények emberi és állati
fogyasztásra; olajok gyógyászati használatra; pasztillák gyógy-

szerészeti használatra; pirulák gyógyszerészeti használatra; vegyi
készítmények gyógyászati használatra; vitaminkészítmények; ás-
ványi élelmiszer-kiegészítõk; élesztõ gyógyszerészeti használatra.

(111) 195.798 (151) 2008.10.16.
(210) M 08 00384 (220) 2008.02.08.
(732) Expressz Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kádár Katalin, Kádár Kata 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.
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) 195.799 (151) 2008.10.16.
(210) M 06 02525 (220) 2006.07.24.
(732) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(541) Pálinka parfüm
(511) 33 Pálinkák.

(111) 195.802 (151) 2008.10.16.
(210) M 04 04597 (220) 2004.11.15.
(732) Conopco, Inc., New York, New York (US)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Salátaöntetek, ízesítõ mártások, mustár.

(111) 195.804 (151) 2008.10.16.
(210) M 08 01560 (220) 2008.04.22.
(732) Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, 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
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háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 195.805 (151) 2008.10.16.
(210) M 08 01187 (220) 2008.04.07.
(732) Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) RECEPTBARÁTNÕ
(511) 41 Oktatás, oktatási szolgáltatások receptek és ételkészítés vo-

natkozásában; receptek készítése; fejlesztési tevékenység, bele-
értve receptek és ételkészítményekkel kapcsolatos fejlesztési te-
vékenységeket; publikációk; gyakorlati kiképzés nyújtása, bele-
értve receptek és ételkészítmények készítésével kapcsolatban; fó-
rumok és lehetõségek biztosítása receptekkel és ételekkel kapcso-
lat információkra; kulturális tevékenység.
43 Tanácsadás és tanácsadási szolgáltatások ételekkel és étel-
készítményekkel kapcsolatban; tanácsadás és tanácsadási szol-
gáltatások ételreceptek vonatkozásában; táplálkozási tanácsadó
szolgáltatások; ételek, diétás és táplálkozási tanácsadás; fórumok
és alkalmas helyiségek biztosítása, receptekkel és ételekkel kap-
csolatos információ megvitatására és cserélésére.

(111) 195.818 (151) 2008.10.20.
(210) M 08 00472 (220) 2008.02.15.
(732) Legéndi Imre László, Fót (HU);

Mandel Roland Péter, Budapest (HU);
Varga István László, Budapest (HU)

(546)

(511) 32 Energiaitalok.

(111) 195.819 (151) 2008.10.20.
(210) M 08 00471 (220) 2008.02.15.
(732) Berlin-Chemie AG., Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) REVITELLE

(511) 5 Táplálékkiegészítõk gyógyászati célokra, amelyeket
gyógyszerészeti és vitaminkészítmények tartalmaznak, diétás
élelmiszerek és italok gyógyászati célokra.

(111) 195.820 (151) 2008.10.20.
(210) M 08 00702 (220) 2008.03.03.
(732) POD International Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (IS)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Abaqoos: It works
(511) 36 Pénzügyi ügyletek, valutaügyek, pénzügyi tranzakciók el-

számolása és kiegyenlítése globális elektronikus és virtuális háló-
zaton keresztül, széles körû fizetési szolgáltatások nyújtása, glo-
bális és virtuális hálózaton keresztül.

(111) 195.821 (151) 2008.10.20.
(210) M 08 00703 (220) 2008.03.03.
(732) POD International Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (IS)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 36 Pénzügyi ügyletek, valutaügyek, pénzügyi tranzakciók el-
számolása és kiegyenlítése globális elektronikus és virtuális háló-
zaton keresztül, széles körû fizetési szolgáltatások nyújtása, glo-
bális és virtuális hálózaton keresztül.

(111) 195.822 (151) 2008.10.20.
(210) M 08 00701 (220) 2008.03.03.
(732) POD International Inc., Tortola, Brit Virgin-szigetek (IS)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 36 Pénzügyi ügyletek, valutaügyek, pénzügyi tranzakciók el-
számolása és kiegyenlítése globális elektronikus és virtuális háló-
zaton keresztül, széles körû fizetési szolgáltatások nyújtása, glo-
bális és virtuális hálózaton keresztül.

(111) 195.823 (151) 2008.10.20.
(210) M 08 00699 (220) 2008.03.03.
(732) Nagy Gén Diagnosztikai és Kutatási Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Oktatás, oktatás tárgyú információk.
42 Tudományos szolgáltatásokhoz tartozó kutatói és tervezõi
tevékenység, biológiai kutatás.
44 Orvosi szolgáltatások és állatgyógyászati szolgáltatások,
egészségügyi szolgáltatás, orvosi szolgáltatás, állatgyógyászati
szolgáltatás, állattenyésztés.

