
(210) M 09 00053 (220) 2009.01.09.
(731) Ad-Style Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ormós Zoltán, Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; felsõruházat, futballci-
põk, melegítõk, szvetterek, nadrágok, pulóverek, sapkák, sálak,
zoknik, pólók, kabátok, dzsekik, cipõk, papucsok, sportcipõk,
sportlábbelik, sporttrikók, tornacipõk, tornaruházat, sportmezek.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; labdák lab-
dajátékokhoz, sípcsontvédõk, asztalok asztalifocihoz, tornafel-
szerelés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; sportfelszerelések kölcsönzése (a jármûvek kivé-
telével), sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rende-
zése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, sportedzõtábori szol-
gáltatások.

(210) M 07 02570 (220) 2007.07.17.
(731) Amaroo Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Blasius 2002 Kft., Budapest

(546)

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

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

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 00110 (220) 2009.01.15.
(731) Apex Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 00482 (220) 2009.02.24.
(731) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

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

(210) M 09 00297 (220) 2009.02.04.
(731) B. Nagy Norbert, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Patrik, Dr. Szabó Patrik Ügyvédi Iroda, Budpest

(546)

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

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
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(210) M 09 00374 (220) 2009.02.12.
(731) Ballainé Puhl Mária, Újfehértó (HU)

(546)

(511) 30 Gabonakészítmények, csipszek, szneckek.

(210) M 08 03968 (220) 2008.12.31.
(731) BNP Paribas Personal Finance, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) LENDÜLETET ADUNK TERVEINEK
(511) 36 Pénzügyi szolgáltatások, hitelszolgáltatások, személyre

szabott hitelek nyújtása, kölcsönök biztosítása, hitelmûveletek;
hitelkártya- és bankkártya-szolgáltatások; pénzügyi/valutaügyi
ügyletek; banki szolgáltatások, ingatlanügyletek; fizetési szolgál-
tatások; portfolió-menedzsment és befektetések minden megtaka-
rítási termékre; pénzügyi és banki ügyletekkel, valamint ingatlan-
nal és hitelszolgáltatásokkal kapcsolatos információk, melyek
online vagy adatfeldolgozó rendszereken halasztottan, számító-
gépes adatbázisokon és számítógépes vagy adattovábbító hálóza-
tokon (beleértve a világhálót) keresztül kerülnek továbbításra;
megtakarítási bankok; utazási csekkek és hitellevelek/akkreditív
kibocsátása; ingatlan-értékbecslés; ingatlanmenedzsment; banki
és pénzügyi ügyletek, hitelirodák, biztosítási tanácsadás, biztosí-
tási információ, lízing, értékpapír-ügynöki munka, önsegélyezõ
alapok, tõkealapok befektetése, garanciák, külföldi valutaváltási
tranzakciók, csekkellenõrzés, értékmegõrzõ szolgáltatások, klí-
ringházak (valutaváltás), pénzügyi tanácsadás, biztosítási ügynö-
ki munka, ingatlanügynöki munka, tartozást behajtó ügynöksé-
gek, hitelkártya-kiadás, megtakarítások, pénzügyi becslések (biz-
tosítás, bank, ingatlan), adóbecslések, tulajdonbecslések, finan-
szírozási szolgáltatások, pénzügyi információ, önsegélyezõ ala-
pok, tõkealapok befektetése, alapok elektronikus átutalása, pénz-
ügyi menedzsment, kölcsönzés értékpapír ellenében, vállalkozás
felszámolása (pénzügyi ügyletek), pénzügyi tranzakciók, valuta-
ügyi tranzakciók, részletfizetéses kölcsönök, pénzügyi szponzo-
rálás, kölcsönök (pénzügy), pénzügyi tranzakciók.

(210) M 09 00301 (220) 2009.02.04.
(731) Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt., Budapest (HU)

(546)

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

38 Távközlés.

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

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

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

(210) M 09 00060 (220) 2009.01.12.
(731) Brazil Kft., Budapest (HU)

(541) VEGASINO
(511) 41 Játékkaszinó (szolgáltatásai), játéktermi szolgáltatások

nyújtása, online játékok szolgáltatása [számítógépes hálózatból],
szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szerencsejátékok, szórakoz-
tatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

(210) M 08 03898 (220) 2008.12.18.
(731) Budapesti Piac Marketing Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 00474 (220) 2009.02.23.
(731) Bácska Sütõ- és Édesipari Kft., Baja (HU)

(546)

(511) 30 Aprósütemények, aromák, ánizs, árpa, bonbonok, briósok,
burgonyaliszt, búzaliszt, cikória, cukrászati termékek, csokoládé,
dara, édesítõk, édességek, karamella, kekszek, keményítõ, két-
szersültek, konyhasó, kovász, kukorica, macesz, malomipari ter-
mékek, melasz szirup, mézeskalács, nullásliszt, ostyák, palacsin-
ták, pehely, pizza, praliné, sikér, só, süteményporok, száraztész-
ták, szendvicsek, szirup, szójaliszt, tészta, zabdara, zabpehely.

31 Árpa, burgonya, búza, búzakorpa, búzaszármazékok, gabo-
na, kétszersült, korpa, korpás keverék, kukorica, lencse, lenliszt,
magok, maláta.

35 Árubemutatás, export-import ügynökségek, hirdetés, kö-
zönségszolgálat, piackutatások, plakáthirdetések, áruminták ter-
jesztése, reklámanyagok, röpiratok, prospektusok, nyomtatvá-
nyok terjesztése.

(210) M 08 01651 (220) 2008.05.14.
(731) CARDNET Kártyarendszerek és -szolgáltatások Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Olasz Balázs, Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest
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(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 készülékekehez; regiszteres pénztárgépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülé-
kek.

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

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

38 Távközlés.

(210) M 09 00081 (220) 2009.01.13.
(731) CARL ZEISS AG, Oberkochen (DE)
(300) 302008054787.1 2008.08.22. DE
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) MIRAX
(511) 9 Mikroszkópok és azok alkatrészei; szoftver.

(210) M 09 00367 (220) 2009.02.11.
(731) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

(541) Fittina
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-

gyasztott, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
lekvárok (dzsemek), 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.

(210) M 09 00454 (220) 2009.02.19.
(731) Central and Eastern European Music Investments Limited,

Nicosia (CY)
(740) dr. Kende Tamás, Kende Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(210) M 08 01991 (220) 2008.06.16.
(731) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) SELYEMKALÁCS
(511) 30 Kalács.

(210) M 08 01661 (220) 2008.05.14.
(731) Chen Ming-Te, Fon-Chou City, Taichung Hsien (TW)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 Mindennapos használati cikkekre – úgymint ruházati termé-
kekre, lábbelikre, ágynemûkre és párnákra – vonatkozó im-
port-export szolgáltatások, kiskereskedelmi szolgáltatások, kis-
kereskedelmi termékekkel kapcsolatos reklámozási szolgáltatá-
sok, üzletszervezés, üzleti adminisztráció, üzletvezetés.

(210) M 09 00181 (220) 2009.01.23.
(731) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi készítmény.

(210) M 08 03897 (220) 2008.12.18.
(731) Cheng Renai, Budapest (HU)
(740) dr. Varga Marietta ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, kalapok.

(210) M 09 00262 (220) 2009.02.02.
(731) CHEROLE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Giró Szász János, Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

(210) M 09 00263 (220) 2009.02.02.
(731) CHEROLE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Giró Szász János, Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
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(210) M 09 00264 (220) 2009.02.02.
(731) CHEROLE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Giró Szász János, Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

(210) M 09 00271 (220) 2009.02.02.
(731) CHEROLE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Giró Szász János, Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

(210) M 09 00480 (220) 2009.02.23.
(731) dr. Ambrus Sándor, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor Szabadalmi Ügyvivõ, Budapest

(541) loopalive
(511) 9 Elektronikus jeladók, antennák, elektrodinamikus készülé-

kek jelek távirányítására, távirányító készülékek, elektromos zá-
rak, akusztikus riasztók, akusztikus csatolók, berregõk, fény-
vagy mechanikai jelzõkészülékek, világító vagy mechanikus jel-
zõberendezések, elektromos és egyéb jelzõcsengõk, jelzõlámpák,
detektorok, lézerek nem orvosi használatra, hamispénz-vizsgáló
berendezések, felügyeleti elektromos mûszerek, betörés és lopás
elleni jelzõkészülékek, betörés és lopás megelõzésére szolgáló
elektromos berendezések, lopás elleni áruvédelmi eszközök, lo-
pás elleni áruvédelmi tokok és tartók, elektromos betörésgátló fel-
szerelések, betörésgátló riasztókészülékek, elektromos címkék
árukhoz, hatástalanító készülékek elektromos árucímkékhez, ri-
asztóeszközök, füstjelzõ berendezések, gázellenõrzõ készülékek,
ellenõrzõ berendezések és készülékek, idõregisztráló készülékek,
tûzjelzõ készülékek, vezetõréteggel bevont üvegek, prizmák, ve-
zetékek, elektromágneses tekercsek, elektromos tekercsek, mág-
nesek, mágneshuzalok, mágneskártyák, mágneslemezek, memó-
riakártyák, intelligens mikrokártyák, mágneses személyazonosító
kártyák, személyhívók, beléptetõrendszerek, mágneses kódolók,
vonalkód-leolvasók, informatikai olvasóegységek, optikai
letapogatóegységek, mágneses adathordozók, adatfeldolgozó ké-
szülékek és számítógépek, letölthetõ és rögzített számítógépprog-
ramok, elektromos ajtónyitó szerkezetek, elektromos zárak, be-
kapcsolók, zárókapcsolók, elektromos akkumulátorok, akkumu-
látortöltõk, automatikus idõkapcsolók, informatikai csatolók,
interfészek, elektromos kerítések, fémdetektorok ipari vagy kato-
nai használatra, kézi adó-vevõk, vevõszámláló készülékek.

20 Ablakszerelvények és ajtószerelvények nem fémbõl; dobo-
zok fából vagy mûanyagból; tárolópolcok, árubemutató állvá-
nyok, árubemutató szekrények; árubemutató pultok; palackállvá-
nyok; palackzárak nem fémbõl; mûanyag csomagolótartályok;
tartályzárak nem fémbõl; zárak és lakatok jármûvekhez; zárak, la-
katok nem fémbõl, fémbútorok; elárusító- és pénztárpultok.

37 Betörés és lopás elleni riasztók, áruvédelmi riasztóberende-
zések, áruvédelmi antennák, tûzriasztók, elektromos berendezé-
sek, irodai és egyéb gépek felszerelése, karbantartása és javítása;
páncélszekrények és páncéltermek karbantartása és javítása.

(210) M 09 00042 (220) 2009.01.08.
(731) Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mayer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Pudingporok.

(210) M 09 00172 (220) 2009.01.22.
(731) e-food Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

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

lásadás; étel-házhozszállítás.

(210) M 09 00596 (220) 2009.03.06.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

(210) M 08 03892 (220) 2008.12.18.
(731) FAPARK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Tárnok (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) VARIOHOUSE
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült hordozható

szerkezetek.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 08 03893 (220) 2008.12.18.
(731) FAPARK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Tárnok (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült hordozható
szerkezetek.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 09 00379 (220) 2009.02.12.
(731) FRIESLAND Brands BV, Meppel (NL)
(740) PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft.,

Budapest
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(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek, túró, túródesszertek és ezek ízesített vál-
tozatai.

