
(111) 189.061 (151) 2007.03.29.
(210) M 05 02228 (220) 2005.07.01.
(732) Ranbaxy Laboratories Limited, New Delhi (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ALTIVA
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények humán

és állatgyógyászati célokra.

(111) 190.518 (151) 2007.08.07.
(210) M 06 03874 (220) 2006.11.28.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények, nevezetesen fogamzásgátlók.

(111) 195.061 (151) 2008.08.25.
(210) M 06 03449 (220) 2006.10.19.
(732) Aeropostale West, Inc., Wayne, New Jersey (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) AERO
(511) 3 Kozmetikumok, nevezetesen napvédõ készítmények, nap-

olajok, testápolók, testzselék, samponok, hajkondicionálók, nem
gyógyászati célú test- és arctisztítók és krémek, dezodorok, test-
permetek, körömlakk, rúzs, szájfény, szájbalzsam, hajzselé, haj-
hab, hajspray, fürdõzselé és szappanok.
18 Sporttáskák, kézitáskák, válltáskák és zsebkönyvek.
25 Ruházati cikkek és fejfedõk.
35 Kiskereskedelmi üzleti szolgáltatások, nagykereskedelmi
szolgáltatások, nevezetesen nagykereskedelmi szolgáltatások
kozmetikai szerekre, táskákra, ruházatra és fejfedõkre vonatkozó-
an, csomagküldõ szolgáltatás, katalógusszolgáltatás, telefonos
kereskedelmi szolgáltatás, online kereskedelmi szolgáltatás.

(111) 195.468 (151) 2008.09.25.
(210) M 05 03633 (220) 2005.11.11.
(732) Biokál International Kft., Barcs (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Natur BIOKÁL
(511) 1 Mezõgazdasági vegyi termékek, kivéve a gombaölõ, a

gyomirtó, a rovarölõ és parazitaölõ szereket.
5 Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek, gyomirtó szerek, fertõtlenítõ szerek.

(111) 195.625 (151) 2008.11.05.
(210) M 08 00355 (220) 2008.02.05.
(732) AKÓ Gasztronómiai Tanácsadó és Kiadói Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Winkler Gábor, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 195.715 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 00914 (220) 2008.03.14.
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 195.718 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 00270 (220) 2008.01.29.
(732) B-NET INVEST Vagyonkezelõ és Szolgáltató Korlátolt

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

STIEFENHOFER LUTZ Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

41 Nevelés; szakmai képzés.

(111) 195.732 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 00661 (220) 2008.02.28.
(732) Raypak, Inc., Oxnard, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) RAYPAK
(511) 11 Úszómedence- és gyógyfürdõfûtõk, gáztüzelésû forróvíz-

szolgáltató bojlerek, gáztüzelésû fûtõbojlerek, gáztüzelésû jégte-
lenítõ és hófelolvasztó bojlerek és hõszivattyúk.
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(111) 195.765 (151) 2008.10.15.
(210) M 08 01231 (220) 2008.04.09.
(732) Penomit Zrt., Vác (HU)

(541) HARMATCSEPP
(511) 32 Ásványvizek; szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes ita-

lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

(111) 195.791 (151) 2008.10.16.
(210) M 07 03397 (220) 2002.08.01.
(732) Ariadna Sodi Miranda, New York, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella ügyvéd, S.B.G. & K. Szabadalmi

és Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikumok, szappanok, illatszerek, illóolajok, hajsze-
szek, fogápoló szerek, termékek személyes ápolásra és fürdéshez,
samponok, tisztítókészítmények; mosodai készítmények.

9 Szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok, napszem-
üvegek, szemüvegek receptre; hang- és audiovizuális felvételek,
beleértve a fonográflemezeket, mûsoros mágnesszalagokat, vi-
deoszalagokat, lemezeket, kazettákat és CD-ROM-okat; mozgó-
filmek; számítógépes szoftver; szöveg, hang és/vagy képek felvé-
telére, közvetítésére vagy sokszorosítására alkalmas berendezé-
sek; videojátékok; elektronikus könyvek és kiadványok.

25 Ruházat, lábbelik, fejfedõk.

(111) 195.918 (151) 2008.11.18.
(210) M 07 02831 (220) 2007.08.14.
(732) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

(541) BUD
(511) 39 Szállítás, légi személy-, illetve áruszállítást segítõ szolgálta-

tás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.

(111) 195.919 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 00776 (220) 2008.03.06.
(732) MBP 23 Mûvészeti Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Gábor, Dr. Horváth J. Gábor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MANIER
(511) 18 Bõröndök, kézitáskák.

25 Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsónemûk; bõrruhá-
zat; cipõk; csuklyák, kapucnik.

42 Divattervezés.

(111) 195.920 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01043 (220) 2008.03.25.
(732) Neutrogena Corporation (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Los Angeles, Kalifornia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) SPOT STREESS CONTROL
(511) 3 Arc- és testápoló készítmények, nevezetesen tisztítóhab,

tisztító bõrradír, tisztítófolyadék (lotion), lemosókrém, hidratáló-
szer, arctisztító kendõ, bõrösszehúzó szer, pattanás elleni gél.

(111) 195.921 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01044 (220) 2008.03.25.
(732) Otthon Centrum Ingatlan-tanácsadó Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Fekete T. László, Fekete T. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Otthon Centrum. Hitelben is otthon vagyunk.

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

(111) 195.922 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01045 (220) 2008.03.25.
(732) Otthon Centrum Ingatlan-tanácsadó Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Fekete T. László, Fekete T. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Otthon Centrum. Garantáltan jól jár.
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(111) 195.923 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01048 (220) 2008.03.25.
(732) Surányi Péter, Kecskemét (HU)

(541) MAGICFLOOR
(511) 19 Nem fém építõanyagok, fal- és padlóburkoló lapok.

27 Szõnyegek, lábtörlõk, gyékények és nádfonatok, linóleum
és más padlóburkolatok.

(111) 195.924 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01219 (220) 2008.04.09.
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) HYUNDAI iX35
(511) 12 Személygépkocsik, tehergépkocsik, pótkocsik, furgonok;

az elõbbiek alkatrészei és tartozékai, gépkocsi-kormánykerekek
és gépkocsikerekek.

(111) 195.925 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01220 (220) 2008.04.09.
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) HYUNDAI iX45
(511) 12 Személygépkocsik, tehergépkocsik, pótkocsik, furgonok;

az elõbbiek alkatrészei és tartozékai, gépkocsi-kormánykerekek
és gépkocsi erekek.

(111) 195.926 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01224 (220) 2008.04.09.
(732) Infinity Sport Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Radnai Éva, Hajdu és Menyhei Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Converse, egy évszázad története
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 195.927 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01422 (220) 2008.04.24.
(732) SZÛCS és TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság, Pécsvárad (HU)

(541) PRÍMA-BACK-MIX
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-

rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
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(111) 195.928 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01582 (220) 2008.05.07.
(732) Celgene Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),

Summit, New Jersey (US)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(541) VIDAZA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 195.929 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01928 (220) 2008.06.09.
(732) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

(541) ANAMATAZ
(511) 5 Onkológiai orális gyógyszerészeti készítmények.

(111) 195.930 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01929 (220) 2008.06.09.
(732) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

(541) NORAZOX
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmé-

nyek gyógyászati használatra, humán gyógyszerek.

(111) 195.931 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01932 (220) 2008.06.09.
(732) Képesné dr. Vass Ilona, Budapest (HU);

dr. Szokolai Erzsébet, Telki (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) Dr. KryOsol
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások, hi-

giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 195.932 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01031 (220) 2008.03.21.
(732) HUNGERIT Zrt., Szentes (HU)
(740) Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 195.933 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01223 (220) 2008.04.09.
(732) Honvéd Futball Club Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

Budapest

(546)

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, sapkák.

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, reklámanyagok, reklámszövegek ké-
szítése és publikálása, szabadtéri hirdetés, szállodai üzletvezetés,
televíziós reklámozás, rádiós reklámozás, hirdetési hely kölcsön-
zése, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai
munkák.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, sportedzõtábori szolgáltatások, sportlétesítmé-
nyek üzemeltetése, sportversenyek rendezése, stadionok bérlete,
szabadidõs szolgáltatások nyújtása, testnevelés, tornatanítás, vi-
deo(szalagra filmezés), sportoktatás, sportoktatási tárgyú infor-
mációk, sportoktatási vizsgáztatás, idõ mérése sporteseménye-
ken, sportakadémiák (okatatás), egészségvédõ klubok (kondicio-
nálás).

43 Vendéglátás, (élelmezés), idõleges szállásadás, gyorsétter-
mek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, panziók,
szállodai szolgáltatások, önkiszolgáló éttermek.

(111) 195.934 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01587 (220) 2008.05.07.
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó ZRt.,

Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Hús-, baromfi-, és zöldség (fõzött) ételkonzerv.

(111) 195.942 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01290 (220) 2008.04.14.
(732) Hyundai Motor Company, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) i30CW
(511) 12 Szárazföldi közlekedési eszközök; gépjármûvek, gépko-

csik, beleértve személygépkocsik, tehergépkocsik, buszok, furgo-
nok, utánfutók, traktorok, gépjármûkerekek, valamint gumiab-
roncsok; a gépjármû-hajtómûvek, gépjármû biztonsági övek, gép-
jármû-sebességváltók, gépjármûszélvédõk és -ablakok, szélvédõ-
törlõk, a gépjármûvek biztonsági berendezései, nevezetesen a
légzsákok, valamint a fent felsorolt termékek alkatrészei és tarto-
zékai.
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(111) 195.943 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 00885 (220) 2008.03.12.
(732) Hinoki Shinyaku Kabushiki Kaisha (also trading as

Hinoki Shinyaku Co., Ltd.), Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek, szappanok, illatszerek.

(111) 195.944 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 00887 (220) 2008.03.12.
(732) Airseal VertriebsgmbH, Wien (AT)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 1 Kerékjavító anyagok, gumiabroncsragasztók.
17 (Vegyi) tömítõanyagok.

(111) 195.946 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01287 (220) 2008.04.14.
(732) The British Dispensary (L.P.) Co., Ltd.,

Samutprakarn (TH)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek, szappanok, illatszerek, kozmetikai cél-
ra alkalmazott folyadékok (lotion), krémek (kozmetikai), hintõ-
porok egészségügyi célokra, samponok és ajakrúzsok.

(111) 195.947 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01291 (220) 2008.04.14.
(732) Hyundai Motor Company, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) HYUNDAI i20
(511) 12 Szárazföldi közlekedési eszközök; gépjármûvek, gépko-

csik, beleértve személygépkocsik, tehergépkocsik, buszok, furgo-
nok, utánfutók, traktorok, gépjármûkerekek, valamint gumiab-
roncsok; a gépjármû-hajtómûvek, gépjármû biztonsági övek, gép-
jármû-sebességváltók, gépjármûszélvédõk és -ablakok, szélvédõ-
törlõk, a gépjármûvek biztonsági berendezései, nevezetesen a
légzsákok, valamint a fent felsorolt termékek alkatrészei és tarto-
zékai.

