
(111) 190.366 (151) 2007.07.25.
(210) M 05 03787 (220) 2005.11.29.
(732) Masterplast Group Kereskedelmi Zrt.,

Sárszentmihály (HU)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) FALFIX
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;

hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
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) 195.811 (151) 2008.10.18.
(210) M 05 04119 (220) 2005.12.22.
(732) Plaza Centers (Europe) B.V., Amsterdam (NL)
(740) dr. Tomcsányi Tamás, Dr. Tomcsányi Tamás Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Aréna Plaza
(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból

készült vagy bevont dublétárgyak; ékszerek, drágakövek; órák és
más idõmérõ mûszerek.
15 Hangszerek.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények, linóleumok
és más padlóburkoló termékek; tapéták (szövetek kivételével).
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított
(konzervált), szárított gyümölcsök és zöldségek, gyümölcsbefõt-
tek, fõtt zöldségek; zselék, lekvárok; tojás; tej és egyéb tejtermé-
kek, étolajok és étzsírok, hús- és húskészítménykonzervek, vala-
mint zöldség- és gyümölcskonzervek; savanyúságok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; liszt és egyéb gabonakészítmények, kenyér, kétszersült, pék-
sütemények és cukrászsütemények, tészták, fagylaltok; méz, me-
laszszirup; élesztõ, kelesztõporok; só, mustár; bors, ecet, mártá-
sok, fûszerek; jég.
32 Sör, világos vagy porter sör; ásványvizek és szénsavas vi-
zek, valamint más alkoholmentes italok; szörpök és más készít-
mények italokhoz.
33 Borok, szeszes italok és likõrök.
34 Dohány, nyers vagy fedolgozott dohány; dohányzócikkek;
gyújtók, gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás és pénzügyek; ingatlan-haszonbérbeadás; ingat-
lanok kezelése; házkezelés.
37 Építkezés; javítás; üzembe helyezés.
41 Nevelés és szórakoztatás.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
44 Szépségszalon; fodrász szalonok.

(111) 195.816 (151) 2008.10.20.

(210) M 07 02734 (220) 2007.07.27.
(732) B & M Marketing Kft., Esztergom (HU)
(740) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák,

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; albumok, bébipelenkák papírból vagy cellulózból (el-
dobhatók); ceruzák; csomagolópapír; dobozok kartonból vagy
papírból, dossziék (papíripari); fedelek, kötések, borítók, (papír-
áruk), fényképek, fényképtartók, folyóiratok, füzetek, grafikus
ábrázolások, hímzõminták, hírlevelek, íróeszközök, írófelszere-
lések, írókészletek, írókészletek (papíráruk), iskolaszerek (papír-
ból), katalógusok, kártyák, könyvek, könyvjelzõk, levelezõlapok,
magazinok, revük (idõszaki lapok), matricák, lehúzóképek, nap-
tárak, noteszok, nyomtatott órarendek, menetrendek, papír, papír-
áruk, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek,
prospektusok, rajzeszközök, rajzfelszerelések, sablonok (papír-
áruk), szabásminták ruhák készítéséhez, szabásminták ruhák var-
rásához, szobrocskák, figurák papírmaséból, toll- és ceruzatartók
(asztali), tollak (irodai cikkek), tolltartók, vonalzók rajzoláshoz,
zacskók csomagolásra (papírból vagy mûanyagból), zászlók (pa-
pírból), értesítések (papíráruk), öntapadó címkék (papíripari),
üdvözlõlapok/kártyák.

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; asztalok; bölcsõk; búto-
rok; dobozok fából vagy mûanyagból; dobozok játékokhoz; fali
dísztáblák, nem textilbõl (bútorzat); felfújható reklámtárgyak; fo-
nott kosarak; gyermekjárókák; hengerpárnák; íróasztalok (bútor-
zat); iskolabútorok; karosszékek, sezlonok; képkeretek; ládák,
dobozok, nem fémbõl; mozgó testek, mobilok (dísztárgyak), mû-
vészeti tárgyak fából, viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból; tük-
rök, vállfák, ruhaakasztók; ágyak; ágynemûk (a vászonhuzatok
kivételével); ékszeres dobozok, nem nemesfémbõl.

24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk; anyagok fehérnemûkhöz; asztalken-
dõk textilbõl; asztalterítõk (nem papírból); hálózsákok; lepedõk;
párnahuzatok; ágynemû; ágytakarók; ágyterítõk.

28 Játékok; játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; babaágyak;
babaházak; babaruhák; bábuk, marionettek; hintalovak; hinták;
játékok; játékszerek; labdák labdajátékokhoz; plüss játékszerek;
úszómedencék (játékcikkek); építõjátékok; építõkockák (játék-
szerek).
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(111) 195.847 (151) 2008.10.22.
(210) M 07 02369 (220) 2007.06.29.
(732) LAVET Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft.,

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

Budapest

(541) LAVET
(511) 5 Állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmé-

nyek állatgyógyászati haszálatra; diétás anyagok állatgyógyászati
használatra, tapaszok, kötszeranyagok állatgyógyászati haszná-
latra; fogtömõanyagok és fogászati mintázóanyagok állatgyógyá-
szati használatra; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növé-
nyek irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungici-
dek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 195.848 (151) 2008.10.27.
(210) M 07 02323 (220) 2007.06.26.
(732) Reálszisztéma Kereskedelmi és Tõkehasznosító Kft.,

Halásztelek (HU)

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ esz-
közök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 195.935 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01791 (220) 2008.05.28.
(732) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök); tanyasi barack.

(111) 195.936 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01792 (220) 2008.05.28.
(732) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök); erdélyi szilvapárlat.

(111) 195.937 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01790 (220) 2008.05.28.
(732) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök); tanyasi körte.

(111) 195.938 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01789 (220) 2008.05.28.
(732) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök); tanyasi szilva.

(111) 195.939 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01100 (220) 2008.03.28.
(732) Behr GmbH & Co. KG, Stuttgart (DE)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) BEHR
(511) 7 Hûtõközeg-kondenzátorok; szivattyúk, amennyiben a 7.

osztályba tartoznak; hûtõanyag-szivattyúk; szelepek, amennyi-
ben a 7. osztályba tartoznak; pneumatikus és villamos vezérlések,
amennyiben a 7. osztályba tartoznak; hûtõközeg-kompresszorok.
9 Berendezések hõmérséklet, különösen hûtõanyag hõmér-
sékletének mérésére és szabályozására, hûtõanyag-termosztátok,
berendezések hõmérséklet szabályozására; vezérlõkészülékek,
érzékelõk levegõ és hûtõanyag hõmérsékletének mérésére; kábel-
törzsek.
11 Hûtõberendezések és hûtõrendszerek, különösen gépjármû-
vekhez vagy épületekhez, különösen belsõ égésû motorokhoz és
alternatív hajtómûvekhez (elektromotor, tüzelõanyag-cella), va-
lamint ezek részei és beépítési egységet képezõ alkatrészei; hûtõ-
modulok, hûtõanyaghûtõk, töltõlevegõ-hûtõk, olajhûtõk, elektro-
nikai hûtõk, akkumulátorhûtõk, üzemanyaghûtõk, szervokor-
mányolaj-hûtõk, alacsony hõmérsékleti hûtõk; ventilátorok és
ventilátorházak, ventilátormeghajtók, ventilátor kuplungok; fû-
tõ-, szellõzõ és légkondícionáló berendezések és légkondícionáló
rendszerek, különösen gépjármûvekhez, valamint azok részei és
alkatrészei; légszállítók, légszállító lapátok, légszállító-meghaj-
tók; klímaszabályozó berendezések; légszûrõk, beltéri szûrõk;
hõcserélõk, fûtõtestek, hûtõközeg-elpárologtatók és -kondenzá-
torok, kiegészítõ fûtõberendezések, kiegészítõ PCT fûtõberende-
zések, PCT szabályozókészülékek; hûtõközeg-expandáltató szer-
vek, hûtõközeggyûjtõk és hûtõközeg-szárítók; klímaberendezé-
sek; fényszórók jármûvekhez; mechanikus és/vagy elektronikus
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kezelõkészülékek fûtõ-, szellõzõ- és légkondicionáló berendezé-
sekhez.