(111) 195.824 (151) 2008.10.20.
(210) M 08 00687 (220) 2008.03.03.
(732) Humán Rent Operation Kft., Budapest (HU)

(541) HUMÁN RENT
(511) 35 Bérszámfejtés, munkaerõ-toborzás, állásközvetítõ irodák.

41 Oktatás, oktatási vizsgáztatás.
42 Pályaválasztási tanácsadás.
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(111) 195.825 (151) 2008.10.20.
(210) M 08 00686 (220) 2008.03.03.
(732) Panol-Plusz Ipari és Kereskedelmi Kft., Csongrád (HU)
(740) dr. Budai Zoltán ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 8 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.

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

(111) 195.826 (151) 2008.10.20.
(210) M 08 00685 (220) 2008.03.03.
(732) HSO Kft., Budapest (HU)

(541) HELLÓ TAVASZ KULTURÁLIS FESZTIVÁL
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

(111) 195.827 (151) 2008.10.20.
(210) M 08 00684 (220) 2008.03.03.
(732) Bálint Gáspár, Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) VITÉZ KÜRTÕS
(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) 195.828 (151) 2008.10.20.
(210) M 08 00683 (220) 2008.03.03.
(732) Bálint Gáspár, Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 195.829 (151) 2008.10.20.
(210) M 08 00970 (220) 2008.03.18.
(732) IK HOTELS Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Mester Ákos ügyvéd, Budapest

(541) ARIA
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); szállodai szolgáltatások, idõleges

szállásadás.

(111) 195.830 (151) 2008.10.20.
(210) M 08 01162 (220) 2008.04.03.
(732) Építõgép Forgalmazók és Bérbeadók Szövetsége,

Törökbálint (HU)
(740) dr. Mogyorósi István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Árubemutatás; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások
szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése;
kereskedelmi információ.

(111) 195.831 (151) 2008.10.20.
(210) M 08 01160 (220) 2008.04.03.
(732) Grandis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint (HU)
(740) dr. Mogyorósi István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Árubemutatás, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások
szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése,
kereskedelmi információ.

(111) 195.832 (151) 2008.10.20.
(210) M 08 01159 (220) 2008.04.03.
(732) Communications Heffner Media AG, Zug (CH)
(740) dr. Rosner Gábor ügyvéd, Budapest

(541) GOLDENGATE
(511) 38 Távközlés.

(111) 195.833 (151) 2008.10.20.
(210) M 08 01155 (220) 2008.04.03.
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 195.834 (151) 2008.10.20.
(210) M 08 01156 (220) 2008.04.03.
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 195.835 (151) 2008.10.20.
(210) M 08 01154 (220) 2008.04.03.
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 195.836 (151) 2008.10.20.
(210) M 08 01153 (220) 2008.04.03.
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 195.837 (151) 2008.10.20.
(210) M 08 01151 (220) 2008.04.03.
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 195.838 (151) 2008.10.20.
(210) M 08 01524 (220) 2008.04.29.
(732) Lénia-Trade Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

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

Budapest

(546)

(511) 32 Gyümölcslevek.

(111) 195.839 (151) 2008.11.07.
(210) M 08 01152 (220) 2008.04.03.
(732) dr. Palkó Zsolt, Pécs (HU)
(740) dr. Sulán Brigitta, Dr. Sulán Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Sport- és szórakoztató események, versenyek rendezése.

(111) 195.840 (151) 2008.10.20.
(210) M 08 01470 (220) 2008.04.25.
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

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

(111) 195.845 (151) 2008.10.21.
(210) M 08 01430 (220) 2008.04.24.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Levocetirizint tartalmazó humán gyógyszerészeti készítmé-
nyek allergia kezelésére.