30 Cukor, cukorkák, kakaó és csokoládé, jégkrémek, pudin-
gok, péksüteménynek és cukrászsütemények.

(210) M 08 03615 (220) 2008.11.20.
(731) Futi 2005 Bt., Dunaújváros (HU)

(546)

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

(210) M 08 02624 (220) 2008.08.15.
(731) dr. Fülöp Mária Erzsébet 50%, Budapest (HU);

Bitay Levente Zsolt 50%, Budapest (HU)

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

tevékenységek.

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

(210) M 08 03901 (220) 2008.12.18.
(731) Groder, Martin Anton, Innsbruck (AT)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és más alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök, koncentrátu-
mok, porok és más készítmények italok és alkoholmentes kokté-
lok készítéséhez; alkoholmentes italok; energiaitalok; alkohol-
mentes szénhidrátos és/vagy proteines energiaitalok; vitaminokat
és/vagy ásványi anyagokat tartalmazó alkoholmentes italok; sti-
muláló italok; energiaadó és erõsítõ alkoholmentes italok (ame-
lyek nem tartoznak más osztályokba); izotóniás italok; ízesített
vizek; pezsgõtabletták és porok alkoholmentes italok és koktélok
készítéséhez.

(210) M 09 00113 (220) 2009.01.16.
(731) Gréczi János, Budapest (HU)

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(210) M 09 00444 (220) 2009.02.19.
(731) Gyóni Krisztina, Bag (HU)
(740) dr. Gajdos Róbert, Dr. Gajdos Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(210) M 08 03395 (220) 2008.11.03.
(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac,

Vrsac (YU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

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

ségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébi-
ételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növé-
nyek irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungi-
cidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(210) M 09 00275 (220) 2009.02.02.
(731) Hilltop Neszmély Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás, Ruttkai & Marczel & Ruttkai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BORBOX
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 08 03559 (220) 2008.11.17.
(731) Humor1 TV Zrt., Budapest (HU)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) AQUA
(511) 35 Reklámozás.

38 Távközlés.

41 Televíziós szórakoztatás.
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(210) M 08 03515 (220) 2008.11.12.
(731) Hungarian Sport Organization Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 08 03019 (220) 2008.09.25.
(731) Iceland Foods Limited, Deeside, Flintshire (GB)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal, tengeri ételek, baromfi- és vadhús; hús, hal, zöld-
ség- és gyümölcskivonatok; konzervált, szárított és fõtt gyümöl-
csök és zöldségek; gyümölcs- és/vagy zöldségkivonatok; húster-
mékek; kolbászfélék; a 29. áruosztályba tartozó készételek; ha-
rapnivalók; zselék, dzsemek, gyümölcskonzervek, zöldségkon-
zervek; a 29. áruosztályba tartozó desszertek; tojás; tej; tejtermé-
kek; joghurtok; szójababból nyert étkezési fehérjék; étolajok és
étkezési zsírok; mogyoró és mogyoróvaj; savanyúságok; fûszer-
növények; tofu; növényi kivonatok étkezési célokra; teljesen
vagy nagymértékben zöldség-, tej-, hús-, szárnyas-, hal, ten-
geriétel- vagy étkezésizsír-alapú szendvicskrémek; levesek, erõ-
levesek, mogyorókrémek.

30 Kávé, kávéesszenciák, kávékivonatok; kávé és cikóriakeve-
rékek; cikória és cikóriakeverékek pótkávék céljára; tea, teakivo-
natok; kakaó; fõleg kakaóból készült készítmények; csokoládé;
csokoládétermékek; cukor, maláta, rizs, tápióka, szágó, kuszkusz;
liszt és gabonakészítmények és/vagy rizs és/vagy liszt; cukrász-
termékek és édességek; reggeli gabonapelyhek; tészták; pizzák,
tészta és tésztatermékek; kenyér; kekszek; aprósütemények, süte-
mények; fagylaltok, jégkrémek, jégkásák, mélyhûtött édességek;
készítmények jégkrémek és/vagy jégkásák és/vagy mélyhûtött
édességek elõállításához; méz; cukor vagy nagymértékben cukor-
alapú mézpótlók; szirupok, melasz, molasszok; ketchup; mártá-
sok és készítmények mártások elõállításához; krémporok; a 30.
áruosztályba tartozó készételek; habok; a 30. áruosztályba tartozó
desszertek; pudingok; élesztõ, sütõporok; só, bors, mustár; ecet;
chutney (gyümölcsöntetek); fûszerek és ételízesítõk; növényi ké-
szítmények ital céljára; filteres teák (nem gyógyászati célra); hús-
pástétomok; majonéz; húspuhító fûszerkeverékek háztartási cé-
lokra; méhpempõ emberi fogyasztásra (nem gyógyászati célra);
természetes édesítõszerek; szirupok; salátaöntetek; mártások.

35 Kiskereskedelmi szupermarket szolgáltatások piperecik-
kek, háztartási termékek értékesítésére, beleértve tisztító-, fénye-
sítõ- és súrolószereket, szappanokat, vas- és fémárukat, konyhai
fóliákat, elektromos árukat, beleértve fehér zománcos háztartási
eszközöket, kiadványokat és papírárut, háztartási eszközöket,
üvegárut és konyhaedényeket, élelmiszereket és italokat; mások
részére különféle áruk összehozását, ami lehetõvé teszi a vásárlók
számára, hogy kellõen áttekinthessék és megvásárolják azokat

egy szupermarketben; mások részére különféle áruk összehozá-
sát, ami lehetõvé teszi a vásárlók számára, hogy kellõen áttekint-
hessék és megvásárolják azokat egy kisboltban; mások részére
különféle áruk összehozását, ami lehetõvé teszi a vásárlók számá-
ra, hogy kellõen áttekinthessék és megvásárolják azokat egy élel-
miszer-, ital- és háztartási felszerelés kiskereskedésben; mások
részére különféle áruk összehozását, ami lehetõvé teszi a vásárlók
számára, hogy kellõen áttekinthessék és megvásárolják azokat
egy élelmiszer-, ital- és háztartási felszerelés és háztartási elektro-
mos eszköz kiskereskedésben; mások részére különféle áruk
összehozását, ami lehetõvé teszi a vásárlók számára, hogy kellõen
áttekinthessék és megvásárolják azokat egy élelmiszer-, ital- és
háztartási felszerelés kiskereskedésben; mások részére különféle
áruk összehozását, ami lehetõvé teszi a vásárlók számára, hogy
kellõen áttekinthessék és megvásárolják azokat egy élelmiszer-,
ital- és háztartási felszerelés és háztartási elektromos eszköz kis-
kereskedésben; mások részére különféle áruk összehozását, ami
lehetõvé teszi a vásárlók számára, hogy kellõen áttekinthessék és
megvásárolják azokat egy élelmiszer-, ital-, háztartási felszerelé-
sek és háztartási elektromos eszközök értékesítésére szakosodott
internetes weboldalról; mások részére különféle áruk összehozá-
sát, ami lehetõvé teszi a vásárlók számára, hogy kellõen áttekint-
hessék és megvásárolják azokat egy élelmiszer-, ital-, háztartási
felszerelések és háztartási elektromos eszközök értékesítésére
szakosodott internetes weboldalról (feltéve, hogy az internetes
weboldal számítógépen, számítógépes hálózatokon, internet-
eléréssel rendelkezõ mobiltelefonon, televízión, személyhívón és
elektronikus határidõnaplón keresztül elérhetõ); mások részére
különféle áruk összehozását, ami lehetõvé teszi a vásárlók számá-
ra, hogy kellõen áttekinthessék és megvásárolják azokat élelmi-
szer-, ital-, háztartási felszerelési és háztartási elektromos eszköz
katalógusból, postai vagy telekommunikációs úton történõ meg-
rendeléssel.

(210) M 09 00303 (220) 2009.02.04.
(731) Ideál Body Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bálint Tünde, Dr. Bálint Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 08 03886 (220) 2008.12.17.
(731) Infraworld Kft., Budapest (HU)
(740) Kozma Anita, Gyõr

(546)

(511) 11 Egyedi infra-, finn-, kombinált sószaunák, sószobák gyártá-
sa és teljeskörû kivitelezése, Philips Vitae technológia forgalma-
zása gyártóknak és építõknek.
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(210) M 08 03296 (220) 2008.10.18.
(731) International Personal Finance plc, Leeds, LS11 5BD (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Magyarországról származó mágnesesen kódolt kártyák;
mágneses csíkkal ellátott hitelkártyák; pénzátutalásra szolgáló
kártyák; kódolt és/vagy mágneses bankkártyák.

36 Magyarországról származó pénzügyi ügyletek; banki ügy-
letek; banki ügyletek adminisztrációs tevékenysége; kölcsön- és
hitelszolgáltatások; részletfizetési és bérletfizetési pénzügyi ügy-
letek; pénzügyi kártya szolgáltatások; hitelkártya-szolgáltatások;
bankkártya-szolgáltatások; készpénzkártya-szolgáltatások; adós-
ságbehajtási és adósság részletekre bontásával kapcsolatos szol-
gáltatások; kölcsönrész-finanszírozási szolgáltatások, elektroni-
kus pénzátutalási és készpénz-törlesztési szolgáltatások; kész-
pénz-kezelési szolgáltatások; számlakivonat kibocsátása; megta-
karítási és biztosítási szolgáltatások; adósságkezelési szolgáltatá-
sok; pénzügyi és befektetéskezelési szolgáltatások; befektetésre
vonatkozó banki és megtakarítási szolgáltatások; tõzsdei ügynöki
szolgáltatások; számlakifizetési szolgáltatások; valutaátváltási
szolgáltatások; pénzügyi tervezési és befektetéstanácsadói szol-
gáltatások; pénzügyi kutatás; nyugdíjalap szolgáltatások; admi-
nisztrációs és befektetés felértékelése; biztosítási szolgáltatások;
konzultáció, információ és tanácsadás a fent felsorolt szolgáltatá-
sokkal kapcsolatosan.

(210) M 08 03509 (220) 2008.11.11.
(731) iStore Hungary Kft., Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 09 00408 (220) 2006.05.22.
(731) ITF Pharma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(541) FOLIDEX
(511) 5 Fólsav alapú készítmények.

(210) M 08 03247 (220) 2008.10.16.
(731) Kaschmir Gold Kft., Budapest (HU)

(541) KASCHMIR-GOLD BLACK JACK
(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-

lyokba; ágy- és asztalnemûk, takarók, párnák.

(210) M 08 03411 (220) 2008.11.04.
(731) Klement Péter, Budapest (HU)
(740) dr. Bánfi László, Bánfi és Szentirmai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

(210) M 09 00518 (220) 2009.02.27.
(731) Koch’s Torma Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

(546)

(511) 29 Ecetes reszelt asztali torma üvegben.

(210) M 09 00273 (220) 2009.02.02.
(731) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

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

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

(210) M 08 03908 (220) 2008.12.19.
(731) Lin Shouliang, Budapest (HU)
(740) Pénzes Lászlóné, Hong Gud Kft., Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 00015 (220) 2009.01.07.
(731) Lázár & Lázár Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Csigó Csaba, Csigó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Wellness deLUX
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-

zés.