12 Gépjármûrészek, amennyiben a 12. osztályba tartoznak;
olajmodulok és kipufogógáz-visszavezetõ modulok gépjármû-
vekhez; folyadéksúrlódó tengelykapcsolók, kipufogógáz-hõát-
adók, kipufogógáz-visszavezetõ szelepek, vezetõfülke-berende-
zések és modulok gépjármûvekhez, valamint ezek részei, különö-
sen mûszerfalak, középkonzolok, légkibocsátók, kereszttartók és
légcsatornák; elülsõ végmodulok gépjármûvekhez és ezek részei,
különösen kereszttartók és lökhárítók; üzemanyagtartályok,
üzemanyagtankok, karosszériarészek, futómûrészek, kerekek és
felnik gépjármûvekhez.

17 Összekötõ vezetékek gépjármûhûtõkhöz, amennyiben a 17.
osztályba tartoznak; hûtõanyagtömlõk, hûtõközeg-vezetékek.

37 Hûtõközeg-kondenzátorok, szivattyúk, hûtõanyag-szi-
vattyúk, szelepek, pneumatikus és villamos vezérlések, hûtõkö-
zeg-kompresszorok; hõmérséklet, különösen hûtõanyag hõmér-
sékletének mérésére és szabályozására szolgáló berendezések;
hûtõanyag-termosztátok, berendezések hõmérséklet szabályozá-
sára, vezérlõkészülékek, érzékelõk levegõ és hûtõanyag hõmér-
sékletének mérésére, kábeltörzsek; hûtõberendezések és hûtõ-
rendszerek, különösen gépjármûvekhez, különösen belsõ égésû
motorokhoz és alternatív hajtómûvekhez (elektromotor, tüzelõ-
anyag-cella), valamint ezek részei és beépítési egységet képezõ
alkatrészei; hûtõmodulok, hûtõanyaghûtõk, töltõlevegõ-hûtõk,
olajhûtõk, elektronikahûtõk, akkumulátorhûtõk, üzemanyaghû-
tõk, szervokormányolaj-hûtõk, alacsony hõmérsékleti hûtõk,
ventilátorok és ventilátorházak, ventilátormeghajtók, ventilátor-
kuplungok; fûtõ-, szellõzõ- és légkondicionáló berendezések és
légkondicionáló rendszerek, különösen gépjármûvekhez, vala-
mint azok részei és alkatrészei; légszállítók, légszállítólapátok,
légszállító-meghajtók, klímaszabályozó berendezések, légszû-
rõk, beltéri szûrõk, hõcserélõk, fûtõtestek, hûtõközeg-elpárolog-
tatók és -kondenzátorok, kiegészítõ fûtõberendezések, kiegészítõ
PTC fûtõberendezések, PTC szabályozókészülékek, hûtõközeg-
expandáltató szervek, hûtõközeggyûjtõk és hûtõközeg-szárítók,
klímaberendezések, fényszórók jármûvekhez, gépjármûrészek;
olajmodulok és kipufogógáz-visszavezetõ modulok gépjármû-
vekhez; folyadéksúrlódó tengelykapcsolók, kipufogógáz-hõát-
adók, kipufogógáz-visszavezetõ szelepek, vezetõfülke-berende-
zések és modulok gépjármûvekhez, valamint ezek részei, különö-
sen mûszerfalak, középkonzolok, légkibocsátók, kereszttartók és
légcsatornák; elülsõ végmodulok gépjármûvekhez és ezek részei,
különösen kereszttartók és lökhárítók; üzemanyagtartályok,
üzemanyagtankok, karosszériarészek, futómûrészek, kerekek és
felnik gépjármûvekhez; összekötõ vezetékek gépjármûhûtõkhöz,
hûtõanyagtömlõk, hûtõközeg-vezetékek, valamint fûtõ-, szellõ-
zõ- és légkondicionáló berendezésekhez való mechanikus
és/vagy elektronikus kezelõkészülékek karbantartása és javítása.

(111) 195.940 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01101 (220) 2008.03.28.
(732) Behr GmbH & Co. KG, Stuttgart (DE)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 7 Hûtõközeg-kondenzátorok; szivattyúk, amennyiben a 7.
osztályba tartoznak; hûtõanyag-szivattyúk; szelepek, amennyi-
ben a 7. osztályba tartoznak; pneumatikus és villamos vezérlések,
amennyiben a 7. osztályba tartoznak; hûtõközeg-kompresszorok.

9 Berendezések hõmérséklet, különösen hûtõanyag hõmér-
sékletének mérésére és szabályozására, hûtõanyag-termosztátok,
berendezések hõmérséklet szabályozására; vezérlõkészülékek,
érzékelõk levegõ és hûtõanyag hõmérsékletének mérésére; kábel-
törzsek.