(111) 195.850 (151) 2008.10.29.
(210) M 08 01467 (220) 2008.04.22.
(732) AMAL Kft., Budapest (HU)

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

(111) 195.851 (151) 2008.10.29.
(210) M 08 00670 (220) 2008.02.29.
(732) ALPHASONIC KFT., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Akkumulátorok, elektromos; akkumulátortöltõk; antennák;
audiovizuális tanítási eszközök; csatlakozók, konnektorok; egér
(informatikai); egéralátétek; elemek, elektromos; elektronikus
hirdetõtáblák; elektronikus jeladók; erõsítõk; fejhallgatók; fel-
ügyeleti mûszerek, elektromos; hangfelvevõ készülékek; hang-
szóródobozok; háromlábú állványok fényképezõgépekhez; hor-
dozható telefonok; interfészek (informatika); inverterek, áramirá-
nyítók (elektromosság); kábelek, elektromos; kézi adó-vevõk;
koaxiális kábelek; konverterek, elektromos; lemezjátszók; lemez-
meghajtók (számítógépekhez); megfigyelõ rendszerek; mérõbe-
rendezések, mérõmûszerek; modemek; monitorok (számítógép-
hardver); navigációs berendezések jármûvekbe (fedélzeti számí-
tógépek); navigációs eszközök; noteszgépek, notebookok; nyom-
tatók számítógépekhez; rádiótelefon-készülékek; számítógép-
billentyûzetek; számítógép-memóriák; számítógépek; számító-
gép-perifériák; szünetmentes áramforrások; telefonkészülékek;
vonalkódleolvasók; zajszûrõ készülékek (villamosság).
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(111) 195.852 (151) 2008.10.29.
(210) M 07 03085 (220) 2007.09.11.
(732) dr. Hevesi Tibor Ákos, Kaposvár (HU)

(541) Pannon Lógyógyászati és Rehabilitációs Szolgálat
(511) 10 Elektródák gyógyászati használatra, fizikoterápiás készülé-

kek, medencék gyógyászati használatra, állatgyógyászati készü-
lékek és eszközök.

42 Bakteriológiai kutatás, biológiai kutatás, fizikai kutatások,
kutatás és fejlesztés (mások részére), mechanikai kutatás, számí-
tógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása, számító-
gépprogramok installációja, számítógépprogramok sokszorosítá-
sa, számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok helyreállítá-
sa, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes rendszer-
elemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számító-
gépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerûsíté-
se, számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-programo-
zás, számítógépszoftver fenntartása, weboldalak alkotása és fenn-
tartása mások számára.

44 Aromaterápiás szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások,
egészségügyi berendezések kölcsönzése, egészségügyi szolgálta-
tások, fizikoterápia, gyógyszerészeti tanácsadás, hátgerinc-
masszázzsal gyógyítás, laboratóriumi megtermékenyítési szol-
gáltatások, masszázs, mesterséges megtermékenyítési szolgálta-
tások, orvosi szolgáltatások, szépségszalonok, állatgyógyászati
szolgáltatások, állatkozmetika, állatok ápolása, állattenyésztés.

(111) 195.853 (151) 2008.10.29.
(210) M 08 01507 (220) 2008.04.28.
(732) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

(541) Arabelle
(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) 195.854 (151) 2008.10.29.
(210) M 08 01464 (220) 2008.04.22.
(732) AMAL Kft., Budapest (HU)

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

(111) 195.855 (151) 2008.10.29.
(210) M 08 00294 (220) 2008.01.30.
(732) Cseh és Társa Kft., Kaposvár (HU)

(546)

(511) 29 Disznóhús; hentesáruk; hús; hús, tartósított; húskivonatok;
húskocsonya; húskonzervek; kolbász; sózott hús; szalonna; vad-
hús; véreshurka (hentesáru); zsírok, étkezési; zsírtartalmú anya-
gok érkezési zsírok elõállításához; zsírtartalmú keverékek, ke-
nyérre.

(111) 195.856 (151) 2008.10.29.
(210) M 08 00292 (220) 2008.01.30.
(732) Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Csabai Marianna, Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Bonbonok, csokoládék, pralinék, csokoládés áruk, csokolá-
déáruk, csokoládé és csokoládés szeletek, csokoládés drazsé.

(111) 195.857 (151) 2008.10.29.
(210) M 08 01466 (220) 2008.04.22.
(732) AMAL Kft., Budapest (HU)

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

(111) 195.858 (151) 2008.10.29.
(210) M 08 01386 (220) 2008.04.17.
(732) Házmester ’98 Kft., Pécs (HU)
(740) dr. Katzirz Béla, Katzirz Ügyvédi Iroda, Pécs

(546)

(511) 41 Könyvkiadás.

(111) 195.859 (151) 2008.10.29.
(210) M 08 01144 (220) 2008.04.02.
(732) BELOTTI Produkciós Iroda Betéti Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Géczi Imre, Géczi Imre Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Hátszél Vitorlás Magazin
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 195.860 (151) 2008.10.29.
(210) M 08 01495 (220) 2008.04.28.
(732) Fang Zheng Europe Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházat, cipõk, kalapáruk.