(210) M 09 00016 (220) 2009.01.07.
(731) Lázár & Lázár Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Csigó Csaba, Csigó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Wellness Bonus Club
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-

zés.

(210) M 08 03951 (220) 2008.12.29.
(731) Magnólia-Silver Kft., Diósd (HU)

(541) Magnólia-Silver
(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.

(210) M 08 03740 (220) 2008.12.05.
(731) Magyar Látszerész Szövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Gyülvészi Zsuzsanna, Gyülvészi Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 9 Napszemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok, szem-
üvegzsinórok, szemüvegek (optikai), optikai cikkek, optikai len-
csék, szemlencsék, okulárok, szemüveglencse üvegjei.

(210) M 08 03347 (220) 2008.10.28.
(731) Magyar Mediprint Szakkiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Ádám, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek.

(210) M 04 04360 (220) 2004.10.26.
(731) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gyáfrás Márta, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(591)

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

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.

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

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

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

(210) M 09 00072 (220) 2009.01.13.
(731) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(541) MI, MENNYI, MIÉRT
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 07 00647 (220) 2007.02.26.
(731) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(541) Magyarország elsõ televíziója
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés; rádió- vagy televíziómûsorok sugárzását bizto-
sító szolgáltatások.

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

(210) M 08 03820 (220) 2008.12.08.
(731) MediaVault Hungary, Budapest (HU)
(740) dr. Pozderka Gábor ügyvéd, Pozderka Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

(210) M 09 00111 (220) 2009.01.16.
(731) Mellow Mood Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) Nógrádi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátás; idõleges szállásadás.

(210) M 09 00276 (220) 2009.02.02.
(731) MENGLIDA Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Magasházy Katalin, Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SOULDANCER
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(210) M 09 00348 (220) 2009.02.09.
(731) MESEVARÁZS Programszervezõ és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kelen Nóra, Lendvai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Óvodai nevelés, testnevelés, tornatanítás.

(210) M 08 03736 (220) 2008.12.04.
(731) Millennium & Copthorne International Limited, Singapore-i

cég, Singapore (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Szállodákkal, motelekkel és egyéb ideiglenes szálláshe-
lyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apart-
manszállodákat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshe-
lyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó
apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos közönségszol-
gálat; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, mote-
leket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartman-
szállodákat, kapcsolatos marketingtevékenység, beleértve eme
szolgáltatások interneten és egyéb globális számítógépes hálóza-
tokon keresztül történõ hirdetését és reklámozását.

43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshe-
lyek bérbeadása; vendéglátóipar (étel és ital); összejövetelekhez
helyiségek bérbeadása; éttermek, kávéházak; ideiglenes szállás-
hely foglalások; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szolgál-
tatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.

(210) M 08 01714 (220) 2008.05.21.
(731) Minorics Nóra, Budapest (HU)

(554)

(511) 32 Borsodból származó ásványvizek.

(210) M 09 00486 (220) 2009.02.24.
(731) MINVASIVE Orvosi Eszközfejlesztõ és -gyártó Kft.,

Gyál (HU)
(740) dr. Soós Attila, Budapest

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

és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

(210) M 09 00300 (220) 2009.02.04.
(731) Moksa Med Kft., Sopron (HU)

(541) Moksa elixír
(511) 5 Étrend-kiegészítõ cseppek.

(210) M 08 03899 (220) 2008.12.18.
(731) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

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

(210) M 08 03900 (220) 2008.12.18.
(731) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

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

(210) M 09 00402 (220) 2009.02.16.
(731) Muac Muac Kft., Budapest (HU)
(740) Huang Szilvia, Budapest
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(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 09 00208 (220) 2009.01.27.
(731) Nano Hungary Kft., Kiskunhalas (HU)

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok, rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek, festõanyagok, maróanyagok, nyers természetes gyanták,
fémlapok, fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõ-
mûvészek részére.

(210) M 09 00127 (220) 2007.04.04.
(731) Neways, Inc., Springville, Utah (US)
(740) Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) DURI FUSION
(511) 5 Táplálkozáskiegészítõ anyagok, és ebbe az osztályba tarto-

zó minden más termék.

29 Táplálékkiegészítõk; folyékony táplálékkiegészítõk; ada-
lékanyagok élelmiszerekhez, nem orvosi célra szolgáló diétás ki-
egészítõ anyagok; és ebbe az osztályba tartozó minden más
termék.

32 Alkoholmentes italok; gyümölcsalapú üdítõitalok; szörpök;
szénsavas alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek;
gyümölcsitalok; gyümölcslevek, jégkásák és egyéb készítmények
italok elõállításához, és ebbe az osztályba tartozó minden más
termék.

(210) M 08 03917 (220) 2008.12.20.
(731) Novopharma Inc., Hallandale Beach, Florida (US)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

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

44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek részére, gyógyszerészeti tanácsadás, gyógyszer-
tár-létesítés, -üzemeltetés.

(210) M 09 00071 (220) 2008.03.06.
(731) Nycomed GmbH, Konstanz (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Irodák, Budapest

(541) CONDYLINE
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 07 04217 (220) 2007.12.19.
(731) Ombrello Media Kft., Budapest (HU)

(541) hg.hu
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével).

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

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; számítástechnikai hardver-
és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(210) M 09 00192 (220) 2009.01.23.
(731) PannonPharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad (HU)

(541) CIPEDRIL
(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).

(210) M 08 01856 (220) 2008.06.03.
(731) Papp Péter, Kiskunhalas (HU)
(740) dr. Szente Zsolt, Dr. Szente Ügyvédi Iroda, Kiskunhalas

(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.

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 08 03894 (220) 2008.12.18.
(731) PC Center Hungary Kereskedelmi és Számítástechnikai Kft.,

Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 35 Számítógépek, számítógép-alkatrészek, számítástechnikai
és azokhoz kapcsolódó hardverek és szoftverek kiskereskedelme.

37 Számítástechnikai és irodatechnikai rendszerek, hálózatok,
eszközök, készülékek, berendezések telepítése, üzembe helyezé-
se, üzemeltetése, fenntartása, javítása, szervizmûködtetés, kar-
bantartás, ezekhez kapcsolódó tanácsadás.
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(210) M 08 02896 (220) 2008.09.16.
(731) PHARMAPOLIS DEBRECEN Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Vizeli Kornél ügyvéd, Debrecen

(541) PHARMAPOLIS
(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).

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; bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; kutatás és fej-
lesztés mások részére; minõség-ellenõrzés; mûszaki kutatás; mû-
szaki szakértõi tevékenység; mûszaki tervtanulmányok készítése;
vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti
szolgáltatások.

(210) M 08 01673 (220) 2008.05.15.
(731) Philip Morris Products S. A., Neuchatel (CH)
(300) 50867 2008.01.22. CH
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SENSE
(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.

(210) M 09 00345 (220) 2009.02.09.
(731) Pirner Alma, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Gábor, Horváth és Horváth Ügyvédi Iroda,

Veszprém

(546)

(511) 41 Szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevé-
kenységek.

(210) M 09 00336 (220) 2009.02.06.
(731) Polgár Andreas, Sokorópátka (HU)
(740) dr. Horváth Gizella ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 33 Borok.

(210) M 08 03735 (220) 2008.12.04.
(731) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) POLIFARBE DISZPERZIÓS FAL- ÉS
MENNYEZETFESTÉK

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok.

(210) M 09 00178 (220) 2009.01.23.
(731) PROTEUS-GOLD Kft., Lipót (HU)

(546)

(511) 30 Kenyér, péksütemény és cukrászsütemények.

(210) M 08 03335 (220) 2008.10.27.
(731) QTC Informatikai és Szolgáltató Kft., Vajdácska (HU)
(740) Hársfalvi Péter, Budapest

(546)

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

(210) M 09 00820 (220) 2009.03.26.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) SINGLON
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 09 00821 (220) 2009.03.26.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 09 00822 (220) 2009.03.26.
(731) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 09 00168 (220) 2009.01.22.
(731) Salamander Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Green for You
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, ezen belül cipõk, lábbe-

lik, papucsok, szandálok, zoknik, harisnyák.
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(210) M 08 02798 (220) 2008.09.04.
(731) Stella Kereskedelmi és Ipari Zrt., Budapest (HU)
(740) Csilléry Gabriella dr. ügyvéd, Zsámbék

(546)

(511) 8 Hajszárító, hajvágó gép, hajvasaló.

21 Fésûk és szivacsok; kefék.

(210) M 07 03250 (220) 2007.09.25.
(731) Sunbeam Products, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) FOODSAVER
(511) 7 Háztartásban alkalmazható vákuumos csomagolóberen-

dezés és alkatrészei.

16 Vákuumcsomagoláshoz alkalmas mûanyag zacskók és te-
kercsek háztartási használatra.

20 Nem fémbõl készült dugó üveg lezárására háztartási haszná-
lathoz.

21 Fedeles, vákuumos mûanyag tárolók csomagoláshoz, vala-
mint fedeles fémdobozok, mindkétfajta csomagolóeszköz háztar-
tási használatra.

(210) M 08 03674 (220) 2008.11.24.
(731) Sárkányos Lovagrend Egyesület, Budapest (HU)

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

tevékenységek.

(210) M 09 00352 (220) 2009.02.09.
(731) The Leading Hotels of the World, Ltd., New York,

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

Budapest

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, könyvek, brosúrák, katalógusok, útiköny-
vek, térképek, minden, amik szállodákra vonatkoznak; íróeszkö-
zök, asztali tartozékok, levélpapír, irodaszerek, papírjelzõk (post
it-ek).

35 Üzleti tanácsadói szolgálatok a szállodák szervezete, me-
nedzsmentje és finanszírozása számára; reklámszolgálatok a szál-
lodák számára.

43 Szállodai, éttermi és rendezvényszolgáltatások; szállodai
foglalás szolgáltatások.

(210) M 09 00218 (220) 2009.01.28.
(731) Tollár Mónika, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 09 00059 (220) 2009.01.12.
(731) dr. Tóth Zsoltné, Gyõr (HU)
(740) dr. Tóth Zsolt ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 30 Cukrászsütemények, fagylaltok.

(210) M 08 03652 (220) 2008.11.27.
(731) Uszkai Zsolt, Budapest (HU)
(740) Gíró Szász és Társa Ügyvédi Iroda, dr. Gíró Szász János,

Budapest

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

(210) M 08 02626 (220) 2008.08.15.
(731) V-Contact Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) BOSS
(511) 32 Kizárólag világos sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és

egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;
szörpök és más készítmények italokhoz.

(210) M 08 02639 (220) 2008.08.18.
(731) Valent János, München (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 Ital és palackos bor, biotermékek, táplálékkiegészítõk, tej-
termékek, tojás, étkezési olajok és zsírok, cukor, édesség, pékáru,
kávé, fûszer, konyhai és italkiegészítõ eszközök kiskereske-
delme.
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(210) M 09 00176 (220) 2009.01.22.
(731) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) B, A SZUPERMÉHECSKE
(511) 18 Esernyõk, bevásárlószatyrok, hátizsákok, övtáskák, kül-

dönctáskák, kézitáskák és pénztárcák, atlétikai táskák, ruhatartó
zsákok utazáshoz, hátitáskák, aprópénzes pénztárcák, vászon-
táskák, strandtáskák.