11 Hûtõberendezések és hûtõrendszerek, különösen gépjármû-
vekhez vagy épületekhez, különösen belsõ égésû motorokhoz és

alternatív hajtómûvekhez (elektromotor, tüzelõanyag-cella), va-
lamint ezek részei és beépítési egységet képezõ alkatrészei; hûtõ-
modulok, hûtõanyaghûtõk, töltõlevegõ-hûtõk, olajhûtõk, elektro-
nikai hûtõk, akkumulátorhûtõk, üzemanyaghûtõk, szervokor-
mányolaj-hûtõk, alacsony hõmérsékleti hûtõk; ventilátorok és
ventilátorházak, ventilátormeghajtók, ventilátorkuplungok; fû-
tõ-, szellõzõ- és légkondicionáló berendezések és légkondicioná-
ló rendszerek, különösen gépjármûvekhez, valamint azok részei
és alkatrészei; légszállítók, légszállítólapátok, légszállító-meg-
hajtók; klímaszabályozó berendezések; légszûrõk, beltéri szûrõk;
hõcserélõk, fûtõtestek, hûtõközeg-elpárologtatók és -kondenzá-
torok, kiegészítõ fûtõberendezések, kiegészítõ PCT fûtõberende-
zések, PCT szabályozókészülékek; hûtõközeg-expandáltató szer-
vek, hûtõközeggyûjtõk és hûtõközeg-szárítók; klímaberendezé-
sek; fényszórók jármûvekhez; mechanikus és/vagy elektronikus
kezelõkészülékek fûtõ-, szellõzõ és légkondicionáló berendezé-
sekhez.
12 Gépjármûrészek, amennyiben a 12. osztályba tartoznak;
olajmodulok és kipufogógáz-visszavezetõ modulok gépjármû-
vekhez; folyadéksúrlódó tengelykapcsolók, kipufogógáz-hõát-
adók, kipufogógáz-visszavezetõ szelepek, vezetõfülke-berende-
zések és modulok gépjármûvekhez, valamint ezek részei, különö-
sen mûszerfalak, középkonzolok, légkibocsátók, kereszttartók és
légcsatornák; elülsõ végmodulok gépjármûvekhez és ezek részei,
különösen kereszttartók és lökhárítók; üzemanyagtartályok,
üzemanyagtankok, karosszériarészek, futómûrészek, kerekek és
felnik gépjármûvekhez.
17 Összekötõ vezetékek gépjármûhûtõkhöz, amennyiben a 17.
osztályba tartoznak; hûtõanyagtömlõk, hûtõközeg-vezetékek.
37 Hûtõközeg-kondenzátorok, szivattyúk, hûtõanyag-szi-
vattyúk, szelepek, pneumatikus és villamos vezérlések, hûtõkö-
zeg-kompresszorok; hõmérséklet, különösen hûtõanyag hõmér-
sékletének mérésére és szabályozására szolgáló berendezések;
hûtõanyag-termosztátok, berendezések hõmérséklet szabályozá-
sára, vezérlõkészülékek, érzékelõk levegõ és hûtõanyag hõmér-
sékletének mérésére, kábeltörzsek; hûtõberendezések és hûtõ-
rendszerek, különösen gépjármûvekhez, különösen belsõ égésû
motorokhoz és alternatív hajtómûvekhez (elektromotor, tüzelõ-
anyag-cella), valamint ezek részei és beépítési egységet képezõ
alkatrészei; hûtõmodulok, hûtõanyaghûtõk, töltõlevegõ-hûtõk,
olajhûtõk, elektronikahûtõk, akkumulátorhûtõk, üzemanyaghû-
tõk, szervokormányolaj-hûtõk, alacsony hõmérsékleti hûtõk,
ventilátorok és ventilátorházak, ventilátormeghajtók, ventilátor-
kuplungok; fûtõ-, szellõzõ- és légkondicionáló berendezések és
légkondicionáló rendszerek, különösen gépjármûvekhez, vala-
mint azok részei és alkatrészei; légszállítók, légszállítólapátok,
légszállító-meghajtók, klímaszabályozó berendezések, légszû-
rõk, beltéri szûrõk, hõcserélõk, fûtõtestek, hûtõközeg-elpárolog-
tatók és -kondenzátorok, kiegészítõ fûtõberendezések, kiegészítõ
PTC fûtõberendezések, PTC szabályozókészülékek, hûtõkö-
zeg-expandáltató szervek, hûtõközeggyûjtõk és hûtõközeg-szárí-
tók, klímaberendezések, fényszórók jármûvekhez, gépjármûré-
szek; olajmodulok és kipufogógáz-visszavezetõ modulok gépjár-
mûvekhez; folyadéksúrlódó tengelykapcsolók, kipufogógáz-hõ-
átadók, kipufogógáz-visszavezetõ szelepek, vezetõfülke-beren-
dezések és modulok gépjármûvekhez, valamint ezek részei, külö-
nösen mûszerfalak, középkonzolok, légkibocsátók, kereszttartók
és légcsatornák; elülsõ végmodulok gépjármûvekhez és ezek ré-
szei, különösen kereszttartók és lökhárítók; üzemanyagtartályok,
üzemanyagtankok, karosszériarészek, futómûrészek, kerekek és
felnik gépjármûvekhez; összekötõ vezetékek gépjármûhûtõkhöz,
hûtõanyagtömlõk, hûtõközeg-vezetékek, valamint fûtõ-, szellõ-
zõ- és légkondicionáló berendezésekhez való mechanikus
és/vagy elektronikus kezelõkészülékek karbantartása és javítása.

(111) 195.941 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 00879 (220) 2008.03.12.
(732) Gombosi Pálinkafõzõ, Gyümölcsfeldolgozó és Kereskedelmi

Kft., Lõrinci (HU)
(740) dr. Szõke Pál ügyvéd, Aszód
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(546)

(511) 33 Pálinka.

(111) 195.945 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01270 (220) 2008.04.14.
(732) Yess Europe Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

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.
29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zse-
lék, lekvárok (dzsemek), kompótok.
35 Reklámozás, segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mû-
ködésében.

(111) 195.948 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01458 (220) 2008.04.23.
(732) GANZ Mérõgyár Kft., Gödöllõ (HU)
(740) dr. Tóth Péter, Tóth és Helli Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GANZ
(511) 9 Mérõmûszerek; villamos, gáz- és vízfogyasztásmérõk, hõ-

mennyiségmérõk; villamos és elektronikus elven mûködõ kap-
csolóórák; hitelesítõberendezések villamos, gáz-, vízfogyasztás-
mérõkhöz és hõmennyiségmérõkhöz; villamos, gáz-, víz- és hõ-
mennyiségmérõ rendszerek.

(111) 195.949 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01631 (220) 2008.05.13.
(732) Escher Bálint, Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 20 Párnák.

(111) 195.955 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01482 (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) RÖFINCSI
(511) 29 Hús és hústermékek.

(111) 195.956 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01483 (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) FINCSIBE
(511) 29 Baromfi és baromfitermékek.

(111) 195.957 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01276 (220) 2008.04.14.
(732) LCP Systems Informatikai és Kereskedelmi Kft. 20%,

Budapest (HU);
Horváth Csaba 40%, Budapest (HU);
Hegedûs Viktor Sándor 40%, Vásárosnamény (HU)

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek, mágneses adathordozók, adatfeldolgozó be-
rendezések és számítógépek.

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

(111) 195.958 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 00602 (220) 2008.02.26.
(732) Opticon Telekommunikációs Hálózati Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Kecskemét (HU)
(740) dr. Fodor András, Fodor András Ügyvédi Iroda, Miskolc

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 195.959 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 00881 (220) 2008.03.12.
(732) Kárpáti Zoltán, Alsóörs (HU)

(546)

(511) 16 Papíráruk, nyomtatott anyagok és kiadványok; prospektu-
sok, újságok; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multi-
médiával kapcsolatos képeslapok és folyóiratok.

35 Reklámozás; reklám- és hirdetõügynökség; hirdetési szol-
gáltatások; interaktív multimédiás, interneten továbbított és kö-
zölt hirdetések; áruk és szolgáltatások felsorolása; hírközlési digi-
tális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése; online hirde-
tõ tevékenység; piackutatás; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba törté-
nõ szerkesztése.
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38 Távközlési szolgáltatások, elektronikus levelezés, elektro-
nikus adatátvitel, híranyag továbbítása interneten keresztül, hír-
ügynökségi szolgáltatás-tartalomszolgáltatás; elektronikus hirde-
tõtábla-szolgáltatás.
42 Adattárolás, adatbázis-szolgáltatás, adatkezelés, adatfeldol-
gozás, adatok adatbázisból történõ kikeresése, adatbázis-hozzáfé-
rés biztosítása elektronikus eszközökön, elektronikus hálózaton,
interneten keresztül; hírügynökség, hírek, információ továbbítása
- tartalomszolgáltatás - terjesztése interneten keresztül; adatok
vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus
médiumba; weboldalak fenntartása és alkotása mások számára.

(111) 195.961 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 01089 (220) 2008.03.28.
(732) „Csányi Alapítvány a Gyermekekért” Kiemelkedõen

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

(541) Csányi Alapítvány a Gyermekekért Életút
Program

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

(111) 195.962 (151) 2008.11.18.
(210) M 08 00882 (220) 2008.03.12.
(732) Kárpáti Zoltán, Alsóörs (HU)

(546)

(511) 16 Papíráruk, nyomtatott anyagok és kiadványok; prospektu-
sok, újságok; távközléssel, szórakoztatással és interaktív multi-
médiával kapcsolatos képeslapok és folyóiratok.
35 Reklámozás; reklám- és hirdetõügynökség; hirdetési szol-
gáltatások; interaktív multimédiás, interneten továbbított és kö-
zölt hirdetések; áruk és szolgáltatások felsorolása; hírközlési digi-
tális információ gyûjtése, tárolása és visszakeresése; online hirde-
tõ tevékenység; piackutatás; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba törté-
nõ szerkesztése.
38 Távközlési szolgáltatások, elektronikus levelezés, elektro-
nikus adatátvitel, híranyag továbbítása interneten keresztül, hír-
ügynökségi szolgáltatás-tartalomszolgáltatás; elektronikus hirde-
tõtábla szolgáltatás.
42 Adattárolás, adatbázis-szolgáltatás, adatkezelés, adatfeldol-
gozás, adatok adatbázisból történõ kikeresése, adatbázis-hozzáfé-
rés biztosítása elektronikus eszközökön, elektronikus hálózaton,
interneten keresztül; hírügynökség, hírek, információ továbbítása
- tartalomszolgáltatás - terjesztése interneten keresztül; adatok
vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus
médiumba; weboldalak fenntartása és alkotása mások számára.