(111) 195.950 (151) 2008.11.18.
(210) M 07 02595 (220) 2007.07.18.
(732) Automobiles Citroen, Paris (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) CITROEN STYLE
(511) 12 Jármûvek, szárazföldi helyváltoztatási eszközök, levegõben

vagy vízen; személygépkocsik, biciklik, motorbiciklik, ezek tar-
tozékai, nevezetesen motorok, sebességváltók, karosszériák, al-
váz, kormánymûrendszerek, lengéscsillapítók, továbbítók, fékek,
kerekek, kerékszegélyek, kerékagysapkák, ülések, lopás elleni ri-
asztókészülék, dudák, ülésfedõk, ülések fejtámasztása, hátsó
visszapillantó tükrök, kormánykerekek, sebességváltó kar védõ-

je, ablaktörlõk, torziós rudak (torsion bars), tanksapkák, ütközõ-
védõk, utánfutók, csomagtartók, tetõcsomagtartók (ski racks),
légterelõk, napfénytetõk, ablakok.

(111) 195.951 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01779 (220) 2008.05.28.
(732) Beez Amsterdam Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(546)

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

(111) 195.952 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01444 (220) 2008.04.24.
(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zürich (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SPORT KEKSZTREM
(511) 30 Csokoládékészítmények.

(111) 195.953 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 00608 (220) 2008.03.10.
(732) Spqre Ingatlanforgalmazó és -fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Spielmann Éva, Spielmann Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SOLIDUM
(511) 36 Ingatlankezelés.

37 Építés.

(111) 195.954 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 00868 (220) 2008.03.12.
(732) SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és

Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,
Szeged (HU)

(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MiZo ÉLET, ERÕ, EGÉSZSÉG
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(111) 195.960 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01645 (220) 2008.05.13.
(732) Dow AgroSciences LLC., Indianapolis, Indiana (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MUSTANGFORTE
(511) 5 Rovarirtó (szerek), készítmények férgek elpusztítására,

gombaölõk (szerek), gyomirtó (szerek), és féregirtó (szerek).

(111) 195.963 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01094 (220) 2008.03.28.
(732) Zeffer András, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Gábor, Budapesti 4/6. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) MOBILMÁNIA
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 195.964 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01103 (220) 2008.03.28.
(732) DIRECTEL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kapusi Miklós, Kapusi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 195.965 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01281 (220) 2008.04.14.
(732) NAV N GO Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest

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

vekbe; navigációs eszközök; letölthetõ és rögzített számítógép-
programok; számítógépek; számítógépes játékprogramok; táv-
mérõ mûszerek, távolságmérõk; távolságregisztráló készülékek,
kilométerszámlálók.
42 Számítógépprogramok sokszorosítása; számítógépes rend-
szerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógép-
hardverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépprogramok kidol-
gozása; számítógépprogramok korszerûsítése; számítógépprog-
ramok kölcsönzése; számítógép-programozás; számítógépszoft-
ver fenntartása.
45 Szellemi tulajdon licencek adása.

(111) 195.966 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01285 (220) 2008.04.14.
(732) The British Dispensary (L.P.) Co., Ltd.,

Samutprakarn (TH)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek, szappanok, illatszerek, kozmetikai cél-
ra alkalmazott folyadékok (lotion), krémek (kozmetikai), hintõ-
porok egészségügyi célokra, samponok és ajakrúzsok.

(111) 195.967 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01288 (220) 2008.04.14.
(732) Malex Motion PTE Ltd, Singapore (SG)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 7 Golyós és görgõs csapágyperselyek, golyó és görgõ csava-
rok, csapágykonzolok gépeknél, csapágyházak, csapágyegységek

kerekekhez, csapágyak (gépalkatrészként), meghajtószíjak gé-
pekhez, szelepemelõk, csapágyak a lineáris mozgás biztosítására
(gépalkatrészként), a csapágyak alkatrészei és tartozékai, radiális
csapágyház (gépalkatrészként), siklócsapágyak (gépalkatrész-
ként), beállító asztalok (mint a gép részei), szárazföldi gépjármû-
veknél alkalmazott tárcsák, rúdvégek (gépalkatrészként), golyós
és görgõs csapágyak (gépalkatrészként), tömítések és tömítõgyû-
rûk csapágyakhoz: meghajtószíj-feszítõk, szabadonfutók, ten-
gelykapcsoló tárcsa egységek, elválasztó lapok, szelephimbák,
mind gépek vagy motorok tartozékaiként; kardáncsuklók (gépal-
katrészként), vízszivattyú-csapágyak.

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedésre alkalma-
zott berendezések, gépjármûcsapágyak, kerékcsapágyegységek,
tengelykapcsoló-kiemelõ csapágyak gépjármûvekhez, sebesség-
váltó-csapágyak és szárazföldi gépjármûvek alkatrészei, kor-
mánycsuklók gépjármûvekhez, golyós csuklók gépjármûvekhez,
rögzítõcsuklók szárazföldi gépjármûvekhez, kormányösszekötõ-
rúd-végek szárazföldi gépjármûvekhez, szelephimbák (a motorok
és gépjármûvek alkatrészeiként).

(111) 195.968 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 00883 (220) 2008.03.12.
(732) Wang Liqin, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházat.

(111) 195.969 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01093 (220) 2008.04.09.
(732) Zeffer András, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Gábor, Budapesti 4/6. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 195.970 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01284 (220) 2008.04.14.
(732) The British Dispensary (L.P.) Co., Ltd.,

Samutprakarn (TH)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
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(546)

(511) 3 Hintõporok egészségügyi célokra.

(111) 195.971 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01286 (220) 2008.04.14.
(732) The British Dispensary (L.P.) Co., Ltd.,

Samutprakarn (TH)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek, szappanok, illatszerek, kozmetikai cél-
ra alkalmazott folyadékok (lotion), krémek (kozmetikai), hintõ-
porok egészségügyi célokra, samponok és ajakrúzsok.

(111) 195.972 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 00190 (220) 2008.01.24.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Kft., Debrecen (HU)

(554)

(511) 29 Tej, tejtermékek.

(111) 195.973 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01294 (220) 2008.04.14.
(732) Eurest Étteremüzemeltetõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hingl Viktória ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 195.974 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01443 (220) 2008.04.24.
(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zürich (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) SPORT KEXTRÉM
(511) 30 Csokoládékészítmények.

(111) 195.975 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01484 (220) 2008.04.23.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) PUIOKA
(511) 29 Baromfi és baromfitermékek.

(111) 195.976 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01783 (220) 2008.05.28.
(732) ProPart Magyarország Kft., Dénesfa (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari vegyi termékek, hígítók, oldószerek; ipari rendeltetésû
ragasztóanyagok.
3 Tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek.
17 Tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok.

(111) 195.977 (151) 2008.11.18.
(210) M 07 04200 (220) 2007.12.18.
(732) Debreceni Hús Zrt., Debrecen (HU)
(740) dr. Aryné dr. Uhri Anna ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 29 Húsipari termékek, nyershús, füstölt áru, húsipari készítmé-
nyek.

(111) 195.978 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 00615 (220) 2008.02.26.
(732) Bochemie a.s., Bohumin (CZ)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, mezõgazdasági és tudományos vegyipari termékek.
3 Készítmények szennyes ruha tisztításához, fehérítõkészít-
mények, tisztító- és mosókészítmények.
5 Fertõtlenítõszerek, amik hatásosak baktérium, vírus és pe-
nész ellen.

(111) 195.979 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01282 (220) 2008.04.14.
(732) The British Dispensary (L.P.) Co., Ltd.,

Samutprakarn (TH)
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(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek, szappanok, illatszerek, kozmetikai cél-
ra alkalmazott folyadékok (lotion), krémek (kozmetikai), hintõ-
porok egészségügyi célokra, samponok és ajakrúzsok.

(111) 195.980 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01289 (220) 2008.04.14.
(732) Hyundai Motor Company, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) HYUNDAI i40
(511) 12 Szárazföldi közlekedési eszközök; gépjármûvek, gépko-

csik, beleértve személygépkocsik, tehergépkocsik, buszok, furgo-
nok, utánfutók, traktorok, gépjármûkerekek, valamint gumiab-
roncsok; a gépjármû-hajtómûvek, gépjármû biztonsági övek, gép-
jármû-sebességváltók, gépjármûszélvédõk és -ablakok, szélvédõ-
törlõk, a gépjármûvek biztonsági berendezései, nevezetesen a
légzsákok, valamint a fent felsorolt termékek alkatrészei és tarto-
zékai.

(111) 195.981 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01292 (220) 2008.04.14.
(732) Hyundai Motor Company, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) HYUNDAI iX55
(511) 12 Személygépkocsik, tehergépkocsik, pótkocsik, furgonok;

az elõbbiek alkatrészei és tartozékai, gépkocsi-kormánykerekek
és gépkocsikerekek.

(111) 195.982 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01640 (220) 2008.05.13.
(732) Ravintoraisio Oy, Raisio (FI)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Irodák, Budapest

(541) ELOVENA
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-

rek: lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok: friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(111) 195.983 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01641 (220) 2008.05.13.
(732) GENERAL MOTORS CORPORATION (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) CRUZE
(511) 12 Jármûvek, nevezetesen autók, sportkocsik, terepjárók, te-

herautók, furgonok, motorok és ezek tartozékai.

(111) 195.984 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01642 (220) 2008.05.13.
(732) Motoker Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák,
Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, különösen mobiltelefonok, illetve mo-
biltelefon-tartozékok kiskereskedelmi forgalmazása.

(111) 195.985 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01644 (220) 2008.05.13.
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) CAMAY DEJOUR
(511) 3 Pipereszappanok, illatszerek, kozmetikumok, illóolajok,

hajbalzsamok, tisztálkodási készítmények, bõrápoló és szépség-
ápoló szerek, fejbõr és hajápolók, dezodorok és izzadásgátló
szerek.

(111) 195.986 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 00884 (220) 2008.03.12.
(732) Hegedûs Csaba, Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Szõke Norbert ügyvéd, Nyíregyháza

(546)

(511) 19 Armatúrák, merevítések építési célra (nem fémbõl); áll-
ványzatok, nem fémbõl; építõanyagok, nem fémbõl; építõelemek
betonból; építõkövek; épületek, nem fémbõl; épületpanelek, nem
fémbõl; öntödei öntõformák, nem fémbõl.

20 Asztallapok, bútorok; bútorszerelvények, nem fémbõl; cég-
táblák, cégérek fából vagy mûanyagból.

42 Belsõépítészet, grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások,
építészet.

(111) 195.987 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01269 (220) 2008.04.14.
(732) Yess Europe Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) ...ahol mindig jár Önnek valami plusz!
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

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

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

35 Reklámozás, segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mû-
ködésében.

(111) 195.988 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01272 (220) 2008.04.14.
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

M10

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 1. szám I. kötet, 2009.01.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek I.