25 Fürdõruhák, fürdõköpenyek, strandruhák, övek, sortok,
dzsekik, kabátok, zoknik, lábbelik, selyemkendõk, szvetterek,
halloweenjelmezek, farsangi jelmezek, karakterjelmezek, színpa-
di jelmezek, ruhák, kesztyûk, edzõsortok, fülvédõk, nyakvédõk,
pizsamák, nadrágok, ingek, melegítõfelsõk, síruhák, hosszúnad-
rágok, napvédõk, harisnyatartók, garbók, alsóruházat, mellények,
melegítõruhák, fejfedõk.

28 Játékok és játékszerek, nevezetesen, kártyajátékok, dobójá-
tékok; babák; felfújható játékok; plüssbabák; plüssjátékok; akció-
figurák és ehhez tartozékok; CD-ROM-okat hasznosító egyedül-
álló videojátékgépek, egyedülálló videojátékgépek, egyedülálló
hangkimenetgépek, táblajátékok; sportcikkek, nevezetesen, golf-
ütõk, baseball-labdák, futball-labdák, vízilabdák, játéklabdák,
baseballütõk; karácsonyfadíszek.

41 Szórakoztatási szolgáltatások vidámparki szórakoztatás for-
májában, szórakoztatás, sport és kulturális szolgáltatás, beleértve
a rádió- és televízióprogramokat; film- és élõ adások bemutatása;
animációs filmek és televíziós bemutatók; mozi- és tv-stúdiós
szolgáltatások; mozgóképes szórakoztató szolgáltatások, tévés
szórakoztatás, beleértve élõ elõadások és show-mûsorok, könyv-
kiadással kapcsolatos szolgáltatások, magazinok és folyóiratok;
információszolgáltatás a bejelentõ televíziós programszolgáltatá-
sától a többszörös felhasználókig a világhálón vagy az interneten
vagy más online adatbázisok; táncmûsoros produkciók, zenei mû-
sorok és videó díjkiosztó mûsorok; vígjáték mûsorok, játékprog-
ramok és sportmûsorok élõmûsor elõtt, amik élõadást sugároznak
vagy felvételek késõbbi sugárzásra; élõ zenei koncertek; tv-hír-
mûsorok; tehetségkutató versenyek szervezése, zenei és tele-
víziós díjkiosztó mûsorok; stílus- és divatbemutató-szervezés és
bemutatás; információszolgáltatás a szórakoztatás területén a
világméretû számítógépes hálózaton keresztül.

(210) M 09 00123 (220) 2009.01.16.
(731) Voyagex Morini Külkereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fromm Tünde ügyvéd, Dunaharaszti

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok.

(210) M 09 00041 (220) 2009.01.08.
(731) Weinhardt János, Kiskunhalas (HU)
(740) dr. Szente Zsolt, Dr. Szente Ügyvédi Iroda, Kiskunhalas

(546)

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

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

(210) M 09 00503 (220) 2009.02.25.
(731) Wilson Construction Co., Victoria , Mahe (SC)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 41 Kulturális programok szervezése, mûvészeti kiadványok,
kiadói tevékenység.

43 Étterem, gasztronómia.

(210) M 09 00504 (220) 2009.02.25.
(731) Wilson Construction Co., Victoria, Mahe (SC)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) EMMA ASSZONY KONYHÁJA
(511) 41 Kulturális programok szervezése, mûvészeti kiadványok,

kiadói tevékenység.

43 Étterem, gasztronómia.

(210) M 09 00231 (220) 2009.01.28.
(731) ZOTT GmbH & Co. KG, Mertingen (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) SAJTI-HAMI
(511) 29 Tej, tejes italok, nevezetesen ivótej, sûrített tej, író, joghurt,

gyümölcsjoghurt, kakaós vagy csokoládés joghurt; alkoholmen-
tes ivótejkeverék (túlnyomórészben tejbõl készült) kefir, tejszín,
puha fehér sajt, puha fehér sajt gyümölcsökkel és fûszernövé-
nyekkel; fõként tejet tartalmazó desszertek, zselatinnal és/vagy
keményítõmegkötõként és fûszeres ízesítõként; vaj, olvasztott
vaj, sajt és sajttermékek, tej és savópor emberi fogyasztásra,
diétás joghurt nem gyógyászati célból.
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(210) M 08 03816 (220) 2008.12.11.
(731) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (kivéve sörök); bástya keserû.

(210) M 08 03817 (220) 2008.12.11.
(731) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(541) BÁSTYA KESERÛ LIKÕR KÜLÖNLEGESSÉG
(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök); Bástya keserû likõr-

különlegesség.

(210) M 08 03969 (220) 2008.12.31.
(731) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök), pálinka.

(210) M 08 03970 (220) 2008.12.31.
(731) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök); ágyas pálinka.

(210) M 09 00040 (220) 2009.01.08.
(731) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök); bástya keserû.

(210) M 09 00363 (220) 2009.02.10.
(731) ÜSTÖKI Kft., Budapest (HU)
(740) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) NO’RINDA
(511) 32 Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

szörpök és más készítmények nem alkoholos italokhoz, nem alko-
holos gyümölcskivonatok; alkoholmentes gyümölcs és zöldség
alapanyagú dzsúszok, valamint növényi anyagokból készült
dzsúszok.

A rovat 109 db közlést tartalmaz.
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(111) 182.367 (151) 2008.08.25.
(210) M 02 02816 (220) 2002.06.13.
(732) Cardinal Számítástechnikai Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Gócza Gabriella ügyvéd, Gócza és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(554)

(511) 9 Tudományos és egyéb célra szolgáló mérõ-, jelzõ-, ellenõr-
zõ (felügyeleti) és oktató berendezések, felszerelések; hangok
vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló ké-
szülékek; mágneses adathordozók; regiszteres pénztárgépek; szá-
mológépek; adatfeldolgozó berendezések; számítógépek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
38 Távközlés.
41 Szakmai képzés; szórakoztatás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint idetarto-
zó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgál-
tatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés.
45 Személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások nyújtása
megrendelésre, egyedi igényeknek megfelelõen; biztonsági szol-
gáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 195.908 (151) 2008.11.10.
(210) M 07 03345 (220) 2005.02.18.
(732) Rewe-Zentral AG, Köln (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(541) JO-VITAL
(511) 30 Cukor, édesség, kivéve joghurtos édességek, különösen fõ-

zött menta és gyümölcsös édességek, gumicukorkák, nyalókák,
rágógumik.

(111) 196.230 (151) 2009.01.15.
(210) M 05 03049 (220) 2005.09.20.
(732) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Mosószerek; készítmények és anyagok mosodai célokra;
szövetkikészítõ készítmények, fehérítõszerek; tisztító-, fényesí-
tõ-, súroló- és csiszolókészítmények; edénymosó készítmények;
szappanok, kézmosó szerek; fényesítõ és tisztítókészítményekkel
és anyagokkal impregnált kendõk.

5 Készítmények férgek, rovarok és kártékony állatok irtására;
fungicidszerek; germicidszerek, baktériumirtó szerek; parazitair-
tó szerek; algicidek, rovarirtó, gyomirtó szerek; dezodorok sze-
mélyi célokra használtak kivételével; légfrissítõ készítmények
rovarûzõ szerek.
21 Nem elektromos készülékek és anyagok tisztítási célokra;
fényesítõ-, tisztító- és portalanítókendõk; impregnált kendõk tisz-
títási, portalanító és fényesítõ célokra; adagoló készülékek; kefék;
lapkák súrolási vagy tisztítási célokra; szivacsok és felmosók.

(111) 196.472 (151) 2008.12.11
(210) M 07 03313 (220) 2007.09.28.
(732) Malmos Balázs, Barcs (HU)
(740) dr. Fenyõ Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyteák, gyógynövények, gyógyitalok, gyógyhatású
adalékanyagok.
30 Tea, teaalapú italok.

(111) 196.475 (151) 2009.01.15.
(210) M 07 01167 (220) 2007.04.04.
(732) LÁNCHÍD RÁDIÓ Mûsorszolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyom-
dabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 196.486 (151) 2009.01.23.
(210) M 06 03210 (220) 2006.09.26.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

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

ségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi hasz-
nálatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények
kártevõk elpusztítására; fungicidek, herbicidek.

(111) 196.596 (151) 2009.02.06.
(210) M 06 03254 (220) 2006.10.02.
(732) EDISON NETWORK Kulturális és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság 70%, Budapest (HU);
Etalon Produkció Kft. 15%, Baja (HU);
Tóth Tibor 15%, Budapest (HU)

(740) Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, dr. Lendvai András
ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Magyarországról származó, magyar kultúrához kapcsolódó
reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztrá-
ció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, adat-
kutatás számítógépfájlokban (mások számára), adóbevallások el-
készítése becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzõi szolgálta-
tások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése mások számára) bér-
számfejtés, eladási propaganda (mások számára) elosztó-,
adagolóautomaták kölcsönzése, fénymásolás, fénymásoló gépek
kölcsönzése gazdasági elõrejelzések, gépírási szolgáltatások,
gyapjúanyagok becslése, gyorsírási szolgáltatások, hirdetések le-
vélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak
készítése, import-export ügynökségek, információk számítógé-
pes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás, irodagépek és ké-
szülékek kölcsönzése, kereskedelmi információs ügynökségek,
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereske-
delmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, kirakatrendezés, kon-
zultáció személyzeti kérdésekben, költöztetõszolgálat vállalko-
zások számára, könyvelés, könyvvizsgálat, közlemények átírása,
közönségszolgálat, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel
kapcsolatban lábon álló fa értékbecslése, manöken/modell szol-
gálatok reklám- vagy kereskedelmi célból, munkaerõ-toborzás,
online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanul-
mányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész
állapotba hozása reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok
(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése,
reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési médi-
umban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámügy-
nökségek, hirdetõügynökségek sajtófigyelés, segítségnyújtás ke-
reskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üz-
letvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szabadtéri hirdetés,
szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazda-
sági ügyekben, szállodai üzletvezetés, számítógépes nyilvántar-
tások kezelése, számlakivonatok összeállítása, személyzet kivá-
lasztása pszichológiai eljárásokkal, szövegfeldolgozás, teherva-
gonok helymeghatározása számítógéppel, telefonos üzenet-
közvetítés (telefonon el nem érhetõ személyeknek), televíziós
reklámozás, titkársági szolgáltatások, újság-elõfizetések intézése
(mások számára), állásközvetítõ irodák, árubemutatás, áruminták
terjesztése, árverés, önköltségelemzés, üzleti felvilágosítás, tájé-
koztatás, üzleti információk üzleti menedzselés elõadómûvészek
részére, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzlet-
szervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési
tanácsadó szolgálatok.