(111) 196.060 (151) 2008.11.28.
(210) M 08 01499 (220) 2008.04.28.
(732) 2F Iskola Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Mészáros Gábor, Molnár és Tóth Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 41 Oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás.

(111) 196.061 (151) 2008.11.28.
(210) M 08 01500 (220) 2008.04.28.
(732) 2F Iskola Kft., Szeged (HU)

(740) dr. Mészáros Gábor, Molnár és Tóth Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 41 Oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás.

(111) 196.062 (151) 2008.11.28.
(210) M 08 01497 (220) 2008.04.28.
(732) 2F Iskola Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Mészáros Gábor, Molnár és Tóth Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 41 Oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás.

(111) 196.063 (151) 2008.11.28.
(210) M 08 01498 (220) 2008.04.28.
(732) 2F Iskola Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Mészáros Gábor, Molnár és Tóth Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 41 Oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás.

(111) 196.064 (151) 2008.11.28.
(210) M 08 01502 (220) 2008.04.28.
(732) Magyar Tudományos Akadémia, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; kulturális tevékenységek; könyv-
kiadás; oktatás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; biológiai kutatás; fizikai kutatások; geológiai kutatás;
kutatás és fejlesztés; mûszaki kutatás; vegyészeti kutatás.

(111) 196.065 (151) 2008.11.28.
(210) M 08 01432 (220) 2008.04.24.
(732) Lian Xiang Europe Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 196.102 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00475 (220) 2008.02.18.
(732) Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Nyrt., Budapest (HU)
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(740) dr. Barán-Kalász László, Dr. Barán-Kalász Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) BUDAPEST iBANK
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-

letek.

(111) 196.103 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00729 (220) 2008.03.04.
(732) Planet Moppet Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek.
41 Nevelés; szakmai képzés, szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 196.104 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00714 (220) 2008.03.04.
(732) Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács,

Budapest (HU)

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

tevékenységek.

(111) 196.105 (151) 2008.12.02.
(210) M 05 03952 (220) 2005.12.13.
(732) dr. Biczi Tamás, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda,

Budapest (HU)

(541) b-t.eu
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-

tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások; jogi kutatás; jogi szolgáltatások; ipar-
jogvédelmi tanácsadás; szerzõi jogok kezelése.

(111) 196.106 (151) 2008.12.02.
(210) M 07 04275 (220) 2007.12.28.
(732) Agyturbo Kft., Budapest (HU)

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

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

(111) 196.107 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00711 (220) 2008.03.04.
(732) Shen Zhang Feng, Budapest (HU)

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

(111) 196.108 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00720 (220) 2008.03.04.
(732) Közlekedési Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

(541) KÖBE
(511) 36 Biztosítás; baleset, betegség, szárazföldi jármû-casco, szál-

lítmány, tûz- és elemi károk, egyéb vagyoni károk, önjáró száraz-
földi jármûvekkel összefüggõ felelõsség, általános felelõsség, se-
gítségnyújtás, temetési biztosítás.

(111) 196.109 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00320 (220) 2008.02.01.
(732) EU Connection Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Kistelek (HU)
(740) dr. Budai Géza, Budai Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

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

(111) 196.110 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00103 (220) 2008.01.16.
(732) „Fürge Diák” Piackutató Szolgáltató Iskolaszövetkezet,

Szombathely (HU)
(740) dr. Görbe László, Dr. Görbe Ügyvédi Iroda, Gyõr

(541) FÜRGE DIÁK
(511) 35 Munkaerõ-toborzás és -közvetítés, piac- és közvélemény-

kutatás, üzletviteli tanácsadás.

37 Irodaházak takarítása.

41 Tolmácsolás és fordítás.

42 Számítógépes adatfeldolgozás, szoftverkészítés.

(111) 196.111 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00322 (220) 2008.02.01.
(732) EU Connection Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Kistelek (HU)
(740) dr. Budai Géza, Budai Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

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

(111) 196.112 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00318 (220) 2008.02.01.
(732) SUMMIT-AGRO HUNGARIA Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gayer Gyula, Gayer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SUMMIDOG
(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.

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).
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(111) 196.113 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00113 (220) 2008.01.16.
(732) Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Indiana (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) PEREMAL
(511) 5 Rovarirtó szerek, kártékony állatok irtására szolgáló készít-

mények, növényvédõ szerek, féregirtó szerek.

(111) 196.114 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00106 (220) 2008.01.16.
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(591)

(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-
peslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 196.115 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00096 (220) 2008.01.16.
(732) Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Egri Zoltán, Egri & Szekeres Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 196.116 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00099 (220) 2008.01.16.
(732) Mareco Ingatlan Zrt., Budapest (HU)
(740) Katona Zsuzsanna, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek.

(111) 196.117 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00476 (220) 2008.02.18.
(732) Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Barán-Kalász László, Dr. Barán-Kalász Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) KÉZBÕLKÉZBE AUTÓHITEL
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-

letek.

(111) 196.118 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00479 (220) 2008.02.18.
(732) Pesti Est Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Pálvölgyi Miklós, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) EST.TV
(511) 16 Tanítási és oktatási eszközök, készülékek kivételével.

35 Reklámozás és ügyletek.
38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).
41 Nevelés és szórakoztatás.

(111) 196.119 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00710 (220) 2008.03.04.
(732) Coninvest Kft., Budaörs (HU)

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; fõzõ-sütõ be-
rendezések, nagykonyhai/ipari gépek és berendezések, elektro-
mos gázos, nagy teljesítményû hûtõgépek, mosogatógépek, kom-
bipárolók, önkiszolgáló sorok, kávégépek.

(111) 196.120 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00973 (220) 2008.03.19.
(732) DUNAIMPEX GROUPS Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kemenes László, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda,

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.

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

(111) 196.121 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00477 (220) 2008.02.18.
(732) Pesti Est Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Pálvölgyi Miklós, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) EST.TV Magazin
(511) 16 Tanítási és oktatási eszközök, készülékek kivételével.

35 Reklámozás és ügyletek.

38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).

41 Nevelés és szórakoztatás.

(111) 196.122 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00483 (220) 2008.02.18.
(732) AVEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Százhalombatta (HU)
(740) dr. Németh Antónia Anna, Dr. Németh Antónia Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

(111) 196.123 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00492 (220) 2008.02.18.
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)
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(554)

(511) 33 Likõrök.

(111) 196.124 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00323 (220) 2008.02.01.
(732) Unipharma Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) EGÉSZSÉGE SZÍVÜGYÜNK!
(511) 35 Kereskedelmi ügyletek; gyógyszer-kiskereskedelem,

gyógyhatású készítmények kiskereskedelme, dermokozmetiku-
mok kiskereskedelme.

(111) 196.129 (151) 2008.12.02.
(210) M 06 01850 (220) 2006.05.25.
(732) Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) MINITABLETINOS
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb mosásra és mosogatásra

szolgáló anyagok; mosásra szolgáló készítmények vegytisztítás-
hoz; tisztító-, frissítõ- és szagtalanítószerek mosogatógéphez; fé-
nyesítõszerek konyhai és üvegárukhoz; tisztító-, fényesítõ-, súro-
ló-, színezékeltávolító és csiszolókészítmények; szõnyegtisztító
készítmények; szappanok; készítmények mész, vízkõ és más kõ-
lerakódás eltávolítására háztartási használatra; lágyítószerek; a
felsorolt termékek bármelyike fertõtlenítõ adalékkal vagy anél-
kül.

(111) 196.131 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00105 (220) 2008.01.16.
(732) Concorde Értékpapír Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fedák Eszter, Dr. Fedák Eszter Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Bankügyletek, finanszírozási szolgáltatások.