(546)

(511) 29 Tej, tejpor, zselésített, ízesített és habosított tej; tejtermé-
kek, nevezetesen tejes desszertek, joghurtok, joghurtitalok, túró;
fõleg tejbõl vagy tejtermékbõl készült natúr vagy ízesített italok,
fõleg tejbõl készített tejitalok, gyümölcsös tejes italok; natúr vagy
ízesített erjesztett tejes termékek.

(111) 195.989 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01283 (220) 2008.04.14.
(732) The British Dispensary (L.P.) Co., Ltd.,

Samutprakarn (TH)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Hintõporok egészségügyi célokra.

(111) 195.990 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01293 (220) 2008.04.14.
(732) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo (JP)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi

irodák, Budapest

(541) PLETAL
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények trombociták egyesülésének

gátlására.

(111) 195.992 (151) 2008.11.19.
(210) M 08 01757 (220) 2008.05.26.
(732) Tõzsdepalota Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fazekas Balázs/ dr. Kõmíves Attila, Réczicza White & Case

LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 195.993 (151) 2008.11.19.
(210) M 08 01756 (220) 2008.05.26.
(732) Lipót Garázs Üzemeltetõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fazekas Balázs/ dr. Kõmíves Attila, Réczicza White & Case

LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 195.995 (151) 2008.11.19.
(210) M 08 01593 (220) 2008.05.08.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) MotoPRo
(511) 4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porfelszívó, nedvesítõ

és -lekötõ vegyületek fûtõanyagok, /beleértve a motorbenzineket
is/, világítóanyagok, gyertyák, gyertyabelek.

(111) 195.996 (151) 2008.11.19.
(210) M 08 01455 (220) 2008.04.23.
(732) Kovács Patrik, Budapest (HU);

Barta László, Budapest (HU)
(740) dr. Szakál Róbert, Dr. Szakál Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére, mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 195.997 (151) 2008.11.19.
(210) M 08 01255 (220) 2008.04.10.
(732) Ranbaxy Laboratories Limited, Gurgaon (Haryana) (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) TITIAPOK
(511) 5 Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények emberi és

állatorvosi használatra.

(111) 195.998 (151) 2008.11.19.
(210) M 08 01254 (220) 2008.04.10.
(732) KIKA Möbel-Handelsgesellschaft m.b.H., St Pölten (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
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16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.

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

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

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

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

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

(111) 195.999 (151) 2008.11.19.
(210) M 08 01247 (220) 2008.04.09.
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(541) ZEKK
(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok, szeszes italok, likõrök, bor-

párlatok (a sörök kivételével).

(111) 196.000 (151) 2008.11.19.
(210) M 08 01246 (220) 2008.04.10.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

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

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 196.001 (151) 2008.11.19.
(210) M 08 01059 (220) 2008.03.26.
(732) Éden Food Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Siófok (HU)
(740) dr. Szabó Péter, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 196.002 (151) 2008.11.19.
(210) M 08 01058 (220) 2008.03.26.
(732) Éden Food Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Siófok (HU)
(740) dr. Szabó Péter, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Pizza Chef
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

(111) 196.003 (151) 2008.11.19.
(210) M 08 01057 (220) 2008.03.26.
(732) Szente Hajnalka, Budapest (HU)
(740) dr. Bognár Viktor ügyvéd, Budapest

(541) EXI PARIS
(511) 25 Franciaországból származó ruházati cikkek, cipõk, kalap-

áruk.

(111) 196.004 (151) 2008.11.19.
(210) M 08 00374 (220) 2008.02.07.
(732) N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Arday Márta ügyvéd, Arday Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 39 Utazási szolgáltatások.

(111) 196.005 (151) 2008.11.19.
(210) M 07 02379 (220) 2007.07.02.
(732) Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért,

Budapest (HU)

(541) Magyar Gyógyszerkutatásért Díj
(511) 6 Kisplasztika.

41 Nevelés, oktatás, szakmai képzés, országos tanulmányi ver-
senyek szervezése, kulturális tevékenységek, díjátadás, élõ elõ-
adás.
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(111) 196.007 (151) 2008.11.19.
(210) M 07 02900 (220) 2007.08.22.
(732) Kaiser 2000 Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Pálinka; ágyas pálinka.

(111) 196.008 (151) 2008.11.19.
(210) M 08 00529 (220) 2008.02.20.
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gombási Izabella, Budapest

(541) Magyar Televízió
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 196.012 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 01158 (220) 2008.04.03.
(732) Karya Tour Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hargittay Attila, Hargittay és Jarovinszkij Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; autóbusz-közlekedés, folyami szállítás, gépkocsival történõ
szállítás, hajózás(i) szolgáltatások, helyfoglalás szállítással kap-
csolatban, helyfoglalás utazáshoz, helyfoglalás utazással kapcso-
latban, információ szállítással kapcsolatban, kalauzolás ismeret-
len helyen, komphajón történõ szállítás, látogatások tervezése tu-
ristáknak, légi szállítás, sétahajó (szolgáltatások), személyszállí-
tás, tengeri szállítás, turistairodák (szállodai, panziós helyfoglalás
kivételével), utaskísérés, utasszállítás, utazások szervezése, vas-
úti szállítás, vízi utazások szervezése.

(111) 196.013 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 01148 (220) 2008.04.03.
(732) Tsendra, Roman Ivanovich, Kolcsino, Mukachevskij (UA)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött zöldségek.

(111) 196.014 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 01164 (220) 2008.04.03.
(732) IN-VITRO Kutató, Fejlesztõ Kft., Dunakeszi (HU)
(740) dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

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

(111) 196.016 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 01695 (220) 2008.05.19.
(732) Zi Li Kft., Budapest (HU)
(740) Beniashvill Nikoletta, Budapest

(541) DMR
(511) 25 Ruhák, cipõk, kalapáruk.

(111) 196.018 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 01692 (220) 2008.05.19.
(732) Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelõsségû

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

(546)

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

(111) 196.019 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 01462 (220) 2008.04.25.
(732) Invitel Távközlési Zrt., Budaörs (HU)
(740) dr. Szolnoky Andrea, Tiszakerecseny

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 196.020 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 01463 (220) 2008.04.25.
(732) Invitel Távközlési Zrt., Budaörs (HU)
(740) dr. Szolnoky Andrea, Tiszakerecseny

(541) Invi Trió
(511) 38 Távközlés.

(111) 196.021 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 01858 (220) 2008.06.03.
(732) Golyós Toll Kft., Szombathely (HU)
(740) Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 196.028 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 00959 (220) 2008.03.18.
(732) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

(541) ÖRDÖNGÖS
(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök ki-

vételével), almabor, borok, égetett szeszes italok, gyümölcstartal-
mú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.

(111) 196.029 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 00952 (220) 2008.03.18.
(732) Horváth Sándor László, Budapest (HU);

Horváthné Tremmel Mária, Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

(111) 196.030 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 00958 (220) 2008.03.18.
(732) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

(541) ARANYVIRÁG
(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök ki-

vételével), almabor, borok, égetett szeszes italok, gyümölcstartal-
mú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.

(111) 196.031 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 00972 (220) 2008.03.18.
(732) Mecsek-Drog Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Pécsvárad (HU)

(541) CSALA VARÁZS
(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); gyógyteák.

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; tea.

(111) 196.032 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 02112 (220) 2008.06.26.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 196.033 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 02109 (220) 2008.06.26.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 196.034 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 02111 (220) 2008.06.26.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 196.035 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 02108 (220) 2008.06.26.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 196.036 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 01622 (220) 2008.05.09.
(732) Napi Gazdaság Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bagi János Zoltán, Kálóczy és Bagi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 196.037 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 00833 (220) 2008.03.11.
(732) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

(541) TÁNCOS
(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök ki-

vételével), almaborok, borok, égetett szeszes italok, gyümölcstar-
talmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.

(111) 196.040 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 01259 (220) 2008.04.11.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai lemosószerekkel impregnált ruhaanyagok, vat-
ta kozmetikai használatra, vattás pálcikák kozmetikai használat-
ra.
5 Nõi egészségügyi termékek, egészségügyi kendõk, gyógy-
szerészeti lemosószerekkel impregnált ruhaanyagok.
16 Papírból készült termékek, melyek a 16. osztályba tartoz-
nak, toalettpapír, papírkendõk, papírszalvéták, arctisztító kendõk,
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papírtörülközõk, asztalterítõk, papírból, kozmetikai tisztítóken-
dõk papírból, konyhai papírtörülközõk, folpack, szemeteszsákok,
átlátszó hártyák, fóliák.

21 Tisztítórongyok, szivacskendõk, háztartási törlõkendõk,
felmosórongyok, bútortörlõ rongyok.

(111) 196.041 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 01261 (220) 2008.04.11.
(732) Szatmári Kereskedõház Kft., Mátészalka (HU)
(740) dr. Dobos József ügyvéd, Nyíregyháza

(541) BREMIX
(511) 17 Szigetelõanyagok, szigetelõk, szigetelõtapaszok, tömíté-

sek, szigetelések, tömítõanyagok, vegyszerek rések javítására.

19 Beton, bevonatok (építõanyag), habarcs építési célokra, szi-
getelõvakolat.

(111) 196.043 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 01762 (220) 2008.05.27.
(732) Háda Kft., Tiszakanyár (HU)

(546)

(511) 25 Gyermek lábbeli, fehérnemû, alsóruházat, felsõruházat, ka-
lapáruk; felnõtt férfi lábbeli, fehérnemû, alsóruházat, felsõruhá-
zat, kalapáruk; felnõtt nõi lábbeli, fehérnemû, alsóruházat, felsõ-
ruházat, kalapáruk.

(111) 196.044 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 01615 (220) 2008.05.09.
(732) RAVAK Hungary Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 11 Biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz-
vagy gázvezetékekhez, csapok, fertõtlenítõkészülékek, fertõtlení-
tõadagolók toalettekhez, fürdõkád-felszerelések, fürdõkád-garni-
túrák, fürdõkádak, fürdõkályhák, fürdõvíz-melegítõk, fürdõszobai
szerelvények, fûtõelemek, fûtõtestek, fûtõtestek, gõzfejlesztõ be-
rendezések, illemhelyek, WC-k (szaniteráruk), lámpaüvegek, lám-
pák, lámpák, elektromos, levegõszagtalanító készülékek, meleg vi-
zes fûtõberendezések, mennyezetvilágítások, mosdókagylók, kéz-
szárító készülékek mosdókhoz, pezsgõfürdõ-készülékek, lámpa-
üvegek, lámpák, lámpák, elektromos, levegõszagtalanító készülé-
kek, melegítõlapok, meleg vizes fûtõberendezések, mennyezetvi-
lágítások, mosdókagylók, mosogatók, lefolyók, pezsgõfürdõ-ké-
szülékek, radiátorfedelek, radiátortetõk, radiátorok, elektromos, ra-
diátorok (fûtés), radiátorok központi fûtéshez, szabályozó és biz-
tonsági tartozékok vízszolgáltató berendezésekhez, szabályozósze-
relvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékek-
hez, szauna fürdõberendezések, szûrõ (háztartási vagy ipari beren-
dezések részei), toalettek (WC-k), tömítõgyûrûk vízcsapokhoz,
úszómedence-klórozó berendezések, vécékagylók, vécéülõkék,
védõberendezések világításhoz, világítóberendezések és készülé-
kek, vízellátási berendezések (automata), vízellátó berendezések,
vízelosztó berendezések, vízmelegítõk (készülékek), vízsterilizáló
berendezések, vízszûrõ berendezések, WC-vízöblítõ tartályok, zu-
hanyfülkék, zuhanyok, örvényfürdõk.