41 Magyarországról származó, magyar kultúrához kapcsolódó
nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevé-
kenységek; akadémiák (oktatás), alkotómûhelyek szervezése és

lebonyolítása (gyakorlat), audioberendezések kölcsönzése, bálok
szervezése, cirkuszok, digitális képfelvételezés, diszkók (szol-
gáltatásai), egészség(védõ) klubok (kondicionálás), elektronikus
desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása, elõadások díszleteinek kölcsönzése elõadó-
mûvészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szervezése
és lebonyolítása, feliratozás (filmeké), fényképészet, filmgyártás,
filmstúdiók, filmszínházak üzemeltetése, filmvetítõk és tarto-
zékaik kölcsönzése, fogadások tervezése (szórakoztatás) fordítói
szolgáltatások, fotóriportok készítése, golfpályák üzemeltetése,
gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek kölcsönzése,
hangstúdiók (szolgáltatásai), helyfoglalás show-mûsorokra, idõ-
mérés sporteseményeken, játékkaszinó (szolgáltatásai) játéktermi
szolgáltatások nyújtása, jelbeszéd értelmezése, karaoke-
szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy
oktatás), kollégiumok, internátusok, konferenciák szervezése és
lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása
könnyûbúvár-felszerelések kölcsönzése, könyvkiadás, könyvtári
kölcsönzés, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése,
leírószolgálat, levelezõ tanfolyamok, mikrofilmezés, modell-
ügynökségek mûvészek számára, mozgókönyvtári szolgáltatások
mozifilmek kölcsönzése, múzeumi szolgáltatások (bemutatók,
kiállítások), oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizs-
gáztatás, online elérhetõ elektronikus publikációk [nem letölt-
hetõk], online játékok szolgáltatása [számítógépes hálózatból]
óvodák (nevelés), pályaválasztási tanácsadás, rádió- és televí-
ziókészülékek kölcsönzése, rádió- és televízióprogramok ké-
szítése, rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-mû-
sorok, show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai)
sorsjátékok lebonyolítása, sport-edzõtábori szolgáltatások, sport-
felszerelések kölcsönzése (a jármûvek kivételével), sportlétesít-
mények üzemeltetése, sportversenyek rendezése, stadionok bér-
lete, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szemináriumok rende-
zése és vezetése, szerencsejátékok, szépségversenyek szervezése,
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók,
szinkronizálás, színpadi díszletek kölcsönzése, szórakoztatás,
szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása (nem
reklámcélú), televíziós szórakoztatás, teniszpályák kölcsönzése,
testnevelés, tornatanítás, vallásoktatás, versenyek szervezése
(oktatás vagy szórakoztatás), vidámparkok, videofelvevõ ké-
szülékek kölcsönzése, videofilmgyártás, videokamerák kölcsön-
zése videoszalagok kölcsönzése, videoszalagok vágása, vi-
deo(szalagra) filmezés, világítóberendezések kölcsönzése
színházak vagy filmstúdiók részére, zene összeállítása, zenekarok
szolgáltatásai, zenés kabarék, varieték, állatidomítás, állatkertek
üzemeltetése, éjszakai klubok, élõ elõadások bemutatása, üdülési
tárgyú információ, üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás).

43 Magyarországról származó, magyar kultúrához kapcsolódó
vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás;
bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziókban,
helyfoglalás szállodákban, hordozható épületek bérlete, kantinok
büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, nyugdíjasotthonok, óvo-
dák, panziók, rendezvényhez termek kölcsönzése, sátrak köl-
csönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek
(szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások, székek, asztalok
asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése, táborhelyek hasznosítása,
turistaházak, vendéglátóipar, állatpanziók, átmeneti szállások
bérlete, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek, üdülõtáborok
szolgáltatásai (szállásadás).

(111) 196.597 (151) 2009.02.05.

(210) M 08 01591 (220) 2008.05.08.
(732) RAMADA INTERNATIONAL INC., New Jersey (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda KFt., Budapest

(541) Ramada... a Balaton másképp
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.
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(111) 196.675 (151) 2009.02.17.
(210) M 07 03952 (220) 2007.11.27.
(732) Lakatos Péter, Szentendre (HU)

(541) Russian Kettlebell Challenge
(511) 25 Orosz származású ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

41 Orosz származású nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás;
sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 196.676 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 01913 (220) 2008.06.09.
(732) American Life Insurance Company, Wilmington,

Delaware (US)
(740) Mester Tamás, SWORK Nemzetközi Ügyvivõ Iroda Kft.,

Budapest

(541) AHICO INVEST PRO EURO
(511) 36 Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások.

(111) 196.677 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 01931 (220) 2008.06.09.
(732) Daniella Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide-
tartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés.

(111) 196.678 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02241 (220) 2008.07.09.
(732) SCB Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Várnai Rupert, Várnai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) METABOL Forte
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmény, diétás anyag gyógyászati

használatra, étkezési kiegészítõ kapszula formájában.

(111) 196.679 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02252 (220) 2008.07.09.
(732) Sweeting International Kft., Feketeerdõ (HU)

(541) KISTEHÉN
(511) 30 Édesipari termékek.

(111) 196.680 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02254 (220) 2008.07.09.
(732) Reader’s Digest Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Zárdai Zoltán, Zárdai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) EGYÜTT A VILÁGBAN
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek;
könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari
vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére;
ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra

szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék; különösen; folyóiratok, magazinok, revük
(idõszaki lapok), újságok, könyvek, könyvecskék, albumok, kata-
lógusok, prospektusok, füzetek, levelezõlapok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; különösen könyv- és folyóirat-kiadás, hangfel-
vétel és videófelvétel kiadása, elektronikus könyv- és folyó-
irat-kiadás, mindezek online kiadása, fényképészet, szerencse-
játékok, továbbá mindezek interneten keresztül is.

(111) 196.681 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02402 (220) 2008.07.24.
(732) Optika-Pro Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Zsuzsa, Dr. Horváth Zsuzsa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ENJOY THE BEAUTY
(511) 44 Optikusok szolgáltatásai.

(111) 196.682 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02403 (220) 2008.07.24.
(732) Optika-Pro Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Zsuzsa, Dr. Horváth Zsuzsa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) OPTIKA-PRO
(511) 44 Optikusok szolgáltatásai.

(111) 196.683 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02406 (220) 2008.07.24.
(732) Allianz Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Borsányi Gábor, Budapest

(541) Allianz HozamMix
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlan-
ügyletek.

(111) 196.684 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02412 (220) 2008.07.24.
(732) Biokarma Kft., Tatabánya (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek;
könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari
vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére;
ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szol-
gáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék.

(111) 196.685 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02690 (220) 2008.08.26.
(732) Procter & Gamble Holding GmbH, Schwalbach (DE)
(300) 200808722 2008.05.05. UA
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) BLEND-A-MED 3 D WHITE DELUXE
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(511) 3 Készítmények a száj, fogak, torok, íny és szájüreg ápolására
és higiéniájára, öblítõkészítmények a fogkõ és fogszuvasodás
elkerülésére, fogtisztító készítmények, fogápoló készítmények,
fogkrémek, szájöblítõk, szájspray, fogzselék, fluoros zselék,
fluoros szájvizek, tisztítóporok, fogkõelszínezõ tabletták.

(111) 196.686 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02693 (220) 2008.08.26.
(732) Törõcsik Jenõ, Budapest (HU)
(740) dr. Hazai Kinga ügyvéd, Dr. Kéri-dr. Hazai Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide-
tartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek meg-
felelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 196.687 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02696 (220) 2008.08.26.
(732) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ

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

(541) Celeb vagyok!
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 196.688 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02697 (220) 2008.08.26.
(732) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ

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

(541) Celeb vagyok, ments ki innen!!
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 196.689 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 03009 (220) 2008.09.25.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 196.690 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 03010 (220) 2008.09.25.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 196.691 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 03011 (220) 2008.09.25.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 196.713 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 01743 (220) 2008.06.16.
(732) Babapihenõ Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 41 Óvodák (nevelés), oktatás.

(111) 196.714 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 01930 (220) 2008.06.09.
(732) Daniella Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide-
tartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés.

(111) 196.715 (151) 2009.02.17.
(210) M 08 02074 (220) 2008.06.24.
(732) United Food Kft., Hajmáskér (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
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(111) 196.716 (151) 2009.02.17.

(210) M 08 02080 (220) 2008.06.24.
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
(740) dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs

(546)

(511) 32 Sör, világos vagy porter-, alkoholmentes és malátasörök.

(111) 196.717 (151) 2009.02.17.

(210) M 08 02413 (220) 2008.07.24.
(732) Organon Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(554)

(511) 5 Gyógyszerek (humán); gyógyszernek nem minõsülõ
gyógyhatású készítmények; hagyományos növényi gyógyszerek;
növényi gyógyszerek; növényi készítmények; növényi anyagok;
gyógyászati segédeszközök; étrend-kiegészítõk.

(111) 196.719 (151) 2009.02.17.

(210) M 08 02535 (220) 2008.08.08.
(732) Friesland Brands BV, Meppel (NL)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek, továbbá tejporok, sûrített tej és instant
készítmények, valamint olyan készítmények ételekhez és ita-
lokhoz, melyek más osztályokba nem tartoznak, tejszín vagy tej
alapú adalékanyagok kávé készítményekhez.

30 Kávé, csokoládés és kakaós italok.

(111) 196.723 (151) 2009.02.17.

(210) M 08 02698 (220) 2008.08.26.
(732) UNIMATIK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármû-
motorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a
szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi
mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

(111) 196.861 (151) 2009.02.27.
(210) M 08 01775 (220) 2008.05.27.
(732) GRANDS MAGASINS B-GMB, Párizs (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fog-
krémek.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai cé-
lokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és
szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz hasz-
nált anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított,
szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok
(dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok
és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló
szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksü-
temények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup;
élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek;
jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok;
tápanyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

(111) 196.862 (151) 2009.02.27.
(210) M 08 01776 (220) 2008.05.27.
(732) GRANDS MAGASINS B-GMB, Paris (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai cé-
lokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és
szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz hasz-
nált anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss
gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok;
tápanyagok állatok számára; maláta.

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

(111) 196.863 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 01204 (220) 2008.04.08.
(732) Marpa Art Bt., Budapest (HU)

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

tevékenységek; alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása
(gyakorlat); digitális képfelvételezés; egészség(védõ) klubok
(kondicionálás); elektronikus desktop kiadói tevékenység; elekt-
ronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; elõadómûvészek
szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebo-
nyolítása; feliratozás (filmeké); fényképészet; filmgyártás; film-
stúdiók; filmszínházak üzemeltetése; fordítói szolgáltatások;
gyakorlati képzés (szemléltetés); hangstúdiók szolgáltatásai;
klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); kollégiumok,
internátusok; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kong-
resszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális
vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelezõ tanfolyamok;
múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); oktatás; ok-
tatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online elérhetõ
elektronikus publikációk (nem letölthetõk); óvodák (nevelés);
pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízióprogramok
készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;
show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai); sport-
edzõtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése (a jár-
mûvek kivételével); sportlétesítmények üzemeltetése; sport-
versenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidõs szolgálta-
tások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpó-
ziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szink-
ronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; szóra-
koz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem rek-
lámcélú); televíziós szórakoztatás; vallásoktatás; versenyek szer-
vezése (oktatás vagy szórakoztatás); videofelvevõ készülékek
kölcsönzése; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése;
videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; video(szalag-
ra) filmezés; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés
kabarék, varieték; élõ elõadások bemutatása; üdülõtáborok szol-
gáltatásai (szórakoztatás).