(111) 196.133 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00112 (220) 2008.01.16.
(732) Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) NUTRI ANTI-AGE
(511) 3 Fogkrémek, gyógyhatású anyagot nem tartalmazó szájvi-

zek, fogfényesítõ szerek, fogporok.

(111) 196.135 (151) 2008.12.02.
(210) M 07 04283 (220) 2007.12.28.
(732) Kiss János József, Budapest (HU)

(541) JOHNNY LITTLE ORGANIZATION
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 196.137 (151) 2008.12.02.
(210) M 07 04278 (220) 2007.12.27.
(732) Ferencz Annamária, Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(541) CARPATINA
(511) 29 Hús, hal, baromfi, vadhús; húskivonat; tartósított, szárított

gyümölcsök és zöldségek, befõttek, fõtt zöldségek; tojás; étolajok
és étzsírok; savanyúságok; tej és egyéb tejtermékek, túró, sajt, vaj,
vajkrém, joghurt, kefir és ezek ízesített változatai; zöldségkonzer-
vek, gyümölcskonzervek, húskonzervek; zselék, lekvárok; gyü-
mölcsbefõttek.
30 Kávé, kávépótló szerek, tea, kakaó, csokoládé; cukor, rizs,
liszt és egyéb gabonakészítmények, kenyér, kétszersültek, péksü-
temények és cukrászsütemények; tészták, fagylaltok, jégkrémek,
pudingok és ezek ízesített változatai; méz, só, mustár; fûszerek és
keverékeik; ecet; élesztõ, sütõ- és kelesztõporok.

(111) 196.139 (151) 2008.12.02.
(210) M 07 02906 (220) 2007.08.22.
(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.A., Genval (BE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) COMFORT STRIPS
(511) 3 Fogápoló szerek, fogkrémek, szájvizek, mûfogsortisztító

készítmények és anyagok.
5 Készítmények és anyagok, amelyek a mûfogsorok karban-
tartásában segédkeznek, mûfogsorragasztók.

(111) 196.141 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00490 (220) 2008.02.18.
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(554)

(511) 33 Likõrök.

(111) 196.143 (151) 2008.12.02.
(210) M 07 02577 (220) 2007.07.18.
(732) Kofola Holding a.s., Ostrava (CZ)
(300) 0-447349 2007.04.13. CZ
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 30 Zöldségbõl készült öntetek fõzéshez; ízesítõöntetek, aro-
mák; jég (természetes vagy mesterséges); kávé-, kakaó- vagy cso-
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koládéalapú italok; teaalapú italok; italösszetevõk az eszenciák
kivételével; aromák italokhoz az illóolajok kivételével; nádcu-
korszirup; szörbetek (fagylaltok), öntetektõl eltérõ szószok.

32 Ásványvizek, szénsavas italok és más alkoholmentes italok;
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sörbetek (italok); szörpök és
más eszenciák italok elõállítására, sörök.

33 Alkoholos italok (a sörök kivételével).

(111) 196.144 (151) 2008.12.02.
(210) M 07 04276 (220) 2007.12.28.
(732) SV Control Szolgáltató Betéti Társaság, Juta (HU)
(740) dr. Márton Kálmán, 10. sz. Ügyvédi Iroda, Kaposvár

(546)

(511) 42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba, minõség-ellenõrzés, számítógépprogra-
mok adatainak és adatoknak az átalakítása.

(111) 196.146 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00097 (220) 2008.01.16.
(732) KMC Solution Szolgáltató Kft., Érd (HU)
(740) dr. Klausmann Kornél ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; gazdasági elõrejelzések; hirdetési hely
kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; információk számítógé-
pes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése; konzultáció személyzeti kérdé-
sekben; munkaerõ-toborzás; online hirdetõi tevékenység számí-
tógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; segítségnyúj-
tás üzletvezetéshez; statisztikai információnyújtás; szabadtéri
hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvélemény-
adás gazdasági ügyekben; személyzet kiválasztása pszichológiai
eljárásokkal; állásközvetítõ irodák; üzleti felvilágosítás, tájékoz-
tatás; üzleti információk; üzleti menedzselés elõadómûvészek ré-
szére; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezé-
si tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó
szolgálatok.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakozatás; sport- és kulturális
tevékenységek; akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése
és lebonyolítása (gyakorlat); elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebo-
nyolítása; gyakorlati képzés (szemléltetés); konferenciák szerve-
zése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelezõ tan-
folyamok; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáz-
tatás; online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk);
szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és
vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szövegek
kiadása (nem reklámcélú); versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás).

(111) 196.148 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00100 (220) 2008.01.16.
(732) Teerag-Asdag AG, Wien (AT)
(740) Friedné dr. Kallós Éva, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

40 Anyagmegmunkálás.

(111) 196.149 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00102 (220) 2006.10.20.
(732) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) MENEVIT
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(111) 196.151 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 00491 (220) 2008.02.18.
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(554)

(511) 33 Likõrök.

(111) 196.152 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 01699 (220) 2008.05.16.
(732) ISL Beteiligungs GmbH, Linz (AT)
(740) dr. Kozma Gábor, Kozma Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

(111) 196.160 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 01184 (220) 2008.04.07.
(732) Én is akarok szavazni Szolgáltató Kft. b.a., Budapest (HU)
(740) dr. Szalay Péter, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

(111) 196.162 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 02059 (220) 2008.06.20.
(732) Szombathelyi Egyházmegye, Szombathely (HU)
(740) dr. Tóth József, Szombathely

(546)

(511) 16 Újságok.

(111) 196.163 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 01558 (220) 2008.04.22.
(732) Somnius Kft., Budapest (HU)

(541) SomnoCenter
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-

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

(111) 196.166 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 01802 (220) 2008.05.29.
(732) Debreceni Hús Zrt., Debrecen (HU)
(740) dr. Aryné dr. Uhri Anna ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 29 Húsipari termékek, vörösáruk, kolbász- és szalámifélék.

(111) 196.167 (151) 2008.12.02.
(210) M 08 01878 (220) 2008.06.05.
(732) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás és pénzügyek.

(111) 196.196 (151) 2008.12.03.
(210) M 08 02073 (220) 2008.06.24.
(732) Venta Facility Services Hungary Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
44 Mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 196.197 (151) 2008.12.03.
(210) M 08 01927 (220) 2008.06.09.
(732) RAMSYS Zrt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 35 Elhasználódott gépjármûvek (roncs) begyûjtése, átvétele,
elõkezelése, hulladékkezelés koordinálása, internetalapú számí-
tógépes hálózatüzemeltetés, környezetvédelmi adatbázis szerve-
zése, szerkesztése céljából.
38 Hálózatüzemeltetés, üzenetek, képek, adatok, programok
továbbítása, interneten elérhetõ adatbázisok értékesítése.
39 Gépjármûhulladék újrahasznosításával, a hulladékgazdál-
kodással kapcsolatos adatok, dokumentumok tárolása.
41 A gyártástól a bontásig, újrahasznosításig („életciklus”), a
jármûvekkel és a hozzájuk tartozó bármilyen (elektronikus, papír)
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okmányokkal kapcsolatos elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása, oktatása, távoktatása.
42 Gépjármû hatósági és igazságügyi szakértõi (közremûkö-
dõi) tevékenység, gépjármû állapot-, eredet- és eredetiség vizsgá-
lat, eredetszûrés elvégzése, gépjármûeredet és -eredetiségigazoló
tanúsítványok kiállítása.