(111) 196.045 (151) 2008.11.20.
(210) M 08 01618 (220) 2008.05.09.
(732) Napi Gazdaság Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bagi János Zoltán, Kálóczy és Bagi Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 196.048 (151) 2008.11.27.
(210) M 08 01320 (220) 2008.04.15.
(732) Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)

(546)

(511) 16 Egészségügyi papír, törlésre szolgáló termékek, papír zseb-
kendõk, szalvéták.

(111) 196.049 (151) 2008.11.27.
(210) M 08 01308 (220) 2008.04.10.
(732) Szirén Ruházati Termelõ és Kereskedõ Kft., Szarvas (HU)

(541) MOUNT VINSON 4897
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 196.050 (151) 2008.11.27.
(210) M 08 00902 (220) 2005.08.16.
(732) MasterCard International Incorporated (Delaware állam

törvényei szerint bejegyzett cég), Purchase, New York (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(541) TITANIUM MASTERCARD
(511) 9 Tudományos célra szolgáló berendezések és felszerelések;

mágneses adathordozók; felvevõlemezek; automata eladóberen-
dezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez;
pénztárgépek; adatfeldolgozó berendezések; számítógépek; szá-
mítógéphardverek; számítógépszoftverek és számítógépprogra-
mok; távközlési és elektromos berendezések és felszerelések;
könyvelõgépek; adatok, így hang és kép regisztrálására, továbbí-
tására és reprodukálására szolgáló eszközök; mágneses felvevõ-
állvány; pénzügyi számlák a globális számítógépes hálózaton ke-
resztül történõ követésére, irányítására és elemzésére szolgáló be-
rendezés; számítógéphardver és -szoftver, különösen a helyi és
nagy kiterjedésû számítógépes hálózatok fejlesztésére, karbantar-
tására és alkalmazására; memóriakártyában lévõ adatok olvasásá-
ra szolgáló rendszerek, beleértve az integrált áramköri memóriá-
kat és a bankkártya-memóriákat; letölthetõ elektronikus kiadvá-
nyok; nyomtatóberendezés; beleértve adatfeldolgozó rendszerek
és pénzügyi tranzakciós rendszerek adatainak kinyomtatására
szolgáló berendezés; banki összeköttetés létesítésére szolgáló gé-
pek; kódolók és dekódolók; modemek; számítógépes hardverek
és szoftverek a fizetési tranzakciók elektronikus eszközökkel való
megkönnyítésére; számítógépes hardverek és titkosítószoftverek,
titkosítókulcsok, digitális okmányok, digitális aláírások, szoftve-
rek az adattárolás biztosítására, valamint az egyének, bankok és
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intézmények által használt bizalmas információk keresésére és to-
vábbítására; mágneses kódolókártyák és integrált áramköri csipet
tartalmazó kártyák (ún. „smart kártyák”), hitelkártyák, bankkár-
tyák, csipkártyák, tárolt érték kártyák, elektronikus adathordozó
kártyák, fizetõkártyák és kódolt fizetõkártyák; bankkártyák, bele-
értve a nyomtatott bankkártyák, mágneses memóriát és integrált
áramkörû memóriát alkalmazó bankkártyák; kártyaleolvasók;
mágnesesen kódolt kártyaleolvasók elektronikus adathordozó
kártyák, mágnesesen kódolt kártyaleolvasók, elektronikus adat-
hordozó kártyaleolvasók, elektronikus titkosítóegységek, számí-
tógépes hardverek; számítógépes terminálok, számítógépes szoft-
verek a pénzügyi szolgáltatások, banki és távközlési szolgáltatá-
sok területén; számítógépes szoftverek smart kártyának a termi-
nálokkal és a leolvasókkal való kapcsolatfelvétele biztosítására;
telefonba és egy távközlési eszközbe beépített számítógépes csip;
távközlési berendezések; bolti pénztárgépterminálok és számító-
gépes szoftverek a bolti tranzakciók továbbítására, megjelenítésé-
re és tárolására, azonosítására és pénzügyi információk a pénz-
ügyi szolgáltatások, banki és távközlési szolgáltatások területén;
rádiófrekvenciás azonosítóberendezések (válaszjeladók); elekt-
ronikus hitelesítõberendezés az autentikus hitelkártyák, bank-
kártyák, hitelkártyák és fizetõkártyák hitelesítésére; kártyaoktató
berendezések; pénzkiadó automaták; eladóautomaták; számító-
gépes perifériás berendezések és elektronikus áruk, nevezetesen
számológépek, zsebrajzolók, személyi hívók (PDA-k), riasztók és
zseblámpák.

36 Biztosítási szolgáltatások; pénzügyi ügyletek; valutaügyle-
tek; pénzügyi szolgáltatások; banki és hitelszolgáltatások; hitel-
kártya, bankkártya, fizetõkártya és tárolt érték elõfizetési kártya
biztosításával kapcsolatos szolgáltatások; banki, fizetési, hitele-
zési, terhelési, készpénzfizetési, tárolt érték tárolási szolgáltatá-
sok; számlakifizetési szolgáltatások, hitelkártya, bankkártya, fi-
zetõkártya, elõfizetési kártya és tárolt érték kártya szolgáltatások;
csekkhitelesítési és csekk-kifizetési szolgáltatások; bankjegyki-
adó automatával kapcsolatos szolgáltatások; fizetési ügyletek le-
folytatása online számítógép-adatbázis vagy távközlés segítségé-
vel, illetve pénztári kassza igénybevételévele; pénzügyi ügyletek
lefolytatása kártyatulajdonosok által automata bankjegykiadó
gép segítségével; a pénzügyi egyenleg részletei, megtakarítások
és pénzvisszavonás a kártyatulajdonosok számára bankjegy-auto-
mata segítségével; elintézési és meghatalmazási szolgáltatások;
utasbiztosítási szolgáltatások; utazócsekk és utalvány kiadása és
beváltása; az intézvényezett hitelességének megállapításával
kapcsolatos szolgáltatások; a pénzügyi információk hitelességé-
nek megállapítása; pénzügyi nyilvántartás kezelése; a pénzügyi
alapok átutalása és valutaváltási szolgáltatások elektronikus úton;
pénzügyi információk terjesztése internet útján és egyéb számító-
gépes hálózatok segítségével; távfizetési szolgáltatások; tárolt ér-
ték elektronikus fizetésével kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi
alapok és valutaátváltási szolgáltatások elektronikus úton; elekt-
ronikus fizetési szolgáltatások, telefonhívásra kártyával való elõ-
fizetési szolgáltatások, készpénzfizetési szolgáltatások, valamint
a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó meghatalmazás és lefolytatá-
sával kapcsolatos szolgáltatások; rádiófrekvenciás azonosítóval
(válaszjeladó) lefolytatott fizetési és hitelszolgáltatások ellátása;
távközlési eszközökkel lefolytatott hitel- és fizetési szolgáltatá-
sok ellátása; utasbiztosítási szolgáltatások; csekkhitelesítési szol-
gáltatások; utazási csekk és bizonylat kiadásával és beváltásával
kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások ellátása kis-
kereskedõk számára mobil távközlési eszközök igénybevételével,
beleértve a mobiltelefonon való fizetési szolgáltatásokat; pénz-
ügyi szolgáltatások ellátása kiskereskedõk számára a számítógé-
pes hálózat vagy egyéb elektronikus eszköz igénybevételével az
elektronikusan digitális információk felhasználásával; valutabe-
váltási szolgáltatások, nevezetesen a valuta biztonságos beváltá-
sa, beleértve az elektronikus készpénzfizetést, smart kártya segít-
ségével történõ fizetés a számítógépes hálózat igénybevételével;
számlakifizetési szolgáltatások website útján; online banki szol-
gáltatások; pénzügyi szolgáltatások telefonon vagy a globális szá-
mítógépes hálózat, illetve internet igénybevételével; pénzügyi
szolgáltatások ellátása globális számítógépes hálózat vagy inter-

net felhasználásával; hitel- vagy fizetési ügyletek lefolytatása te-
lefon vagy távközlési kapcsolat igénybevételével; ingatlanügyek;
ingatlantulajdoni szolgáltatások; ingatlanfelértékelés; ingatlan-
befektetési tanácsadás; ingatlanbefektetési szolgáltatások; ingat-
lanbiztosítási szolgáltatások; biztosítás a tulajdonosoknak; a tu-
lajdonnal kapcsolatos biztosítási szolgáltatások; ingatlaninanszí-
rozás; ingatlanbróker-szolgáltatások; ingatlan-értékbecslés; in-
gatlanügynöki szolgáltatások; ingatlanok felértékelésével kap-
csolatos adminisztráció; ingatlan-bérbeadási ügylet lefolytatása;
ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingat-
lanra vonatkozó pénzügyi bróker szolgáltatások; az ingatlantulaj-
donnal és az épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; in-
gatlankifizetéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; az ingat-
lanra vonatkozó bérleti szerzõdés elkészítése; az ingatlanra vonat-
kozó tulajdonmegosztás elkészítése; az ingatlaneladással kapcso-
latos pénzügyek ellátása; az ingatlan megszerzésében való segít-
ségnyújtás; ingatlan tõkebefektetés; kereskedelmi tulajdon befek-
tetési szolgáltatások; tulajdonszerzéssel kapcsolatos pénzügyi
szolgáltatások; tulajdoneladással kapcsolatos pénzügyi szolgálta-
tások; a szabad tulajdon felbecslése; bérelhetõ tulajdon felbecslé-
se; ingatlan bérbeadása; ingatlan bérlése; tulajdonbérlés; ingat-
lantulajdon-bérlés; szabad tulajdon bérlése; ingatlantulajdon-
ügykezelési szolgáltatások; tulajdonbecslés; tulajdon portfolio
kezelése; tulajdonkezelés; ingatlantulajdonnal kapcsolatos ta-
nácsadási szolgáltatások; ingatlan-értékbecsléssel kapcsolatos ta-
nácsadási szolgáltatások; ingatlancéggel kapcsolatos tanácsadás;
ingatlanra vonatkozó számítógépes információs szolgáltatások;
ingatlanra vonatkozó konzultációs szolgáltatások; ingatlantulaj-
donra vonatkozó információ ellátása; tulajdonpiacra vonatkozó
információ ellátása; ingatlanszerzéssel kapcsolatos kutatási szol-
gáltatások; ingatlan kiválasztásával kapcsolatos kutatási szolgál-
tatások.