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide
tartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató

szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés; adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai
médiumból elektronikus médiumba, belsõépítészet, csomagolás-
tervezési szolgáltatások, divattervezés, grafikusmûvészi ter-
vezési szolgáltatások, hostingszolgáltatások weboldalakhoz, ipa-
ri formatervezés, környezetvédelmi tanácsadás, kutatás és fej-
lesztés (mások részére), minõség-ellenõrzés, mûalkotások hi-
telesítése, stíldíszítés (ipari formatervezés), számítógép-
programok adatainak és adatoknak az átalakítása, számítógép-
programok installációja, számítógépprogramok sokszorosítása,
számítógépek kölcsönzése, számítógépes rendszerek tervezése,
számítógépes rendszerelemzés, tenger alatti kutatás, weboldalak
alkotása és fenntartása mások számára.

(111) 196.869 (151) 2009.03.02.
(210) M 07 03075 (220) 2007.09.11.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) A klasszikus zene rádiója
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

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

38 Távközlés.

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

(111) 196.874 (151) 2009.03.02.
(210) M 07 02508 (220) 2007.07.10.
(732) Dorottya 3 Kft., Budapest (HU)

(541) AQVAROMANA
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek.

(111) 196.876 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 00947 (220) 2008.03.17.
(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,
könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari cikkek, papíripari
vagy háztartási ragasztóanyagok, anyagok mûvészek részére,
ecsetek, írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével), tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével), csomagolásra szol-
gáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba),
nyomdabetûk, klisék.

35 Reklámozás, hirdetési tevékenység, kereskedelmi ügyletek,
kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, újság-elõfizetések
intézése (mások számára).

36 Ügynöki munkák, lakásügynökök, lízingek finanszírozása,
ingatlan haszonbérbe adás, ingatlanügynökségek, ingatlanok
becslése, ingatlanügynökök, ingatlanok kezelése, apartmanok és
lakások bérlése, páncélszekrény-szolgáltatás, hitelre történõ érté-
kesítés.
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38 Telefon-összeköttetések, üzenetek küldése és továbbítása,
információs irodák (hír) rádióadás, telefon- és telexszolgál-
tatások.

41 Versenyek szervezése (oktatás és szórakoztatás), mûsorok
készítése, szövegek kiadása.

(111) 196.877 (151) 2009.03.02.

(210) M 08 01845 (220) 2008.06.02.
(732) Édes Otthon Központ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

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

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; elektronikus könyvek és folyóiratok online
kiadása; fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés),
idõmérés sporteseményeken, rádiós szórakoztatás, riporteri szol-
gáltatások, show-mûsorok, show-mûsorok szervezése (imp-
resszárió szolgáltatásai), sportedzõtábori szolgáltatások, sport-
felszerelések kölcsönzése (a jármûvek kivételével), sportlé-
tesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése, szabadidõs
szolgáltatások nyújtása, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú
információk, televíziós szórakoztatás, versenyek szervezése
(oktatás vagy szórakoztatás), videofilmgyártás, videoszalagok
kölcsönzése, video(szalagra) filmezés.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az
idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés; adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai
médiumból elektronikus médiumba, gépjármûvek mûszaki vizs-
gálata, kutatás és fejlesztés (mások részére), mechanikai kutatás,
minõség-ellenõrzés, mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi tevé-
kenység, mûszaki tervtanulmányok készítése, szakvélemények
adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban), szellemi tulajdon
licencek adása, textilek tesztelése, weboldalak alkotása és fenn-
tartása mások számára.

(111) 196.879 (151) 2009.03.02.

(210) M 08 02484 (220) 2008.08.01.
(732) The Bio Company Kft., Mogyoród (HU)

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított és
fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek),
kompótok, tojások, tej és tejtermékek, étkezési olajok és zsírok.

32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes ita-
lok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készít-
mények italokhoz.

(111) 196.893 (151) 2009.03.02.

(210) M 07 03849 (220) 2007.11.19.
(732) Tranzit-Ker Kereskedelmi Zrt., Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Baromfi, különösen víziszárnyasok, friss, fagyasztott, elõ-
hûtött és továbbfeldolgozott termékek, egészben és darabolva,
csontozott készítmények, liba- és kacsamáj, illetve azok készít-
ményei.

(111) 196.894 (151) 2009.03.02.
(210) M 07 03852 (220) 2007.11.19.
(732) Tranzit-Ker Kereskedelmi Zrt., Debrecen (HU)

(541) GOLDEN GOOSE
(511) 29 Baromfi, különösen víziszárnyasok, speciálisan liba, friss,

fagyasztott, elõhûtött és továbbfeldolgozott, egész és darabolt,
csontozott készítmények, liba- és kacsamáj, illetve azok készít-
ményei.

(111) 196.895 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 00067 (220) 2008.01.11.
(732) CSEP-KER. Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) A minden százát
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

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

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

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai
célokra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefe-
gyártáshoz használt anyagok, takarítóeszközök; vasforgács;
nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt
üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak
más osztályokba.

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

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

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

(111) 196.896 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 00289 (220) 2008.01.29.
(732) Sara Lee/DE N.V., Utrecht (NL)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 30 Kávé, filteres csomagolású kávé, kávéalapú italok; tejet,
tejport, kávépótlókat, kakaót, csokoládét, gabonát, gyümöl-
csöket, cukrot, gyógynövényeket vagy fûszereket, illetve ezek
kombinációit tartalmazó kávé és kávés italok; kávékivonatok;
instant kávék; kávépótlók.

(111) 196.897 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 01830 (220) 2008.05.30.
(732) Timemaster Kft., Budapest (HU)
(740) Szentpéteri Zsolt, S.B.G.& K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) FÉM FATÁL
(511) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 196.898 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 01978 (220) 2008.06.16.
(732) FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet

és Terméktanács, Budapest (HU)

(541) Fogyasszon naponta 3x3 féle zöldséget,
gyümölcsöt az egészségért!

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

(111) 196.899 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 01979 (220) 2008.06.16.
(732) FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet

és Terméktanács, Budapest (HU)

(541) Egyen zöldséget, gyümölcsöt naponta 3x
az egészségért!

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

(111) 196.900 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 01983 (220) 2008.06.16.
(732) Mary-Ker Kft., Dunakeszi (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 30 Száraztészták; különféle félkész tészták.

(111) 196.901 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02161 (220) 2008.07.01.
(732) MARECO INGATLAN Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó

Zrt., Budapest (HU)
(740) Katona Zsuzsanna, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlan-
ügyletek.

(111) 196.902 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02164 (220) 2008.07.01.
(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;
hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek
érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztár-
gépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számító-
gépek; tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek;
könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari
vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére;
ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szol-
gáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefe-
gyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; acélgyapot;
nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt
üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak
más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide-
tartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés.

(111) 196.903 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02165 (220) 2008.07.01.
(732) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

(541) HUNIKON
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló

szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksüte-
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mények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup;
élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek;
jég.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 196.904 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02166 (220) 2008.07.01.
(732) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

(541) HUNICON
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló

szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksüte-
mények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup;
élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek;
jég.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 196.905 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02168 (220) 2008.07.01.
(732) PÓLUS KINCS Zrt., Göd (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 19 Építõanyagok, építõanyag-adalékok, amennyiben ezen áru-
osztályba tartoznak.

(111) 196.906 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02320 (220) 2008.07.16.
(732) Zou Guolan, Budapest (HU)
(740) dr. Varga Marietta ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 196.907 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02467 (220) 2008.07.31.
(732) „Classic Star” Építõipari és Szolgáltató Kft., Vecsés (HU)
(740) dr. Boros Árpád ügyvéd, Dr. Boros Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, vil-
lamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb
mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktató-
berendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések
és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regisz-
teres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések
és számítógépek; tûzoltó készülékek; adatfeldolgozó készülékek;
akkumulátorok, elektromos; akkumulátortöltõk; antennák; dikta-
fonok; elektronikus határidõnaplók; elektronikus hirdetõtáblák;
elektronikus jeladók; elektronikus zsebfordítógépek; fényké-
pezõgépek; filmkamerák; kábelek, elektromos; kézi adó-vevõk;
konverterek, elektromos; mûholdas navigációs készülékek;
navigációs berendezések jármûvekbe [fedélzeti számítógépek];
navigációs eszközök; noteszgépek, notebookok; radarkészü-
lékek; rádiótelefon készülékek; számítógépprogramok [letölt-
hetõ]; számítógépek; távadók, transzmitterek (távközlés); televí-
ziós készülékek; vevõkészülékek (audio-, video-); videokamerák;
videotelefonok.

(111) 196.913 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02473 (220) 2008.07.31.
(732) Belvedere Consulting Establishment, Vaduz (LI)
(740) Antal Ferenc, Békéscsaba

(541) dinocity
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, vil-

lamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb
mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktató-
berendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések
és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regisz-
teres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések
és számítógépek; tûzoltó készülékek.

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

38 Távközlés.

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

(111) 196.914 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02475 (220) 2008.07.31.
(732) Szövetség az Élõ Tiszáért Egyesület, Nagykörû (HU)
(740) dr. Gubek Nóra, Budapest

(546)

(511) 26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.

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

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

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

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 196.915 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02623 (220) 2008.08.15.
(732) KG DENTAL EU Fogorvosi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Boglárlelle (HU)

(546)

(511) 40 Fogtechnikusi szolgáltatások.

44 Orvosi szolgáltatások, fogászat.

(111) 196.916 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02627 (220) 2008.08.14.
(732) Kristály-Lízing Zrt., Szekszárd (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlan-
ügyletek.

(111) 196.917 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 01199 (220) 2008.04.08.
(732) Pataki Tibor, Budapest (HU)
(740) Kacsuk Zsófia, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) PATAKI
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk: különösen fehérnemû,

sportruházat és zokni.

(111) 196.918 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 01209 (220) 2008.04.08.
(732) British American Tobacco (Germany) GmbH,

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

Iroda, Budapest

(541) AUSLESE
(511) 34 Cigaretták; dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák;

dohányosok kiegészítõi.

(111) 196.919 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 01579 (220) 2008.05.06.
(732) Podravka prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 30 Paprikából, padlizsánból és fokhagymából készített már-
tások.

(111) 196.920 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 01883 (220) 2008.06.06.
(732) Artwork Kft., Budapest (HU)
(740) Endrõdi Balázs, Rimon Art Kft., Budapest

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari ter-
mékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek;
páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ércek.

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

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

24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osz-
tályokba; ágy- és asztalnemûk.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 196.921 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 01885 (220) 2008.06.06.
(732) Ratiopharm Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szûcs László, Réti, Antall és Madl Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) LACTIV-RATIOPHARM
(511) 5 Étrend-kiegészítõk, táplálékkiegészítõk, gyógyszerészeti

készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati haszná-
latra.

(111) 196.922 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 01886 (220) 2008.06.06.
(732) Ratiopharm Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szûcs László, Réti, Antall és Madl Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ALGOPLAST-RATIOPHARM
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, gyógyszeres tapaszok,

egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

(111) 196.923 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 01887 (220) 2008.06.06.
(732) Ratiopharm Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szûcs László, Réti, Antall és Madl Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) LACTIV ACUTE-RATIOPHARM
(511) 5 Étrend-kiegészítõk, táplálékkiegészítõk, gyógyszerészeti

készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati hasz-
nálatra.