(111) 196.198 (151) 2008.12.03.
(210) M 08 01926 (220) 2008.06.09.
(732) RAMSYS Zrt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 35 Idõpont-egyeztetés ügyfél és ügyintézõ, megbízó és vállal-
kozó között, automatikusan, biztosítva a munkaszervezéshez
szükséges döntési adatokat.
38 Hálózatüzemeltetés, üzenetek, képek, adatok, programok
továbbítása, interneten elérhetõ adatbázisok értékesítése.
39 Az idõpont-egyeztetésekkel, a munkaidõ kihasználásával
kapcsolatos adatok, dokumentumok tárolása.

(111) 196.199 (151) 2008.12.03.
(210) M 08 01925 (220) 2008.06.09.
(732) RAMSYS Zrt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 35 Egy vagy több helyen levõ döntés-elõkészítõk, döntéshozók
módszertani támogató rendszere, automatikus segítséget biztosít
a sokféle szempont, több döntéshozó, bonyolult problémamegol-
dásokhoz, a „kollektív bölcsesség” algoritmusaival.

(111) 196.200 (151) 2008.12.03.
(210) M 08 01924 (220) 2008.06.09.
(732) RAMSYS Zrt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 9 Elektronikus adattárolók (chip; kártya), olvasók, vezeté-
kes/vezeték nélküli adattovábbító; képfeldolgozó rendszerek, va-
gyontárgyak (vagyoni értékû jogok); okmányok; bankjegyek ere-
detiségének az ellenõrzésére, vizsgálatára alkalmas, továbbá va-
gyonvédelmi és helymeghatározó eszközök, hardverek és szoft-
verek, elektronikus kártyarendszerek eszközei.

(111) 196.201 (151) 2008.12.03.
(210) M 08 01915 (220) 2008.06.09.
(732) Sanoma Budapest Kiadói zártkörûen mûködõ

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

(546)

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

(111) 196.202 (151) 2008.12.03.
(210) M 08 01914 (220) 2008.06.09.
(732) Sanoma Budapest Kiadói zártkörûen mûködõ

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

(546)

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

(111) 196.203 (151) 2008.12.03.
(210) M 08 01742 (220) 2008.05.23.
(732) Koch’s Torma (Hungária) Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

(546)

(511) 30 Torma; mustár; majonéz; csípõs darált paprika; csemege
paprikakrém; fokhagymakrém; almaecet.

(111) 196.204 (151) 2008.12.03.
(210) M 08 01741 (220) 2008.05.23.
(732) Balaton Ker-Tész Szövetkezet, Böhönye (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Friss és részben vagy teljesen feldolgozott gyümölcsökkel
és zöldségekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelem.

(111) 196.205 (151) 2008.12.03.
(210) M 08 01739 (220) 2008.05.23.
(732) Sláger Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gyurácz Andrea, Gyurácz & Medve Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 36 Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek; biztosítási
ügynöki tevékenység; finanszírozási szolgáltatások; gyûjtések
szervezése; hitelirodák; hitelkártya-szolgáltatások.
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(111) 196.206 (151) 2008.12.03.
(210) M 08 01738 (220) 2008.05.23.
(732) OFFICE CAMPUS BUDAPEST Ingatlanfejlesztõ Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kócsó Tünde, Kócsó és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; adóval kapcsolatos becslések, alkuszi/ügynöki tevékeny-
ség, baleset-biztosítás, bankügyletek, betegségbiztosítás, bélye-
gek értékbecslése, bérházak kezelése, biztosítási statisztikai szol-
gáltatások, biztosítási tanácsadás, biztosítási ügynöki tevékeny-
ség, biztosítások, csekkek (hitelességének) ellenõrzése, elszámo-
lóház, klíringház, faktorálási szolgáltatások, felszámolói szolgál-
tatások (pénzügyi), finanszírozási szolgáltatások, gyûjtések szer-
vezése, hajókár-biztosítás, hitelirodák, hitelkártya-szolgáltatá-
sok, hitelkártyák kibocsátása, információk nyújtása biztosítási
ügyekben, ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecs-
lése, ingatlanügynökségek, irodák [ingatlanok] bérlete, jelzá-
log-hitelezés, jótékonysági célú gyûjtések, kölcsön (finanszíro-
zás), kölcsönös támogatási alapok szolgáltatásai, követelésbehaj-
tási ügynökségek, lakásbérlet, lakásügynökségek, lakbérbehajtás,
mezõgazdasági ingatlanok bérlete, mûtárgyak értékbecslése, nu-
mizmatikai értékbecslés, nyugdíj-folyósítási szolgáltatások, óva-
dék, kezesség, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi elem-
zések, pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan),
pénzügyi igazgatás, pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi
szponzorálás, támogatás, pénzügyi tanácsadás, pénzváltás, régi-
ségek értékbecslése, részletfizetéses hitelnyújtás, szállásügynök-
ségek [apartmanok], széfletét szolgáltatások, takarékpénztárak,
telebank szolgáltatások, terhelõkártya-szolgáltatások, tõkekihe-
lyezés, tõkeberuházás, tõzsdei árfolyamjegyzés, tõzsdeügynöki
tevékenység, tulajdonfenntartásos részletvétel hitelezése, tûzkár
elleni biztosítás, utazási csekkek kibocsátása, vagyonkezelés,
vámügynöki tevékenység, zálogkölcsönzés, ékszerek értékbecs-
lése, életbiztosítás, értékbónok kibocsátása, értékek letétbe
helyezése.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; ablaktisztítás,
aszfaltozás, autómosás, bányamûvelés, biztonsági zárak javítása,
bõr ápolása, tisztítása és javítása (feldolgozott), buldózerek köl-
csönzése, bútorasztalos munkák (javítás), bútorfelújítás, bútorok
karbantartása, bútorok kárpitozása, cipõjavítás, csõ(táv)vezeté-
kek felszerelése és karbantartása, daruk [építõipari gépek] köl-
csönzése, elektromos berendezések felszerelése és javítása, elekt-
romos berendezések zavarmentesítése, elhasznált vagy megsem-
misült motorok felújítása, elhasznált vagy részben megsemmisült
gépek felújítása, esernyõjavítás, exkavátorok (kotrógépek) köl-
csönzése, falazás (kõmûvesmunka), fehérnemû mosása, fehérne-
mû vasalása, fehérnemû-tisztítás, felvonók felszerelése és javítá-
sa, fertõtlenítés, fényesítés horzsakõvel, fényképezõgépek javítá-
sa, féregirtás (nem a mezõgazdaságban), filmvetítõ gépek javítása
és karbantartása, fûtõberendezések felszerelése és javítása, gépek
üzembe helyezése, karbantartása és javítása, gépkocsik karban-
tartása és javítása, gumiabroncsok (újra)futózása, gumiabroncsok
vulkanizálása (javítás), gyárépítés, hajóépítés, homokfúvás, hûtõ-
berendezések üzembe helyezése és javítása, irodagépek felszere-
lése, karbantartása és javítása, javítási tárgyú információk, jármû-
fényezés, jármûjavítás, jármûjavító mûhelyek, jármûmosás, jár-
mûvek karbantartása, jármûvek kenése, jármûvek rozsda elleni
kezelése, jármûvek tisztítása, jelek festése vagy javítása, kazánok
tisztítása és javítása, kárpit(ozás) javítása, kemencék üzembe he-
lyezése és javítása, kéményseprés, késélezés, kikötõépítés, kony-
hai felszerelések üzembe helyezése, kõbányák kiaknázása, kõmû-
vesmunkák, kútfúrás, külsõ és belsõ festés, lakkozás, légkondici-
onáló berendezések felszerelése és javítása, lopás elleni riasztók

felszerelése és javítása, mesterséges hókészítés (szolgáltatás),
mólók építése, mosodák, napernyõk javítása, órák (karbantartása
és javítása), patkányirtás, páncélszekrények karbantartása és javí-
tása páncéltermek karbantartása és javítása, pelenkamosás, raktá-
rak építése és javítása, repülõgépek karbantartása és javítása,
rozsdamentesítés, ruhagõzölés, vasalás, ruhajavítás, ruhanemûk
tisztítása, ruhák felújítása, ruhák kitömése, stoppolás (ruhajaví-
tás), számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása,
szegecselés, szigetelési szolgáltatások (építés), szivattyújavítás,
szõrmék karbantartása, tisztítása és javítása, tapétázás, távbeszélõ
készülékek üzembe helyezése és javítása, tenger alatti építkezés,
tenger alatti javítások, tetõfedõ munkák, tisztítógépek kölcsönzé-
se, tûzriasztók felszerelése és javítása, újraónozás, útburkolás, ut-
caseprõ gépek kölcsönzése, úttisztítás, vakolás(i munkák), vásári
standok és üzletek építése, vegytisztítás, vízvezeték-szerelés, víz-
szigetelés (építõipar), állványozás, égõfejek karbantartása és javí-
tása, építés, építési tárgyú információk, építkezések felügyelete
(irányítása), építmények lebontása, építõipari gépek kölcsönzése,
épületek (belsõ) tisztítása, épületek tisztítása (külsõ felületé),
öntözõberendezések üzembe helyezése és javítása.