38 Távközlési szolgáltatások; internetalapú távközlési szolgál-
tatások; adatközlési szolgáltatások; elektronikus adattovábbítás a
teljes táv-adatfeldolgozó hálózaton keresztül, beleértve az inter-
netet; szolgáltatások az információknak a számítógépben tárolt
adatbankból vagy az interneten keresztül történõ továbbítására,
tárolására vagy megjelenítésre; adatok továbbítása a telefonos há-
lózaton keresztül mûködõ elektronikus képfeldolgozó alkalmazá-
sával; elektronikus levél, üzenetküldõ és -fogadó szolgáltatások;
több felhasználót feltételezve számítógépes információs hálózat
biztosítása az információk továbbítására és terjesztésére a pénz-
ügyi szolgáltatások területén; számítógépes adatbázis elérési ide-
je lízingeléshez.

42 Pénzügyi információs adatok kódolása (rejtjelezése) és de-
kódolása.

(111) 196.051 (151) 2008.11.27.
(210) M 08 01123 (220) 2008.03.31.
(732) Otthon Centrum Ingatlan-tanácsadó Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Fekete T. László, Fekete T. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Otthon Centrum. Értékesítési Garancia.
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

(111) 196.053 (151) 2008.11.27.
(210) M 07 03617 (220) 2007.10.27.
(732) PHOENIX Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Fót (HU)

(546)
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(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).

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

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

(111) 196.054 (151) 2008.11.27.
(210) M 08 00054 (220) 2008.01.10.
(732) PharmaSwiss SA, Zug (CH)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és más anyagok mosodai használat-
ra; tisztító-, fényezõ-, súroló- és abrazív készítmények; szappa-
nok, illatszerek, esszenciális olajok, kozmetikumok, haj lotionok;
fogápoló/fogtisztító szerek, fogkrémek.

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati célokra; gyógyászati célokra
alkalmazott dietetikus anyagok, bébiétel; tapaszok, flastromok,
anyagok kötésekhez, dresszingekhez; anyagok fogak töméséhez;
fogászati viasz; fertõtlenítõszerek; készítmények élõsdiek meg-
semmisítésére; fungicidek, herbicidek.

10 Sebészeti, orvosi, fogászati és állatorvosi berendezés és mû-
szerek; mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek;
gyógyászati varróanyagok.

16 Papír, karton; nyomtatott anyagok; könyvkötészeti anya-
gok; fényképek; irodaszerek; ragasztó irodai vagy háztartási cé-
lokra; mûvészek anyagai; festõecsetek; írógépek és irodai kellé-
kek bútorok kivételével, írószerek; oktatási és tanítási anyag ké-
szülékek kivételével; mûanyag csomagolóanyagok; nyomtató-
szalag; nyomtatóblokkok.

39 Közlekedés; áruk csomagolása és tárolása; utazásszervezés,
utazásrendezés.

(111) 196.055 (151) 2008.11.27.
(210) M 08 01297 (220) 2008.04.15.
(732) Pataky Tamás, Kecskemét (HU);

Veres János, Püspökladány (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Irodaszerek, tollak.

(111) 196.056 (151) 2008.11.27.
(210) M 08 01319 (220) 2008.04.15.
(732) Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)

(546)

(511) 16 Egészségügyi papír, törlésre szolgáló termékek, papír zseb-
kendõk, szalvéták.

(111) 196.057 (151) 2008.11.27.
(210) M 08 01296 (220) 2008.04.15.
(732) Eu-Stone Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 196.058 (151) 2008.11.27.
(210) M 08 01647 (220) 2008.05.14.
(732) Budapest Bortársaság Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gubek Nóra ügyvéd, Budapest

(541) JÓ BOROK TÁRSASÁGÁBAN
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

(111) 196.059 (151) 2008.11.27.
(210) M 08 01240 (220) 2008.02.25.
(732) MI Foundation Limited, George Town (KY)
(740) dr. Bacsek György, Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Vasárnapi BORS, szórakoztató napilap
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

(111) 196.066 (151) 2008.11.28.
(210) M 07 03066 (220) 2007.09.10.
(732) HABI Kft., Kiskuhalas (HU)

(541) KTD
(511) 12 Jármûvek: szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
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(111) 196.067 (151) 2008.11.28.
(210) M 07 03663 (220) 2007.10.30.
(732) Miniszterelnöki Hivatal, Budapest (HU)
(740) Balogh Dóra, ACG HEY Reklámügynökség Kft., Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
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.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 196.068 (151) 2008.11.28.
(210) M 07 03664 (220) 2007.10.30.
(732) Miniszterelnöki Hivatal, Budapest (HU)
(740) Balogh Dóra, ACG HEY Reklámügynökség Kft., Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

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

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.

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

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

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

(111) 196.069 (151) 2008.11.28.
(210) M 08 00659 (220) 2008.02.28.
(732) Hubert Burda Media Holding GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft, Offenburg (DE)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokkal készült termékek, amelyek
ebbe az osztályba tartoznak; nyomdaipari termékek; újságok, ma-
gazinok, könyvek; oktatási és információs eszközök; könyvköté-
szeti anyagok; fényképek; papíráruk; ragasztóanyagok papírhoz
és papírárukhoz vagy háztartási célra; anyagok mûvészek részére;
ecsetek; íróeszközök és irodai cikkek (kivéve bútorok); szinteti-
kus csomagolóanyagok, amelyek ebbe az osztályba tartoznak;
nyomdai betûk; klisék.

35 Reklámozás, különösen tv-reklámozás, online reklámozás
számítógépes hálózaton; rádióreklámozás; hirdetések levélben
megrendelve; szabadtéri hirdetés; nyomdai és internetreklámo-
zás; reklámügynökség szolgáltatásai; reklámhely bérbeadása az
interneten; marketing mások számára, digitális hálózatokon is
(webvertising), piackutatás és elemzés; internetes reklámozás
mások számára; reklámozási intézkedések tervezése és készítése;
marketing; tv-marketing; cégek bemutatása az interneten és más
média útján; minták szétosztása reklámozási célból, eladási pro-
paganda; közönségszolgálat; áruk bemutatása reklámozási cél-
ból; reklámozási események szervezése; üzletvezetés mások ré-
szére; multimédiás ügynökség szolgáltatásai, nevezetesen cégek
bemutatása az interneten és más médiumok útján; eladási propa-
ganda; közönségszolgálat; áruk bemutatása reklámozási célból;
áruk és szolgáltatások bemutatása; kiállítások és vásárok szerve-
zése kereskedelmi és reklámozási célból; vásárok szervezése ipari
vagy reklámozási célból.

41 Nyomtatványok kiadása és szerkesztése (kivéve reklámozá-
si célból), különösen újságoké, magazinoké és könyveké, vala-
mint oktatási és információs anyagoké, mindegyik magában fog-
lalja a felvett hang és képi információk formáját elektronikus for-
mában is és az internet útján is; elektronikus újságok, könyvek és
magazinok (nem letölthetõk) online publikálása; hang- és tv-stú-
dió szolgáltatásai, nevezetesen hang- és képfelvételek készítése;
hang- és képfelvételek bemutatása és kölcsönzése; tv- és rádió-
programok gyártása; tv- és rádióprogramok összeállítása; szóra-
koztatás, különösen rádiós és tv-s szórakoztatás; szórakoztató
események, kulturális és sportesemények, képzési események,
oktatási események szervezése, minden elõbb említett szolgálta-
tás, ami ebbe az osztályba tartozik; szórakoztatás IP/tv útján;
játékok lefolytatása az internet útján.
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(111) 196.070 (151) 2008.11.28.
(210) M 08 01125 (220) 2008.04.01.
(732) Creditime Zrt., Budapest (HU)
(740) Siller László, Budapest

(541) CREDITIME
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 196.071 (151) 2008.11.28.
(210) M 08 01126 (220) 2008.04.01.
(732) AG-Média Kft., Debrecen (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.

(111) 196.072 (151) 2008.11.28.
(210) M 08 01362 (220) 2008.04.16.
(732) EM Technology Hungary Kft., Budapest (HU)

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

(111) 196.073 (151) 2008.11.28.
(210) M 08 01363 (220) 2008.04.16.
(732) EM Technology Hungary Kft., Budapest (HU)

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

(111) 196.074 (151) 2008.11.28.
(210) M 08 01370 (220) 2008.04.16.
(732) NAV N GO Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest

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

vekbe; navigációs eszközök; letölthetõ és rögzített számítógép-
programok; számítógépek; számítógépes játékprogramok; táv-
mérõ mûszerek; távolságmérõk; távolságregisztráló készülékek,
kilométerszámlálók.

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

45 Szellemi tulajdon licencek adása.

(111) 196.076 (151) 2008.11.28.
(210) M 08 01681 (220) 2008.05.15.
(732) PROFI Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(554)

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

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

(111) 196.077 (151) 2008.11.28.
(210) M 08 01682 (220) 2008.05.15.
(732) PROFI Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(554)

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

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

(111) 196.080 (151) 2008.11.28.
(210) M 08 01667 (220) 2008.05.15.
(732) Red Bull GmbH, Fuschl am See (AT)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, GÖDÖLLE, KÉKES,

MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) RED BULL MOZIFANATIKUSOK
ÉJSZAKÁJA

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 196.081 (151) 2008.12.01.
(210) M 08 01940 (220) 2008.06.10.
(732) Baguettini Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 196.082 (151) 2008.12.01.
(210) M 08 01935 (220) 2008.06.10.
(732) „MUSICAL-RE HANGOLVA” EGYESÜLET,

Várpalota (HU)

(546)

(511) 16 Brosúrák, vékony fûzött könyvek, fényképek, grafikai nyo-
matok, grafikai reprodukciók, grafikus ábrázolások, jegyek, le-
vélpapír, matricák, lehúzható képek, nyomtatványok, oktatási
eszközök, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, pros-
pektusok.
35 Reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszöveg
publikálása, televíziós reklámozás.
41 Nevelés, szakmai képzés, kulturális tevékenység.

(111) 196.083 (151) 2008.12.01.
(210) M 08 01750 (220) 2008.05.23.
(732) GENOID Molekulárbiológiai Kutató, Gyártó és

Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

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

(541) Jobb tudni, mint megijedni!
(511) 5 Diagnosztikai készítmények.