(111) 196.924 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02063 (220) 2008.06.23.
(732) Virág + Napsugár 2003 Kft., Budapest (HU)
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(546)

(511) 33 Borok.

(111) 196.925 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02404 (220) 2008.07.24.
(732) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

(541) ÁRAK S MÉRETBEN
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló

szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksüte-
mények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup;
élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek;
jég.

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

(111) 196.926 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02067 (220) 2008.06.23.
(732) Daru Mihály, Kazincbarcika (HU)

(554)

(511) 39 Taxiszolgáltatás.

(111) 196.927 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02068 (220) 2008.06.23.
(732) Daru Mihály, Kazincbarcika (HU)

(554)

(511) 39 Taxiszolgáltatás.

(111) 196.928 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02066 (220) 2008.06.23.
(732) Alana-Tokaj Kft., Gyöngyöstarján (HU)

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 196.929 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02070 (220) 2008.06.23.
(732) Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mayer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Desszertporok, italporok.

(111) 196.930 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02226 (220) 2008.07.08.
(732) Grape-Vine Kft., Kiskunmajsa (HU)

(541) DÍNOM-DÁNOM
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(111) 196.931 (151) 2009.03.02.
(210) M 08 02233 (220) 2008.07.08.
(732) Delibo Kft., Budapest (HU)

(541) DELIBO
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények;

egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógy-
növények, gyógyteák, vitaminkészítmények, ásványi élelmi-
szer-kiegészítõk.
32 Sörök; ásvány-, forrás- és szódavizek, valamint egyéb alko-
holmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és
egyéb készítmények italok készítéséhez.

(111) 196.939 (151) 2009.03.04.
(210) M 08 03353 (220) 1985.02.18.
(732) SCA Hygiene Products Aktiebolag, Göteborg (SE)
(740) dr. Bogsch Attila, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati termékek; diétás készít-
mények orvosi használatra; bébiételek; tapaszok kivéve egész-
ségügyi kendõk, kivéve tamponok és kivéve egyéb, menstruáció
alatt használatos nedvszívó anyagok, kivéve tisztasági betétek,
kivéve egészségügyi pelenkák inkontinenciában szenvedõknek;
sebkötözõanyagok, fogtömõanyagok és fogászati mintázó-
anyagok, fertõtlenítõszerek; készítmények férgek írtására, gom-
baölõ szerek (fungicidek), gyomirtók (herbicidek).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati mûszerek és
készülékek, mûvégtagok , mûszemek és mûfogak; ortopédiai
termékek, orvosi varratanyagok, kivéve egyszer használatos
lepedõk és alátétek inkontinenciában szenvedõknek.
24 Textílanyagok és más osztályba nem tartozó textiltermékek;
ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 196.940 (151) 2009.03.04.
(210) M 08 01329 (220) 2008.04.15.
(732) Duna House Brokerage Kft., Budapest (HU)

(541) Duna House - Ingatlanértékesítési Garancia
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

(111) 196.941 (151) 2009.03.04.
(210) M 08 01330 (220) 2008.04.15.
(732) Duna House Brokerage Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, ingatlanügyletek.

(111) 196.942 (151) 2009.03.04.
(210) M 08 01331 (220) 2008.04.15.
(732) Duna House Brokerage Kft., Budapest (HU)

(541) Duna House-Értékesítési Garancia.
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, ingatlanügyletek.

(111) 196.968 (151) 2009.03.16.
(210) M 08 03295 (220) 2008.10.18.
(732) Egis Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 196.969 (151) 2009.03.16.
(210) M 08 03294 (220) 2008.10.18.
(732) Egis Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 196.970 (151) 2009.03.16.
(210) M 08 03292 (220) 2008.10.18.
(732) Egis Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 196.971 (151) 2009.03.16.
(210) M 08 03290 (220) 2008.10.18.
(732) Egis Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 196.972 (151) 2009.03.16.
(210) M 08 03289 (220) 2008.10.18.
(732) Egis Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 196.973 (151) 2009.03.16.
(210) M 08 03288 (220) 2008.10.18.
(732) Egis Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 196.974 (151) 2009.03.16.
(210) M 08 03287 (220) 2008.10.18.
(732) Egis Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 196.975 (151) 2009.03.16.
(210) M 08 03286 (220) 2008.10.18.
(732) Egis Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 197.030 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02975 (220) 2008.09.23.
(732) Europolis Park Airport Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Ormai Gabriella, Ormai és Társai CMS Cameron McKenna

LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Europolis Park BUDAPEST AEROZONE
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlan-

ügyletek, ingatlankezelés, irodák (ingatlanok) bérlete, ingatlan-
lízing.

(111) 197.031 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02976 (220) 2008.09.23.
(732) Europolis Park Airport Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Ormai Gabriella, Ormai és Társai CMS Cameron McKenna

LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) AEROZONE
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlan-

ügyletek, ingatlankezelés, irodák (ingatlanok) bérlete, ingatlan-
lízing.

(111) 197.032 (151) 2009.03.17.
(210) M 08 02048 (220) 2008.06.20.
(732) Király József, Kecskemét (HU)
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(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek;
könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari

vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére;
ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szol-
gáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

A rovat 89 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 182.367, 195.908,
196.230, 196.472, 196.475, 196.486, 196.596, 196.597, 196.675–
196.691, 196.713–196.717, 196.719, 196.723, 196.861–196.863,
196.869, 196.874, 196.876, 196.877, 196.879, 196.893–196.907,
196.913–196.931, 196.939–196.942, 196.968–196.975, 197.030–
197.032
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Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt

(111) 167.543
(210) M 00 06625
(180) 2010.12.08

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszûnése lemondás miatt

(111) 161.950
(732) TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corporation), Tokió (JP)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom törlése

(111) 187.682
(732) FUN Szórakoztató Központ Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Borsy János, Almási és Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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(111) 120.701
(732) INVISTA Technologies S.á.r.l., St. Gallen (CH)

(111) 120.867
(732) Gallaher Limited, WEYBRIDGE, Surrey (GB)

(111) 120.942
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 120.943
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 121.168
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 121.243
(732) Sandvik Intellectual Property AB, Sandviken (SE)

(111) 121.256
(732) Link-Belt Construction Equipment Company, L.P., LLLP

(Delaware állam törvényei szerint mûködõ vállalat), Lexington,
Kentucky (US)

(111) 121.312
(732) Sumitomo Kinzoku Kogyo Kabushiki Kaisha (Sumitomo Metal

Industries, Ltd.), Osaka (JP)

(111) 121.313
(732) Sumitomo Kinzoku Kogyo Kabushiki Kaisha (Sumitomo Metal

Industries, Ltd.), Osaka (JP)

(111) 121.343
(732) Akzo Nobel Coatings Festékgyártó és Kereskedelmi Rt.,

Tiszaújváros (HU)

(111) 121.344
(732) Akzo Nobel Coatings Festékgyártó és Kereskedelmi

Részvénytársaság, Tiszaújváros (HU)

(111) 121.509
(732) BorsodChem Zrt., Kazincbarcika (HU)

(111) 121.535
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 121.546
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 121.626
(732) AB Electrolux, Stockholm (SE)

(111) 121.627
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 121.739
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 121.827
(732) ABB AIR PREHEATER, INC., Wellsville, New York (US)

(111) 127.487
(732) Gála Kereskedelmi Zrt., Miskolc (HU)

(111) 128.000
(732) HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC, Salt Lake City (US)

(111) 128.183
(732) H-D MICHIGAN, INC., Ann Arbor, Michigan (US)

(111) 128.202
(732) The Gideons International, Nashville, Tennessee (US)

(111) 128.253
(732) RABOMATIK Ipari Automatizálási Kft., Gyõr (HU)

(111) 128.321
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza,

Cincinnati, Ohio (US)

(111) 128.475
(732) NOVOZYMES A/S, BAGSVAERD (DK)

(111) 128.523
(732) Mircona AB, Gavle (SE)

(111) 128.539
(732) Estée Lauder Cosmetics Ltd., Agincourt, Ontario (CA)

(111) 128.983
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 128.995
(732) Manager Magazin Verlagsgesellschaft mbH., Hamburg (DE)

(111) 129.223
(732) The Dow Chemical Company, Midland, Michigan (US)

(111) 156.021
(732) Centrex Egyesülés, Budapest (HU)

(111) 157.288
(732) TELEKOM Híradástechnikai és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

(111) 157.327
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára

Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)

(111) 158.315
(732) SANOFI-AVENTIS, Paris (FR)
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(111) 158.360
(732) XV.ker. Hubay Jenõ Zeneiskola, Budapest (HU)

(111) 158.695
(732) V&S Vin & Sprit Aktiebolag, Stockholm (SE)

(111) 158.767
(732) Arisco Industrial Ltda., Goiana, Goias (BR)

(111) 158.913
(732) Ranbaxy Laboratories Limited, New Delhi (IN)

(111) 158.937
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára

Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)

(111) 158.938
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára

Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)

(111) 159.224
(732) Kallós Kft., Budapest (HU)

(111) 159.319
(732) The Travelers Indemnity Company, Hartford, Connecticut (US)

(111) 159.791
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 159.794
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 159.890
(732) Holt’s Company (Delaware államban bejegyzett cég),

Philadelphia, Pennsylvania (US)

(111) 159.970
(732) dr. Bödök Károly, Budapest (HU)

(111) 160.235
(732) Salmi Oy, Äetsä (FI)

(111) 160.258
(732) IPR Pharmaceutical Inc., Carolina, Puerto Rico (US)

(111) 160.267
(732) Paramount Pictures Corporation (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Los Angeles, Kalifornia (US)

(111) 160.276
(732) Ingenix, Inc., Eden Prairie, Minnesota (US)

(111) 160.326
(732) Novell, Inc., Orem, Utah (US)

(111) 160.333
(732) Swisher International, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Jacksonville, Florida (US)

(111) 160.499
(732) Maytag International, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Newton, Iowa (US)

(111) 160.515
(732) Timex Corporation (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Middlebury, Connecticut (US)

(111) 160.531
(732) Chocolates Garoto S.A., Vila Velha, Espirito Santo (BR)

(111) 160.717
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)

(111) 160.846
(732) O-METALL Belgium Rt., Burg Reuland (BE)

(111) 160.908
(732) WebMD, Inc. (Georgia állam törvényei szerint mûködõ cég),

Atlanta, Georgia (US)

(111) 160.982
(732) „Zürich” Versicherungs-Gesellschaft, Zürich (CH)

(111) 161.018
(732) World Investment Company Limited, London (GB)

(111) 161.596
(732) New Zealand Dairy Board, Wellington (NZ)

(111) 161.774
(732) TOKAJ-OREMUS Szõlõbirtok és Pincészet Kft., Tolcsva (HU)

(111) 161.989
(732) IFF Ingatlankezelõ Kft., Törökbálint (HU)

(111) 162.161
(732) Profi-Média Kft., Baja (HU)

(111) 162.244
(732) Láng Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 162.245
(732) Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)

(111) 162.517
(732) Arysta LifeScience Magyarország Kft., Budapest (HU)

(111) 162.553
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 162.554
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 162.718
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken Gesellschaft mit beschränkter

Haftung, Hamburg (DE)