(111) 196.207 (151) 2008.12.03.
(210) M 08 01588 (220) 2008.05.07.
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó ZRt.,

Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Hús, baromfihús és zöldség (fõzött) ételkonzerv.

(111) 196.208 (151) 2008.12.03.
(210) M 08 01584 (220) 2008.05.07.
(732) Micronix Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Akkumulátorok.

(111) 196.209 (151) 2008.12.03.
(210) M 08 01028 (220) 2008.03.21.
(732) Mecsek-Drog termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Pécsvárad (HU)

(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); gyógyteák.
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(111) 196.210 (151) 2008.12.03.
(210) M 08 00134 (220) 2008.01.21.
(732) Index.Hu Informatikai Zrt., Budapest (HU)

(546)

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

38 Távközlés.

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

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

(111) 196.226 (151) 2008.12.09.
(210) M 08 02131 (220) 2008.06.27.
(732) Professional Medical Services and Assistance Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 44 Egészségügyi szolgáltatások, fogászat, gyógyszerészeti ta-
nácsadás, klinikák, kórházi szolgáltatások, fizikoterápia, hátge-
rincmasszázzsal gyógyítás, betegápolási szolgáltatások,
masszázs, orvosi klinikák, orvosi szolgáltatások, plasztikai sebé-
szet, pszichológus szolgáltatásai, szülésznõk szolgáltatásai.

(111) 196.228 (151) 2008.12.09.
(210) M 08 01949 (220) 2008.06.12.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

(546)

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

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

38 Távközlés.

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

(111) 196.229 (151) 2008.12.09.
(210) M 08 00611 (220) 2008.02.26.
(732) Heim Pál, Budapest (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen

(546)

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

(111) 196.234 (151) 2007.09.28
(210) M 05 01956 (220) 2005.06.06.
(732) Galla és Társa Kft., Makó (HU)
(740) Kormos Ágnes Egyéni Szabadalmi Ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 5 Aszkorbinsav.

29 Dióbél, pektin étkezési célra, lékötõ (zselésítõ anyag), zsela-
tin étkezési célra, mazsola.

30 Tortabevonó, sütõpor, vaníliás pudingpor, fahéj (õrölt fû-
szer), feketebors (õrölt), kakaó, kristálycukor, porcukor, tejpor,
tojáspor, zsemlemorzsa, burgonyapehely, õrölt paprika, citrom-
sav étkezési célra, kókuszreszelék, kristályvanillin, nonparell
(színes szórócukor), szaloncukor.

31 Lencse (zöldségféle, friss), rizs (feldolgozatlan), fehérbab,
sárgaborsó (friss), szezámmag, tarkabab, tökmag (héj nélkül), kö-
ménymag (egész), földimogyoró (aprított, arahis), kálium-szor-
bát étkezési célra, mák, napraforgó (hántolt).

(111) 196.235 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01690 (220) 2008.05.16.
(732) dr. Urszán Albert, Budapest (HU)
(740) dr. Pozsonyi Tibor, Pozsonyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 196.236 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01139 (220) 2008.04.02.
(732) Vértesy László 10%, Budapest (HU);

Krizsán Gyõzõ 10%, Budapest (HU);
Oszter Sándor 10%, Diósjenõ (HU);
Konter László 10%, Budapest (HU);
Both József 60%, Rétság (HU)

(740) dr. Nagy G. Zsuzsanna, dr. Nagy G. Zsuzsanna Ügyvédi Iroda,
Budapest
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(546)

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

(111) 196.237 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01391 (220) 2008.04.17.
(732) Rio Food Élelmiszeripari Kft., Dunakeszi (HU)
(740) Kormos Ágnes, 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).
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) 196.238 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01512 (220) 2008.04.28.
(732) Genoid Molekulárbiológiai Kutató, Gyártó és Egészségügyi

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

Budapest

(546)

(511) 5 Diagnosztikai készítmények.
44 Humán diagnosztika a mikrobiológia területén.

(111) 196.239 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 00076 (220) 2008.01.14.
(732) Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány,

Budapest (HU)
(740) dr. Szenteleki Judit, Dr. Szenteleki Judit Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák; ezen belül: kereskedelmi információs
ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szerve-
zése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, közvéle-
mény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, piaci tanul-
mányok, piackutatás, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvál-
lalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, szakmai
konzultációk üzleti ügyekben, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás,
üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás,
üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletveze-
tési tanácsadó szolgálatok.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; vámügyletek; ingatlanügyle-
tek; ezen belül: bankügyletek, faktorálási szolgáltatások, finan-
szírozási szolgáltatások, kölcsön (finanszírozás), pénzügyi elem-
zések, pénzügyi értékbecslés, pénzügyi információk nyújtása.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; ezen belül: konferenciák szervezése és lebonyolí-
tása, oktatás, oktatási tárgyú információk.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; ezen belül: kutatás és fejlesztés (mások részére).

(111) 196.240 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01134 (220) 2008.04.02.
(732) Café Frei Vendéglátó és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Havasi József, Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(111) 196.241 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01396 (220) 2008.04.17.
(732) V-Contact Kereskedelmi Kft., Szada (HU)
(740) dr. Krajnyák András, dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

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

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

(111) 196.242 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 00077 (220) 2008.01.14.
(732) Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány,

Budapest (HU)
(740) dr. Szenteleki Judit, Dr. Szenteleki Judit Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák; ezen belül: kereskedelmi információs
ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szerve-
zése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, közvéle-
mény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, piaci tanul-
mányok, piackutatás, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvál-
lalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, szakmai
konzultációk üzleti ügyekben, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás,
üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás,
üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletveze-
tési tanácsadó szolgálatok.
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36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; vámügyletek; ingatlanügyle-
tek; ezen belül: bankügyletek, faktorálási szolgáltatások, finan-
szírozási szolgáltatások, kölcsön (finanszírozás), pénzügyi elem-
zések, pénzügyi értékbecslés, pénzügyi információk nyújtása.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; ezen belül: konferenciák szervezése és lebonyolí-
tása, oktatás, oktatási tárgyú információk.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; ezen belül: kutatás és fejlesztés (mások részére).

(111) 196.243 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01842 (220) 2008.06.02.
(732) Arysta LifeScience Magyarország Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Illés György ügyvéd, Budapest

(541) IZORON
(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; trá-

gyák.

5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gomba-
ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 196.244 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01392 (220) 2008.04.17.
(732) Népszabadság Zrt., Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; tanítási és oktatási anyagok (ké-
szülékek kivételével); nyomdabetûk; klisék.