44 Humán diagnosztika a mikrobiológia területén.

(111) 196.084 (151) 2008.12.01.
(210) M 08 01609 (220) 2008.05.08.
(732) MVM Trade Villamosenergia Kereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(541) POWER FORUM
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése.

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

(111) 196.085 (151) 2008.12.01.
(210) M 08 01608 (220) 2008.05.08.
(732) MVM Trade Villamosenergia Kereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(541) POWER TREND

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése.

39 Energiaelosztás.

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

(111) 196.086 (151) 2008.12.01.
(210) M 08 01607 (220) 2008.05.08.
(732) MVM Trade Villamosenergia Kereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(541) POWER SHOP
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek intézése.

39 Energiaelosztás.

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

(111) 196.087 (151) 2008.12.01.
(210) M 08 01604 (220) 2008.05.08.
(732) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Rásó Hajnalka, Budapest

(546)

(511) 9 Pénzbedobásos automaták, számítógépprogram és -szoft-
ver, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító és mechanikus
táblák.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).

35 Reklámozás; hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok ter-
jesztése, szabadtéri hirdetés.

41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, szórakoztatás, tele-
víziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása,
sorsjátékszervezetek, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-
programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(111) 196.088 (151) 2008.12.01.
(210) M 08 01602 (220) 2008.05.08.
(732) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Rásó Hajnalka jogtanácsos, Budapest

(541) Tippmax. Itthon Játszik.
(511) 9 Pénzbedobásos automaták, számítógépprogram és -szoft-

ver, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító és mechanikus
táblák.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).

35 Reklámozás; hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok ter-
jesztése, szabadtéri hirdetés.

41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, szórakoztatás, tele-
víziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása,
sorsjátékszervezetek, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-
programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.
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(111) 196.089 (151) 2008.12.01.
(210) M 08 01601 (220) 2008.05.08.
(732) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Rásó Hajnalka jogtanácsos, Budapest

(541) TIPPMAX
(511) 9 Pénzbedobásos automaták, számítógépprogram és -szoft-

ver, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító és mechanikus
táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).
35 Reklámozás; hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok ter-
jesztése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, szórakoztatás, tele-
víziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása,
sorsjátékszervezetek, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-
programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(111) 196.090 (151) 2008.12.01.
(210) M 08 01600 (220) 2008.05.08.
(732) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Rásó Hajnalka jogtanácsos, Budapest

(546)

(511) 9 Pénzbedobásos automaták, számítógépprogram és -szoft-
ver, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító és mechanikus
táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).
35 Reklámozás; hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok ter-
jesztése, szabadtéri hirdetés.
41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, szórakoztatás, tele-
víziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása,
sorsjátékszervezetek, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-
programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(111) 196.091 (151) 2008.12.01.
(210) M 08 01599 (220) 2008.05.08.
(732) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Rásó Hajnalka jogtanácsos, Budapest

(546)

(511) 9 Pénzbedobásos automaták, számítógépprogram és -szoft-
ver, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító és mechanikus
táblák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-

pek; grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).

35 Reklámozás; hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok ter-
jesztése, szabadtéri hirdetés.

41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, szórakoztatás, tele-
víziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása,
sorsjátékszervezetek, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-
programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(111) 196.092 (151) 2008.12.01.
(210) M 08 01598 (220) 2008.05.08.
(732) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Rásó Hajnalka jogtanácsos, Budapest

(541) TIPPMIX
(511) 9 Pénzbedobásos automaták, számítógépprogramok és -szoft-

ver, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító és mechanikus
táblák.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, brosúrák,
vékony fûzött könyvek, poszterek, prospektusok, kártyák, irodai
cikkek (bútorok kivételével).

35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõi ügynökségek, reklámújsá-
gok, rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok
terjesztése, szabadtéri hirdetés.

41 Filmgyártás, szabadidõs szolgáltatások, szórakoztatás, tele-
víziós szórakoztatás, show-mûsorok, sorsjátékok lebonyolítása,
sorsjáték szervezése, rádiós szórakoztatás, rádió- és televízió-
programok készítése, versenyek szervezése, rendezése.

(111) 196.093 (151) 2008.12.01.
(210) M 08 01456 (220) 2008.04.23.
(732) ISO IMMO Kft., Budapest (HU)

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

csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(111) 196.095 (151) 2008.12.01.
(210) M 08 01253 (220) 2008.04.10.
(732) KIKA Möbel-Handelsgesellschaft m.b.H., St Pölten (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) A PIROS LAP
(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

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

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

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

24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
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27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.

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

(111) 196.096 (151) 2008.12.01.
(210) M 08 01252 (220) 2008.04.10.
(732) Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)

(546)

(511) 3 Kozmetikai bõrápoló szerek, tisztítószerek.

5 Egészségügyi papírtörlõk.

6 Háztartási alumíniumfólia.

16 Egészségügyi papír, törlésre szolgáló termékek, papír zseb-
kendõk, szalvéták, papíráruk.

17 Háztartási csomagolófólia (folpack).

(111) 196.097 (151) 2008.12.01.
(210) M 08 01064 (220) 2008.03.26.
(732) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

(546)

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

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).

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.

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

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

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

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

(111) 196.098 (151) 2008.12.01.
(210) M 08 00796 (220) 2008.03.10.
(732) Monyók Norbert, Mád (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok, sörök kivételével.

(111) 196.099 (151) 2008.12.01.
(210) M 08 01366 (220) 2008.04.16.
(732) Csongrád Megyei Agrár Információs, Szolgáltató

és Oktatásszervezõ Kht., Szeged (HU)

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok; élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

(111) 196.101 (151) 2008.12.01.
(210) M 08 02197 (220) 2008.07.03.
(732) Longas Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gedeon Sándor, Pintz és társai Szabadalmi és Védjegy

Iroda, 1. sz. aliroda, Budapest

(541) LONGAS
(511) 7 Üzemanyag-átalakítók belsõ égésû motorokhoz, adagolók

(géprészek), befecskendezõk motorokhoz, gyújtóberendezések
belsõ égésû motorokhoz, gyújtógyertyák belsõ égésû motorok-
hoz, motorhengerek, porlasztók, porlasztó adagolók, szelepek
(géprészek).

12 Motorok szárazföldi jármûvekhez és ezek alkatrészei, ame-
lyek nem tartoznak más osztályba; üzemanyag-ellátó rendszer
belsõ égésû motorokhoz.

(111) 196.126 (151) 2008.12.02.
(210) M 07 02881 (220) 2005.08.30.
(732) Warner Bros. Entertainment Inc., Burbank, California (US)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 35 Kávéházi, étkezdei, kantin, kávézói, falatozói és éttermi
szolgáltatások és berendezések/létesítmények ellátása és ügyvite-
le; információs szolgáltatások szállodák, éttermek és kávéházak
vonatkozásában, amelyet egy globális számítógépes hálózatról
vagy az internetrõl online módon nyújtanak; információ, tanács-
adás és konzultáció.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás; szállodai és motelszolgáltatások; televíziós produkciók
témájával tematizált szállodai és motelszolgáltatások; éttermi és
vendéglátóipari szolgáltatások; televíziós produkciók témájával
tematizált étkezdei, kantin, kávézói, falatozói és éttermi szolgál-
tatások és berendezések/létesítmények; berendezések/létesítmé-
nyek és felszerelések kölcsönzése vagy bérbeadása értekezletek,
konferenciák és kiállítások számára; szálláshelyek foglalása szál-
lodai szállások és más szállások vonatkozásában.

(111) 196.128 (151) 2008.12.02.
(210) M 07 04018 (220) 2007.12.03.
(732) YTON Internet Travel Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Váti Zsuzsanna Andrea, VÁTI Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) dynamic packaging
(511) 39 Utazások szervezése.

(111) 196.130 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00891 (220) 2008.03.13.
(732) Spirit Hotel Gyógyszálloda Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jeszenszki Gábor, Jeszenszki Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 196.132 (151) 2008.12.02.
(210) M 07 03251 (220) 2007.09.25.
(732) Research In Motion Limited, Waterloo, Ontario (CA)
(300) 1,340,825 2007.03.26. CA
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) BLACKBERRY CURVE
(511) 6 Kulcsláncok; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek;

fém tömegcikkek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba.
9 2007.03.26-i 1,340,825 sz. (CAN) elsõbbséggel: Elektroni-
kus kézi egységek és tartozékok adatok vezeték nélküli vételéhez
és/vagy továbbításához, valamint hangkommunikáció továbbítá-
sára és fogadására, nevezetesen kézi számítógépek és személyi di-
gitális asszisztensek (PDA-k); számítógépi kommunikációs
szoftverüzenetek, globális számítógépes hálózati e-mail, és/vagy
más adat továbbításához és/vagy fogadásához egy vagy több
elektronikus kézi egység és adattároló között; egy személyi szá-
mítógépen vagy szerveren lévõ, illetve azzal kapcsolatban álló;
számítógépes kommunikációs szoftveradatok szinkronizálásához
egy kihelyezett / távoli állomás vagy egység és egy fix vagy kihe-
lyezett / távoli állomás vagy egység között, valamint szoftver,

adatok, egyebek mellett cégadatok egyirányú és/vagy kétirányú
vezeték nélküli összekapcsolhatóságának biztosítására.
11 Világítóberendezések.
16 Nyomdaipari termékek; papíripari cikkek, ragasztóanya-
gok.
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.
21 Bögrék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi információk
adása.
36 Pénzügyi információk adása és a biztosítási szolgáltatások-
kal kapcsolatos információk.
38 2007.03.26-i 1,340,825 sz. (CAN) elsõbbséggel: Számító-
gépes szoftver és marketingszolgáltatások engedélyezése; e-mail
szolgáltatás; vezeték nélküli üzenetkezelési szolgáltatások, külö-
nösen szolgáltatások, melyek lehetõvé teszik a felhasználó szá-
mára, hogy üzeneteket küldjön és/vagy fogadjon egy vezeték nél-
küli adathálózaton keresztül; egyirányú és kétirányú információs
szolgáltatások; hangtovábbítási és -fogadási kommunikációs
szolgáltatások; telekommunikációs konzultáció, nevezetesen in-
formációszolgáltatás harmadik fél részére, hozzásegítve õket ada-
tok egyirányú vagy kétirányú vezeték nélküli összekapcsolható-
ságának fejlesztéséhez és összegzéséhez, beleértve a cégadatokat,
és/vagy a hangkommunikációt; oktatási és képzési szolgáltatá-
sok, nevezetesen osztályok, szemináriumok és konferenciák har-
madik fél részére történõ információszolgáltatás céljából, segítve
õket a fejlesztõ és támogató vezeték nélküli összekapcsolhatósági
eszközök és ezekkel rokon (vagy számítógépes kommunikációs)
szoftverek használata során; mûszaki támogatási szolgáltatások,
nevezetesen számítógépes szoftver és hibameghatározásra szol-
gáló hibaelhárítási támogatási programok naprakész állapotba
hozatala és fenntartása, valamint vezeték nélküli összekapcsolha-
tósági eszközök és ezekkel rokon számítógépes szoftver- és hard-
verproblémák megoldása.
39 GPS navigációs szolgáltatások; utazási és áruszállítási szol-
gáltatásokkal kapcsolatos információk biztosítása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; a fentiekkel kapcsolatos információk.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; konzultáció és technikai tanácsadó szolgáltatások a szá-
mítógéphardverrel és -szoftverrel, valamint a távközlési GPS
szolgáltatásokkal kapcsolatosan; számítógépes szoftverekkel
kapcsolatos licencszerzõdések, valamint marketingszolgáltatá-
sok.