(111) 195.861 (151) 2008.10.29.
(210) M 07 04039 (220) 2007.12.06.
(732) Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fõiskola,

Budapest (HU)
(740) dr. Csete Lívia, Budapest

(541) ELSÕ A KOMMUNIKÁCIÓBAN, ELSÕ AZ
ÜZLETBEN

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

(111) 195.862 (151) 2008.10.30.
(210) M 07 02020 (220) 2007.05.30.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

(541) Zöldövezet
(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-
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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) 195.863 (151) 2008.10.30.
(210) M 07 01775 (220) 2007.05.11.
(732) Túravitorlás Sportklub, Budapest (HU)
(740) Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) PÜNKÖSDI REGATTA
(511) 41 Sport- és kulturális tevékenységek, sport- és kulturális ese-

mények szervezése és lebonyolítása.

(111) 195.864 (151) 2008.10.30.
(210) M 08 00933 (220) 2008.03.14.
(732) HLT Conrad IP LLC, Beverly Hills, Kalifornia (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) CONRAD
(511) 43 Ideiglenes szállásfoglalás, foglalások (ideiglenes szállás),

szálloda, motel, bár, kávéház, étterem, bankett és élelmezési szol-
gáltatások, fenntartott szobarendelés, konferenciák, egyezmé-
nyek, kiállítások, szemináriumok és találkozók bérlése.

(111) 195.865 (151) 2008.10.30.
(210) M 08 01357 (220) 2008.04.16.
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ

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

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

30 Fûszeres mártások.

(111) 195.866 (151) 2008.10.30.
(210) M 08 00268 (220) 2008.01.29.
(732) B-NET INVEST Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Imrehegy (HU)
(740) dr. Bajorfi Ákos jogi elõadó, Radnóczy & Mészáros NÖRR

STIEFENHOFER LUTZ Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés.

(111) 195.867 (151) 2008.10.30.
(210) M 08 00441 (220) 2008.02.13.
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

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

tevékenységek.

(111) 195.868 (151) 2008.10.30.
(210) M 08 00934 (220) 2008.03.14.
(732) United Brands, s.r.o., Pruhonice (CZ)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), bor, boros
italok.

(111) 195.869 (151) 2008.10.30.
(210) M 08 01131 (220) 2008.04.01.
(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) NARVAL
(511) 5 Rovarirtó szerek, gyomirtó szerek, gombaölõ szerek, para-

zitaölõ szerek, kártékony állatok és férgek irtására szolgáló sze-
rek.

(111) 195.870 (151) 2008.10.30.
(210) M 08 00929 (220) 2008.03.14.
(732) Várda-Drink Zrt., Kisvárda (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

(111) 195.871 (151) 2008.10.30.
(210) M 08 00928 (220) 2008.03.14.
(732) Várda-Drink Zrt., Kisvárda (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

(111) 195.872 (151) 2008.10.30.
(210) M 08 01380 (220) 2008.04.16.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Ügyvédi és Szabadalmi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikumok; kölnivi-
zek, toalettvizek, illatszert tartalmazó testápoló spray; olajok, kré-
mek, és oldatok testápoláshoz; borotvahabok, borotválkozó gé-
lek, borotválkozás elõtti és utáni oldatok; hintõpor; fürdõhöz és
zuhanyzáshoz használandó készítmények, hajoldatok; fogkré-
mek; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó szájvizek; dezodorok,
izzadásgátló szerek személyi használatra, gyógyhatású anyagot
nem tartalmazó toalettkészítmények.
25 Ruházat, fejfedõk, lábbelik.
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(111) 195.873 (151) 2008.10.31.
(210) M 08 00800 (220) 2008.03.10.
(732) Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Borok.

(111) 195.878 (151) 2008.11.04.
(210) M 08 00853 (220) 2008.03.11.
(732) ANTA (China) Co., Ltd., Jinjiang City,

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

Budapest

(546)