(111) 162.736
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 162.759
(732) Pharbio Medical International AB, Göteborg (SE)
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(111) 162.997
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 163.083
(732) E.T. Browne Drug Co., Inc. (New Jersey állam törvényei

szerint mûködõ cég), Englewood Cliffs, New Jersey (US)

(111) 163.177
(732) Omnova Wallcovering (UK) Limited, Hemel Hempstead,

Hertfordshire (GB)

(111) 163.187
(732) Stellenbosch Farmers’ Winery Limited, Stellenbosch (ZA)

(111) 163.211
(732) ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Zrt.,

Pomáz (HU)

(111) 163.390
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 163.405
(732) F. Schumacher & Co. (New York állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

(111) 163.861
(732) Neutrogena Corporation (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Los Angeles, Kalifornia (US)

(111) 163.883
(732) dr. Szabó László, Budapest (HU)

(111) 163.916
(732) Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc.,

Reynoldsburg, Ohio állam (US)

(111) 164.234
(732) Hewlett-Packard Development Company L.P., Houston,

Texas (US)

(111) 164.477
(732) FERRYKER TURBO Kft., Budapest (HU)

(111) 165.250
(732) JO MALONE Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), New York, New York (US)

(111) 165.252
(732) JO MALONE Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), New York, New York (US)

(111) 167.335
(732) ARYSTA LIFESCIENCE NORTH AMERICA, LLC

(California limited liability company), Cary (US)

(111) 167.478
(732) BONGRAIN S.A. (a French société anonyme a directoire

et conseil de surveillance), Viroflay (FR)

(111) 167.655
(732) The Rand Corporation (Kalifornia állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Santa Monica, Kalifornia (US)

(111) 168.151
(732) ELKEM AS, Oslo (NO)

(111) 168.210
(732) RICELAND-MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI Kft.,

Budapest (HU)

(111) 170.707
(732) RICELAND-MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI Kft.,

Budapest (HU)

(111) 170.708
(732) RICELAND-MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI Kft.,

Budapest (HU)

(111) 170.709
(732) RICELAND-MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI Kft.,

Budapest (HU)

(111) 170.710
(732) RICELAND-MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI Kft.,

Budapest (HU)

(111) 176.301
(732) Neutrogena Corporation (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Los Angeles, Kalifornia (US)

(111) 181.769
(732) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 184.645
(732) The Burton Corporation, Burlington, Vermont (US)

(111) 191.939
(732) Barilla G.e R. Fratelli-Societá per Azioni, Parma (IT)

A rovat 99 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás

(111) 125.018
(732) Memorex International Inc., Central Hong Kong (HK)

(111) 126.858
(732) Syngenta Participations AG, Basel (CH)

(111) 128.000
(732) HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC, Salt Lake City (US)

(111) 136.028
(732) The Lubrizol Corporation, Wickliffe, Ohio (US)

(111) 137.849
(732) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Budapest (HU)

(111) 142.229
(732) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Budapest (HU)

(111) 145.886
(732) Forrai Zsuzsanna, Budapest (HU)

(111) 145.887
(732) Forrai Zsuzsanna, Budapest (HU)

(111) 145.968
(732) Forrai Zsuzsanna, Budapest (HU)

(111) 151.367
(732) Papyrus AB, Mölndal (SE)

(111) 163.449
(732) Napolina Limited, Pier Head, Liverpool (GB)

(111) 164.477
(732) FERRYKER TURBO Kft., Budapest (HU)

(111) 167.335
(732) ARYSTA LIFESCIENCE NORTH AMERICA, LLC

(California limited liability company), Cary (US)

(111) 167.586
(732) JAHRESZEITEN VERLAG GmbH, Hamburg (DE)

(111) 167.587
(732) JAHRESZEITEN VERLAG GmbH, Hamburg (DE)

(111) 172.494
(732) JAHRESZEITEN VERLAG GmbH, Hamburg (DE)

(111) 176.194
(732) CAFEA GmbH, Hamburg (DE)

(111) 179.433
(732) OOL International Inc., Cheyenne, County of Laramie,

Wyoming (US)

(111) 180.740
(732) Amvyx SA, Argyroupolis (GR)

(111) 181.769
(732) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 183.701
(732) Grepton Zrt., Budapest (HU)

(111) 192.498
(732) Kardiometabolikus Alapítvány, Budapest (HU)

(111) 193.718
(732) Seal Trademarks Pty Ltd., Burleigh Heads, Queensland (AU)

(111) 194.107
(732) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Budapest (HU)

(111) 195.162
(732) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., Budapest (HU)

A rovat 25 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás

(111) 121.154
(732) Pernod Ricard USA, LLC, Purchase, New York (US)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(111) 121.158
(732) Pernod Ricard USA, LLC, Purchase, New York (US)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(111) 121.168
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 121.627
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 121.739
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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(111) 128.697
(732) Pernod Ricard USA, LLC, Purchase, New York (US)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(111) 129.223
(732) The Dow Chemical Company, Midland, Michigan (US)
(740) S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 157.327
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára

Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 158.315
(732) SANOFI-AVENTIS, Paris (FR)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 158.937
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára

Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 158.938
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára

Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 160.258
(732) IPR Pharmaceutical Inc., Carolina, Puerto Rico (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 160.607
(732) Abbasgholi Dastrandj, Vienna (AT)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 160.982
(732) „Zürich” Versicherungs-Gesellschaft, Zürich (CH)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 161.513
(732) Abbasgholi Dastrandj, Vienna (AT)
(740) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(111) 161.774
(732) TOKAJ-OREMUS Szõlõbirtok és Pincészet Kft., Tolcsva (HU)
(740) dr. Kalászi Éva ügyvéd, Budapest

(111) 162.997
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 163.390
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 163.453
(732) Budapest Bortársaság Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Deénes Sándor, Dr. Deénes Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 163.454
(732) Budapest Bortársaság Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Deénes Sándor, Dr. Deénes Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 163.494
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda dr. Gödölle Tamás ügyvéd,

Budapest

(111) 163.750
(732) Pernod Ricard USA, LLC, Purchase, New York (US)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

A rovat 22 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése

(111) 121.154
(732) Pernod Ricard USA, LLC, Purchase, New York (US)

(111) 121.158
(732) Pernod Ricard USA, LLC, Purchase, New York (US)

(111) 121.168
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 121.627
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 121.739
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 128.697
(732) Pernod Ricard USA, LLC, Purchase, New York (US)

(111) 129.223
(732) The Dow Chemical Company, Midland, Michigan (US)

(111) 158.315
(732) SANOFI-AVENTIS, Paris (FR)

(111) 159.970
(732) dr. Bödök Károly, Budapest (HU)

(111) 160.258
(732) IPR Pharmaceutical Inc., Carolina, Puerto Rico (US)

(111) 160.607
(732) Abbasgholi Dastrandj, Vienna (AT)

(111) 160.982
(732) „Zürich” Versicherungs-Gesellschaft, Zürich (CH)

(111) 161.513
(732) Abbasgholi Dastrandj, Vienna (AT)

(111) 161.774
(732) TOKAJ-OREMUS Szõlõbirtok és Pincészet Kft., Tolcsva (HU)

(111) 162.161
(732) Profi-Média Kft., Baja (HU)

(111) 162.997
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

M371

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 4. szám II. kötet, 2009.04.28.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények II.



(111) 163.390
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 163.453
(732) Budapest Bortársaság Kft., Budapest (HU)

(111) 163.454
(732) Budapest Bortársaság Kft., Budapest (HU)

(111) 163.494
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 163.750
(732) Pernod Ricard USA, LLC, Purchase, New York (US)

(111) 163.883
(732) dr. Szabó László, Budapest (HU)

A rovat 22 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás

(111) 120.701
(732) INVISTA Technologies S.á.r.l., St. Gallen (CH)

(111) 127.487
(732) Gála Kereskedelmi Zrt., Miskolc (HU)

(111) 128.000
(732) HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC, Salt Lake City (US)

(111) 128.253
(732) RABOMATIK Ipari Automatizálási Kft., Gyõr (HU)

(111) 130.890
(732) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, London (GB)

(111) 145.962
(732) Büki Üdítõ Kft., Budapest (HU)

(111) 150.658
(732) The Zig Ziglar Corporation, Plano (US)

(111) 153.898
(732) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, London (GB)

(111) 158.360
(732) XV. ker. Hubay Jenõ Zeneiskola, Budapest (HU)

(111) 159.970
(732) dr. Bödök Károly, Budapest (HU)

(111) 162.161
(732) Profi-Média Kft., Baja (HU)

(111) 163.083
(732) E.T. Browne Drug Co., Inc. (New Jersey állam törvényei

szerint mûködõ cég), Englewood Cliffs, New Jersey (US)

(111) 163.883
(732) dr. Szabó László, Budapest (HU)

(111) 164.234
(732) Hewlett-Packard Development Company L.P., Houston,

Texas (US)

(111) 168.151
(732) ELKEM AS, Oslo (NO)

(111) 168.210
(732) RICELAND-MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI Kft.,

Budapest (HU)

(111) 168.272
(732) Büki Üdítõ Kft., Budapest (HU)

(111) 168.273
(732) Büki Üdítõ Kft., Budapest (HU)

(111) 168.306
(732) Büki Üdítõ Kft., Budapest (HU)

(111) 170.707
(732) RICELAND-MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI Kft.,

Budapest (HU)

(111) 170.708
(732) RICELAND-MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI Kft.,

Budapest (HU)

(111) 170.709
(732) RICELAND-MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI Kft.,

Budapest (HU)

(111) 170.710
(732) RICELAND-MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI Kft.,

Budapest (HU)

(111) 170.956
(732) Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)

(111) 177.402
(732) Büki Üdítõ Kft., Budapest (HU)

(111) 181.322
(732) Büki Üdítõ Kft., Budapest (HU)

(111) 181.323
(732) Büki Üdítõ Kft., Budapest (HU)

(111) 181.324
(732) Büki Üdítõ Kft., Budapest (HU)

(111) 181.329
(732) Büki Üdítõ Kft., Budapest (HU)

(111) 182.001
(732) Büki Üdítõ Kft., Budapest (HU)

(111) 182.002
(732) Büki Üdítõ Kft., Budapest (HU)
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(111) 182.195
(732) Büki Üdítõ Kft., Budapest (HU)

(111) 182.203
(732) Büki Üdítõ Kft., Budapest (HU)

(111) 183.701
(732) Grepton Zrt., Budapest (HU)

(111) 183.701
(732) Grepton Zrt., Budapest (HU)

(111) 191.454
(732) Büki Üdítõ Kft., Budapest (HU)

(111) 191.939
(732) Barilla G.e R. Fratelli-Societá per Azioni, Parma (IT)

A rovat 37 db közlést tartalmaz.

M373

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 4. szám II. kötet, 2009.04.28.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények II.


	Védjegybejelentések meghirdetése II.
	Lajstromozott védjegyek II.
	Védjegyoltalom megszűnése II.
	Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt
	Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt
	Védjegyoltalom törlése

	Védjegyoltalom megújítása II.
	Vegyes védjegyközlemények II.
	Jogutódlás
	Képviseleti megbízás
	Képviselet megszűnése
	Név-, illetve címváltozás



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


		2009-04-23T15:21:57+0200
	Törőcsik Zsuzsanna