(111) 196.134 (151) 2008.12.02.
(210) M 07 02365 (220) 2007.06.29.
(732) Herédi Mihály 80%, Makó (HU);

Molnár Sándor 20%, Szeged (HU)

(541) HERMIÁL
(511) 5 Mozgásszervi és légúti panaszok kezelésére alkalmas, zárt

térben kristályosodó, gyógynövényekkel elegyített só- és klíma-
oldat.
11 Egészségügyi berendezés, különösen sóoldatból nyert belsõ
kristályos felületû sóbarlang, illetve sókabin.
17 Sóoldattal bevont kemény mûanyag hab lapok és ebbõl ké-
szült építmény.
44 Szolgáltatás, fizikai közérzetet javító szolgáltatás, sóbar-
lang, sókabin üzemeltetése és sóterápia szolgáltatás.
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(111) 196.136 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 01664 (220) 2008.05.14.
(732) Ling Sheng Chin, Budapest (HU)
(740) dr. Buzády Csongor, BKRU Buzády, Kölcsey-Rieden és Udvari

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés: szakmai képzés: szórakoztatás: sport- és kulturális
tevékenység.

(111) 196.138 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 01969 (220) 2008.06.13.
(732) SANTO PORT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Jenei Imre, „Jenei és Balogh” Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(111) 196.140 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 01107 (220) 2008.03.31.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ

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

(541) Ne fõzzéé le!
(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 ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 196.142 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 01325 (220) 2008.04.15.
(732) Int-air.net Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Szalai Péter ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 196.145 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 01970 (220) 2008.06.13.
(732) SANTO PORT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Jenei Imre, „Jenei és Balogh” Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 196.147 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 01968 (220) 2008.06.13.
(732) Prestige Catering Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Greskovics István, Greskovics Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 196.150 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 01446 (220) 2008.04.21.
(732) Béres Szõlõbirtok és Pincészet Kft., Miskolc (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

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

(111) 196.153 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 01711 (220) 2008.05.15.
(732) BT&SONS Kft., Nyíregyháza (HU)

(541) ISOACTIVE-3D
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;

hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
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kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(111) 196.154 (151) 2008.12.02.
(210) M 07 03027 (220) 2007.09.06.
(732) CAPITAL-M Ingatlanforgalmazó és Vagyonkezelõ

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 196.155 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00888 (220) 2008.03.13.
(732) Spirit Hotel Gyógyszálloda Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jeszenszki Gábor, Jeszenszki Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Spirit Hotel Thermal Spa
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szál-

lásadás.

(111) 196.156 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00890 (220) 2008.03.13.
(732) Spirit Hotel Gyógyszálloda Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jeszenszki Gábor, Jeszenszki Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 196.157 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 01658 (220) 2008.05.14.
(732) Starkiss Nyomdaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budaörs (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek.

(111) 196.158 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00889 (220) 2008.03.13.
(732) Spirit Hotel Gyógyszálloda Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jeszenszki Gábor, Jeszenszki Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Spirit Hotel
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szál-

lásadás.

(111) 196.159 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 01967 (220) 2008.06.13.
(732) QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi

Fióktelepe, Budapest (HU)
(740) dr. Molnár István, Berke & Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) QBE Atlasz
(511) 36 Biztosítás.

(111) 196.161 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00643 (220) 2008.02.27.
(732) Varga Gábor, Érd (HU)
(740) dr. Ormós Zoltán, Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) webklíma
(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések, klímaberen-
dezések.

(111) 196.164 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 01803 (220) 2008.05.29.
(732) Klinkó György 27.5%, Budapest (HU);

Erdélyi Zsolt 27.5%, Budapest (HU);
L. Laki László 45%, Szentendre (HU)

(740) dr. Mátrai Mihály, Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek: bálok szervezése, diszkók (szolgáltatásai), elõ-
adómûvészek szolgáltatásai, eszmecserék, kollokviumok szerve-
zése és lebonyolítása, fényképészet, filmgyártás, filmstúdiók,
filmszínházak üzemeltetése, filmvetítõk és tartozékaik kölcsön-
zése, fogadások szervezése (szórakoztatás), hangfelvételek köl-
csönzése, hangstúdiók (szolgáltatásai), helyfoglalás show-mûso-
rokra, karaoke szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások (szóra-
koztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása,
kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy neve-
lési célú kiállítások szervezése, mozifilmek kölcsönzése, oktatás,
online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk), online
játékok szolgáltatása (számítógépes hálózatból), rádió- és televí-
zióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás, show-mûsorok,
show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai), sportver-
senyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, színházi
produkciók, színpadi díszletek kölcsönzése, szórakoztatás, szóra-
koz(tat)ási tárgyú információk, televíziós szórakoztatás, versenyek
szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), vidámparkok, videofelve-
võ készülékek kölcsönzése, videofilmgyártás, videokamerák köl-
csönzése, videoszalagok vágása, video(szalagra) filmezés, világí-
tóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére,
zene összeállítása, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék, varie-
ték, éjszakai klubok, élõ elõadások bemutatása.

(111) 196.165 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00118 (220) 2008.01.17.
(732) Vimpex Kereskedelmi és Vendéglátó Kft., Budapest (HU)

(541) SÁRKÁNY CENTER
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

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.

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

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

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

(111) 196.168 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 01565 (220) 2008.04.22.
(732) Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(546)

(511) 16 Brosúrák, könyvecskék, füzetek, magazinok, naptárak, no-
teszok, nyomtatott publikációk, étlapok, szórólapok, reprezentá-
ciós anyagok, matricák, plakátok, attrapok, csomagolópapír, do-
bozok kartonból vagy papírból, zacskók csomagolásra, és egyéb
nyomdaipari termékek és csomagolásra szolgáló mûanyagok
(melyek nem tartoznak más osztályokba).

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

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

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

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

(111) 196.169 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 01971 (220) 2008.06.13.
(732) SANTO PORT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Jenei Imre, „Jenei és Balogh” Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(111) 196.170 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 01510 (220) 2008.05.19.
(732) Electro-Cord Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 196.171 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 01877 (220) 2008.06.05.
(732) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) CIB Bank. Együtt, a jövõrõl
(511) 36 Biztosítás és pénzügyek.

(111) 196.172 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 01212 (220) 2008.04.04.
(732) Hír-Patika Korlátolt Felelõsségû Társaság, Orosháza (HU)
(740) Szabó Ervin, Orosháza

(546)

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

(111) 196.173 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 01563 (220) 2008.04.22.
(732) Bakonyi-Kiss Attila, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(546)

(511) 16 Brosúrák, könyvecskék, füzetek, magazinok, naptárak, no-
teszok, nyomtatott publikációk, étlapok, szórólapok, reprezentá-
ciós anyagok, matricák, plakátok, attrapok, csomagolópapír, do-
bozok kartonból vagy papírból, zacskók csomagolásra, és egyéb
nyomdaipari termékek és csomagolásra szolgáló mûanyagok
(melyek nem tartoznak más osztályokba).

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

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

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

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
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(111) 196.174 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 01975 (220) 2008.06.13.
(732) Vaux Trade Inc., Panama (PA)
(740) dr. Dux Veronika, Dux Ügyvédi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 196.175 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 01005 (220) 2008.03.20.
(732) MAXIMUM KOLOR Kft., Hernád (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 2 Festék.

16 Ragasztók (enyvek) papíripari vagy háztartási használatra.

(111) 196.176 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 01011 (220) 2008.03.20.
(732) Lovin’ Enterprises, Inc, Los Angeles, California (US)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) DREAMGIRL
(511) 25 Erotikus nõi fehérnemûk, harisnyák, neglizsék.

(111) 196.177 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 01876 (220) 2008.06.05.
(732) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) Együtt, a jövõrõl
(511) 36 Biztosítás és pénzügyek.

(111) 196.178 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 01708 (220) 2008.05.21.
(732) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

(541) SELFNESSFOOD
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok, dzse-
mek, kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

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

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

(111) 196.179 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 01715 (220) 2008.05.21.
(732) Máthé Judit, Budapest (HU)

(541) BAALBEK
(511) 3 Kozmetikai készítmények, körömápolási készítmények,

mûkörmök, mûszempillák, sminktermékek.

(111) 196.180 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 02221 (220) 2008.07.07.
(732) Tápió-Malom Élelmiszer- és Malomipari Kft.,

Jászberény (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Dr. Grehem
(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, különösen graham-

lisztek, magokat vagy magõrleményeket tartalmazó grahamlisz-
tek, rozsos grahamlisztek, tönkölybúzás grahamlisztek, vitamin-
nal dúsított grahamlisztek és csírát tartalmazó grahamlisztek.

(111) 196.181 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 01559 (220) 2008.05.05.
(732) ÜTT Ürömi Tojásfeldolgozó Kft., Üröm (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(554)

(511) 30 Száraztészták; különféle félkész tészták.

(111) 196.182 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 01567 (220) 2003.10.21.
(732) Rewe-Zentral AG, Köln (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(541) Divine
(511) 25 Ruházat és alsóruházat férfiak, nõk, gyermekek és csecse-

mõk részére, beleértve öveket, nyakkendõt; zoknik, harisnyák;
lábbelik; fejfedõk; kesztyûk.