(511) 18 Állatbõr, nyers és félig kikészített bõr; mûbõr; tárcák; isko-
latáskák; hátizsákok; zsebtárcák; aktatáskák; kézitáskák; utazó-
táskák; bõrtárcák (levél- és zsebtárcák) csomagoláshoz; levéltár-
cák; bõrbõl készült utazószettek; piperetáskák; bõröndök; utazó-
táskák; sporttáskák; gyermek szállítására szolgáló ún. „kengu-
ruk”; bõrrel bevont dobozok; vászonból készült dobozok; bõrbõl
vagy mûbõrbõl készült csekktartó füzetek; bõrbõl vagy mûbõrbõl
készült útlevéltartók; bõrbõl készült bútordíszítések; bõrszíjak;
bõröndfogantyúk; bõrbõl vagy bõrlemezbõl készült dobozok;
vulkanizált szálból készült dobozok; kulcstartók (bõrbõl); bevá-
sárlótáskák; nyersbõr; szõrme; esernyõk vagy napernyõk;
sétapálcák; lószerszámok; kolbász készítésére szolgáló belek.
25 Ruházati cikkek; sporttrikók; papírruházat; pólók; horgász-
mellények; fehérnemûk; mellények; trikók; harisnyanadrágok;
pizsamák; alsónadrágok; alsószoknyák; ruhabélések; válltömé-
sek; gallérvédõk; ingmellek (plasztronok); elõre gyártott bélések
(a ruha részeként); ing-szatlik; mandzsetták (kézelõk); ruhazse-
bek; alsónemû (az izzadság felszívására); strandruhák; babake-
lengyék; biciklisruházat; fürdõsapkák; úszónadrágok; úszó-
dresszek; tornaruhák; judoruházat; birkózódresszek; esõkabátok;
esõköpenyek; táncruhák; futballcipõk; tornacipõk; futballcipõn
lévõ fényvisszaverõ foltok; sícipõk; ugrócipõk; szöges futócipõk;
hegymászócipõk; lábbelik; csizmák; sportcipõk; sportcsizmák;
lábbelisarokvasak; cipõtalpbélések; cipõ- és csizma fémrátétek;
lábbelifelsõk; lábbelifelsõrészek; kamásnik; cipõ- és csizmasa-
rokrészek; varrótalpkeretek cipõkhöz és csizmákhoz; lábbelital-
pak; talpbélések; fejfedõk; sapkaellenzõk; fülvédõk; fejpántok;
papírból készült kalapok; gyermeksisakok; kötöttáruk; lábszárvé-
dõk; (nem elektromosan fûtött) lábmelegítõk; harisnyanadrágok;
kesztyûk; kézmelegítõk; nyakkendõk; sálak; övek; pénztartó
övek; gumiövek; övek; selyemövek; esküvõi talárok.
28 Asztalifutball-asztal; játékok; játékszerek; repülõ korong
(játék); lombfûrésszel készült puzzle összerakós játék; asztali já-
tékok; játéklabda-belsõk; játék labdák; bélhúr teniszütõkhöz;
golfütõk; húrok teniszütõkhöz; krikettzsákok; kerekes vagy kerék
nélküli golfzsákok; sporthálók; teniszütõk; asztalitenisz-asztalok;
zsákok a teniszütõk és labdák tárolására és szállítására, testépí-
tõ-felszerelések és eszközök; kézi markolóeszközök; gimnaszti-
kai labdák; íj felszerelések; fizikai sportgyakorlatokhoz alkalmas
felszerelések és eszközök; szörfdeszkák; vívófegyverek; mászó-
kötél; gördeszkák; elsõsorban sílécek és szörfdeszkák tárolására
és szállítására szolgáló zsákok; homokzsákok; sportkötelek (ug-

rókötelek, húzó-nyomó kötelek); sport dart (célbadobó játék);
sport frisbee (korongdobó játék); sport homokzsákok; sípok;
úszómedencék (játék medencék), mûanyag pályák; baseballkesz-
tyûk (a játékhoz szükséges felszerelés); lábszárvédõk (sportcik-
kek); kesztyûk a játékhoz; könyökvédõk (sportcikkek); térdvédõk
(sportfelszerelés); védõtömés (a sportruházat része); golfkesz-
tyûk; válltömések; tenyérvédõk; lábszárvédõk; karvédõk; has- és
mellkasvédõk; sportövek; csuklószorítók; hódeszkák; karácsonyi
díszek (kivéve a világítást és az édességeket); horgászbot; fejpánt
teniszhez (a játék közben lecsorgó izzadság felszívására).

(111) 195.900 (151) 2008.11.04.
(210) M 08 00856 (220) 2008.03.11.
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

(111) 195.901 (151) 2008.11.04.
(210) M 08 00858 (220) 2008.03.11.
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

(111) 195.902 (151) 2008.11.04.
(210) M 08 00857 (220) 2008.03.11.
(732) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

A rovat 150 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 179.733, 195.060,
195.293, 195.475, 195.484, 195.487, 195.664, 195.692–195.714,
195.716, 195.717, 195.719–195.731, 195.733, 195.748–195.759,
195.761–195.764, 195.766–195.790, 195.792–195.799, 195.802,
195.804, 195.805, 195.818–195.840, 195.845, 195.850–195.873,
195.878, 195.900–195.902
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