(111) 196.183 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00755 (220) 2008.03.05.
(732) Citigroup Inc. (a Delaware corporation), New York,

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

Budapest

(541) CITI
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére, kap-
csolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányí-
tására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; au-
tomata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mû-
ködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülé-
kek; különösen olyan számítógépes szoftverek, amelyek segítsé-
gével az ügyfelek személyes banki szolgáltatásokat, számlabe-
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mutatást és befizetést eszközölhetnek; olyan számítógépes szoft-
ver, amelynek segítségével pénzügyi beruházás, kereskedelmi
teljesítés és devizális szolgáltatások eszközölhetõk; a banki és
pénzügyi szolgáltatási iparban alkalmazott számítógépes szoftver
és hardver; valamint olyan számítógépes szoftverek, amelyeknek
segítségével az ügyfelek banki és pénzügyi szolgáltatásokat ve-
hetnek igénybe.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; különösen mások termékeinek és szol-
gáltatásainak promotálása hitelkártya- és pénzügyi szolgáltatá-
sokhoz kapcsolódó ügyfél-hûségakciók, jutalmak és visszatéríté-
sek keretében; hitelkártya számla értékesítés promotálása jutal-
mazási programok adminisztrációján keresztül; pénzügyi számla
értékesítés promotálása jutalmazási programok adminisztráció-
ján keresztül; hitelkártya-hûségakciók és jutalmazási programok,
úgy is mint készpénz és más visszatérítés hitelkártya használata
esetén; pénzügy, biztosítás és befektetés területeken marketing-
szolgáltatások; fogyasztói hitel jelentések nyomonkövetése és
azokban beállt változások jelentése; pénzügyi jutalmazási és ösz-
tönzõ programok a pénzügyi termékek – beleértve felelõsség és
fogyasztói hitel – megnyitása és fenntartása esetén.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek, különösen pénzügyi szolgáltatások, úgy is mint banki szol-
gáltatás; hitelkártya; kereskedelmi és fogyasztói hitelek és finan-
szírozás; ingatlan- és jelzálog-közvetítés; letét, vagyon és pénz-
ügyi menedzsment, tervezés tanácsadás; értékpapír-kereskede-
lem és megbízott kereskedelem; biztos pénzügyi tranzakciók
megvalósítása, úgy is mint elektronikus úton történõ átutalás,
elektronikus készpénz tranzakciók, elektronikus hitelkártya
tranzakciók, elektronikus számlakiegyenlítés és elektronikus
számlamegterhelések; valamint biztosítási szolgáltatások, úgy is
mint szavatosság és ingatlanközvetítés, baleset- és életbiztosítás
valamint évjáradék szerzõdések; online interaktív hír- és informá-
ciószolgáltatás a banki és pénzügyi szektorokra vonatkozóan a
globális számítógépes hálózat felhasználásával.

(111) 196.212 (151) 2008.12.09.
(210) M 08 01639 (220) 2008.05.13.
(732) Waller György, Budapest (HU)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(111) 196.213 (151) 2008.12.09.
(210) M 08 01794 (220) 2008.05.28.
(732) SC Croco SRL, Judetul Bacau (RO)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; a felsorolt szolgáltatások összességé-
ben a 30. osztályhoz tartozó termékekkel kapcsolatban.

(111) 196.214 (151) 2008.12.09.
(210) M 08 01643 (220) 2008.05.13.
(732) Chen Peishan, Puning City, Guangdong Province (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházat, alsóruházat; melltartók; pizsamák; gyermekruhá-
zat; nõi fürdõruhák; cipõk; harisnya-kötöttáru; alsónadrágok és
trikók.

(111) 196.215 (151) 2008.12.09.
(210) M 08 01796 (220) 2008.05.28.
(732) „Pro-Team” Rehabilitációs Kht., Nyíregyháza (HU)
(740) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) ChocoDream
(511) 30 Édesipari élelmiszertermékek, különösen szezonális üreges,

figurális, táblás, töltött és alkoholtartalmú csokoládék és kakaó-
alapú készítmények, szaloncukrok.

(111) 196.216 (151) 2008.12.09.
(210) M 08 01091 (220) 2008.03.28.
(732) Lock & Key Kft., Budaörs (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) ZÁRBARÁT
(511) 37 Javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 196.217 (151) 2008.12.09.
(210) M 08 00405 (220) 2008.02.11.
(732) PSZICHOTEL Mentálhigiénés Szolgáltató Kft., Siófok (HU)
(740) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) PSZICHOTEL
(511) 41 Szakmai képzés, klubszolgáltatások, oktatás, nevelés.

43 Szállodai szolgáltatás.
44 Egészségügyi és mentálhigiéniai szolgáltatások.

(111) 196.218 (151) 2008.12.09.
(210) M 08 00616 (220) 2008.02.26.
(732) Bochemie a.s., Bohumin (CZ)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) GLANC
(511) 1 Ipari, mezõgazdasági és tudományos vegyipari termékek.

5 Fertõtlenítõszerek, amik hatásosak baktérium, vírus és pe-
nész ellen.

(111) 196.219 (151) 2008.12.09.
(210) M 08 01479 (220) 2008.04.23.
(732) Qiu, Bao Chun, Fujian, Liancheng (CN)
(740) dr. Csapó Gábor, Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(111) 196.220 (151) 2008.12.09.
(210) M 08 01962 (220) 2008.06.12.
(732) HI LIMITED PARTNERSHIP (Florida állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Clearwater, Florida (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella ügyvéd, S.B.G. & K. Szabadalmi és

Ügyvédi Irodák, Budapest

(546)

(511) 41 Szórakoztatás.
43 Éttermi és koktélbár szolgáltatások.

(111) 196.221 (151) 2008.12.09.
(210) M 08 01638 (220) 2008.05.07.
(732) Ningbo Isun Fashion CO. LTD., Fenghua City,

Zhejiang Province (CN)
(740) dr. Miskolczi Mária, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházat, ruhanemûk, kötöttáruk (ruházat, ruhanemûk); al-
sónemûk, magasszárú lábbelik; lábbelik; sportcipõk; fejfedõk
(kalapáruk); hurkolt/kötöttáruk, kesztyûk (ruházat); gallérok (ru-
házat); harisnyatartós csípõfûzõ.

(111) 196.222 (151) 2008.12.09.
(210) M 08 01793 (220) 2008.05.28.
(732) SC Croco Srl, Onesti, Judetul Bacau (RO)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások, fûszerek; jég;
kivéve a csokoládéból készült termékeket.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; a felsorolt szolgáltatások összességé-
ben a 30. osztályhoz tartozó termékekkel kapcsolatban.

(111) 196.223 (151) 2008.12.09.
(210) M 08 01785 (220) 2008.05.28.
(732) MARECO INGATLAN Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó

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

(546)

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

(111) 196.224 (151) 2008.12.09.
(210) M 08 00827 (220) 2008.03.10.
(732) CSEKE Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

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

(111) 196.225 (151) 2008.12.09.
(210) M 08 01786 (220) 2008.05.28.
(732) Siam Sun Gold & Silver Import Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sallay István, Sallay Ügyvédi Iroda, Budapest

(591)

(511) 14 Achát, amulettek (ékszerek); apró díszítõtárgyak, bizsuk
(ékszerek); arany- és ezüsttárgyak, kivéve az evõeszközöket, a
villákat és kanalakat; arany, nyers vagy vert; aranyszálak (éksze-
rek); aranytárgyak (ékszerek); aranytárgyak utánzatai; asztaldí-
szek nemesfémbõl; cigarettadobozok nemesfémbõl; cigaretta-
szipkák nemesfémbõl; cigarettatárcák nemesfémbõl; cipõdíszek
nemesfémbõl; cukorkadobozok nemesfémbõl; csatok nemesfém-
bõl; díszdobozok órákhoz; díszek (ékszerek); dísztûk; dobozok
nemesfémbõl; dohányszelencék nemesfémbõl; drágakövek; ele-
fántcsont ékszerek; ezüst dísztárgyak; ezüst, megmunkálatlan
vagy vert; ezüstcérna; ezüstfonál, ezüsthuzal; ezüsttálak, edé-
nyek; felszolgálótálcák nemesfémbõl; féldrágakövek; fogvájótar-
tók nemesfémbõl; fülbevalók; gömb alakú teatartók nemesfém-
bõl; gyertyaoltó eszközök nemesfémbõl; gyertyatartók cseppfogó
karikái nemesfémekbõl; gyertyatartók, kandeláberek nemesfém-
bõl; gyöngyök (ékszerek); gyöngyök szintetikus ámbrából; gyu-
fatartók nemesfémbõl; gyufásdobozok nemesfémbõl; gyûrûk (ék-
szerek); hamutartók dohányosoknak nemesfémbõl; jelvények ne-
mesfémbõl; kalapdíszek nemesfémbõl; karkötõk (ékszerek); kar-
órák; kulcskarikák (és hozzájuk tartozó díszek); lágytojástartók
nemesfémbõl; láncok (ékszer); mandzsettagombok; medalionok
(ékszerek); medálok; melltûk, brossok (ékszerek); nyakkendõtûk;
nyakkendõtûk (csíptetõsek); nyakláncok (ékszer); olivin (drága-
kõ); óradobozok, óratokok; óralapok (óragyártás); óraláncok; óra-
mutatók (óragyártás); óraüvegek; órák; órák (faliórák); pénztár-
cák aprópénzek nemesfémbõl; púderdobozok nemesfémbõl;
spinnelek (drágakövek); stopperórák; strassz (drágakõutánzat);
szalvétagyûrûk nemesfémbõl; szálak nemesfémbõl (ékszerek);
szivarszipkák nemesfémbõl; szivartartók nemesfémbõl; szivar-
tárcák, nemesfémbõl; teaszûrõk nemesfémbõl; teásdobozok ne-
mesfémbõl; tubákos szelencék nemesfémbõl; tûdobozok nemes-
fémbõl; tûk (ékszerek); tûk nemesfémbõl; tûtartók nemesfémbõl;
vázák nemesfémbõl; zsettdíszek; ékszerek; ékszerek borostyán-
kõbõl; ékszeres dobozok (nemesfémbõl); érmék.

(111) 196.227 (151) 2008.12.09.
(210) M 08 01958 (220) 2008.06.12.
(732) OMEGA PHARMA NV, Nazareth (BE)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, béniételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények írtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
35 Kereskedelmi ügyletek gyógyszertermékek, kozmetiku-
mok, emberek számára való higiéniai és szépségápolási cikkek,
étrend-kiegészítõk és orvosi mûszerek nagykereskedelme és kis-
kereskedelme vonatkozásában.
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44 Gyógyszertermékek, kozmetikumok, emberek számára va-
ló higiéniai és szépségápolási cikkek, és étrend-kiegészítõk elõál-
lítása; orvosi szolgáltatások; információszolgáltatás gyógyszeré-
szet és egészségügy területén; orvostudománnyal kapcsolatos
szakemberek szolgáltatásai; higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek számára.

A rovat 199 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 189.061, 190.518,
195.061, 195.468, 195.625, 195.715, 195.718, 195.732, 195.765,

195.791, 195.918–195.934, 195.942–195.944, 195.946, 195.947,
195.950–195.954, 195.960, 195.963–195.990, 195.992, 195.993,
195.995–196.005, 196.007, 196.008, 196.012–196.014, 196.016,
196.018–196.021, 196.028–196.037, 196.040, 196.041, 196.043–
196.045, 196.048–196.051, 196.053–196.059, 196.066–196.074,
196.076, 196.077, 196.080–196.093, 196.095–196.099, 196.101,
196.126, 196.128, 196.130, 196.132, 196.134, 196.136, 196.138,
196.140, 196.142, 196.145, 196.147, 196.150, 196.153–196.159,
196.161, 196.164, 196.165, 196.168–196.183, 196.212–196.225,
196.227
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