38 Távközlés.

(111) 196.245 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01142 (220) 2008.04.02.
(732) Csesznek Önkormányzat, Csesznek (HU)
(740) dr. Karsay Zsófia ügyvéd, Gyõr

(546)

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

(111) 196.246 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01390 (220) 2008.04.17.
(732) Vision Pharma Optikai Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Medveczky László István ügyvéd, Sarkadi & Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Fertõtlenítõoldatok; kontaktlencse-tisztító, fertõtlenítõ és
áztató oldatok és készítmények; szemlemosó oldatok; mûkönny;
sóoldatok.

9 Optikai berendezések és felszerelések; kontaktlencsék; kon-
taktlencse-tároló tokok; valamint a fenti termékekkel kapcsolatos
alkatrészek és felszerelések.

(111) 196.247 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01404 (220) 2008.04.17.
(732) The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(111) 196.248 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01837 (220) 2008.06.02.
(732) Belvedere Hotels Kft., Budapest (HU)

(541) HOTEL BELVEDERE BALATON
(511) 43 Szállodai szolgáltatások, átmeneti szállások bérlete, ven-

déglátás, étterem, rendezvényhez termek kölcsönzése.

(111) 196.249 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01136 (220) 2008.04.02.
(732) Cronopont Kft., Gyõr (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) KRPAN3/HU
(511) 12 Kerékpárok.

(111) 196.250 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01140 (220) 2008.04.02.
(732) Baja Marketing Kft., Baja (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenység.
43 Vendéglátás, fogyasztásra szánt ételek és italok szabad téren
történõ fogyasztása és felszolgálása.

(111) 196.251 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01394 (220) 2008.04.16.
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ

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

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

30 Fûszeres mártások.
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(111) 196.252 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01503 (220) 2006.09.19.
(732) Walter Werkzeuge Salzburg GmbH, Anif (AT)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Fémtermékek; vasáruk; fém tömegcikkek; fém láncok, ame-
lyek nem tartoznak más áruosztályba (kivéve jármûvek hajtólán-
cai); szögek, csavarok, fém anyacsavarok; szerszámkészletek,
(fémbõl készült,és üres, szerszámokat nem tartalmazó) szerszám-
dobozok, szerszámosládák, satupadok és fém befogógyûrûk; for-
rasztódrótok és forrasztópálcák; fém hegesztõdrótok és hegesztõ-
pálcák.

7 Szerszámgépek; hajtómotorok, kivéve szárazföldi jármû-
vek motorja; betonkeverõk; festõ- és vakológépek; fúrógépek; lé-
cek; sûrített levegõs gépek; légszivattyúk; villanymotorok (kivé-
ve szárazföldi jármûvekhez); marógépek, gyalugépek; csiszoló-
és polírozókészülékek és -gépek; vágó- és darabológépek; fûrész-
gépek és fûrészlapok (mint gépalkatrészek); kivágógépek; ipari
sajtológépek; szivattyúk (gépek); kompresszorok (gépek); fa-
megmunkáló és fémmegmunkáló gépek; csõmegmunkáló és csõ-
gyártó gépek; kõmegmunkáló gépek; tisztítógépek; elektromos
hegesztõgépek; mechanikus mûködtetésû kéziszerszámok; elekt-
romos, pneumatikus és hidraulikus kéziszerszámok; mezõgazda-
sági eszközök, kertészeti berendezések, szalmaszecskázó gépek,
fûnyíró gépek; favágó gépek és farönkhasító gépek; mechanikus
mûködtetésû csigasorok, csörlõk, autóemelõ gépek, emelõpadok
és emelõberendezések, anyag- és áruliftek; elektromos konyhai
gépek; mosogatógépek; mosógépek, vasalógépek; gázzal mûkö-
dõ forrasztókészülékek és lágyforrasztó vas; gázmûködtetésû he-
gesztõkészülékek és hegesztõpisztolyok.

8 Kéziszerszámok és kézi mûködtetésû eszközök; kerti kézi-
szerszámok; kések; kézi mûködtetésû mezõgazdasági felszerelé-
sek.

9 Súlymérõ-, egyéb mérõ- és ellenõrzõ (megfigyelõ) készülé-
kek és eszközök; mérõ- és tesztberendezések; elektromos forrasz-
tó készülékek és forrasztóvas; elektromos hegesztõgépek; ívhe-
gesztõ elektródák.

11 Világítókészülékek- és berendezések, elektromos lámpák;
forrasztólámpák, zseblámpák, világítótestek.

(111) 196.253 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01509 (220) 2008.04.28.
(732) Opten Informatikai Kft., Budapest (HU)

(541) Calendarius
(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.

45 Jogi szolgáltatások.

(111) 196.254 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01448 (220) 2008.04.21.
(732) Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, Budapest (HU)
(740) dr. Török Zoltán, Németh-Szalay-Török Társas 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.

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.

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

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.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 196.255 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01133 (220) 2008.04.02.
(732) Bio-Hun Termékforgalmazó és Tanácsadó Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Annamária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Magyarországról származó, tartósított, szárított és fõzött
gyümölcsök; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tej és tejter-
mékek.

30 Magyarországról származó kávé, kakaó, cukor, rizs, tápió-
ka, szágó; péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok.

(111) 196.256 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01513 (220) 2008.04.28.
(732) Magyarországi Kínai Nõk Egyesülete, Budapest (HU)
(740) Frey Julianna szabadalmi ügyvivõ, Budapest
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(546)

(511) 45 Egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és tár-
sadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 196.257 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01461 (220) 2008.04.22.
(732) Automax Szerviz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Szentendre (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Kereskedelmi szolgáltatások jármûalkatrészek vonatkozá-
sában.
37 Szerelési, javítási és karbantartási szolgáltatások, különösen
jármûvek vonatkozásában; jármûjavító mûhelyek.

(111) 196.258 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01431 (220) 2008.04.24.
(732) VIL-FOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Pap Lajos, Pap Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára), adóbevallá-
sok elkészítése, becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzõi
szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése mások szá-
mára), bérszámfejtés, eladási propaganda (mások számára), el-
osztó-, adagolóautomaták kölcsönzése, fénymásolás, fénymáso-
lógépek kölcsönzése, gazdasági elõrejelzések, gépírási szolgálta-
tások, gyapjúanyagok becslése, gyorsírási szolgáltatások, hirde-
tések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési
oldalak készítése, import-export ügynökségek, információk szá-
mítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számí-
tógépes adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás, irodagépek
és készülékek kölcsönzése, kereskedelmi információs ügynöksé-
gek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, keres-
kedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, kirakatrendezés,
konzultáció személyzeti kérdésekben, költöztetõszolgálat válla-
kozások számára, könyvelés, könyvvizsgálat, közlemények átírá-
sa, közönségszolgálat, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletek-
kel kapcsolatban, lábon álló fa értékbecslése, manöken/mo-
dell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból, munkaerõ-to-
borzás, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, pia-
ci tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag
naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklám-
anyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távköz-
lési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, rek-
lámügynökségek, hirdetõügynökségek, sajtófigyelés, segítség-
nyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítség-
nyújtás üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szabadté-
ri hirdetés, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvélemény-
adás gazdasági ügyekben, szállodai üzletvezetés, számítógépes

nyilvántartások kezelése számlakivonatok összeállítása, sze-
mélyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, szövegfeldolgo-
zás, tehervagonok helymeghatározása számítógéppel, telefonos
üzenetközvetítés (telefonon el nem érhetõ személyeknek), televí-
ziós reklámozás, titkársági szolgáltatások, újság-elõfizetések in-
tézése (mások számára), állásközvetítõ irodák, árubemutatás, áru-
minták terjesztése, árverés, önköltségelemzés, üzleti felvilágosí-
tás, tájékoztatás, üzleti információk, üzleti menedzselés elõadó-
mûvészek részére, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás,
üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletveze-
tési tanácsadó szolgálatok.

(111) 196.259 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 00298 (220) 2008.01.30.
(732) Dom-Art Lakásfelszerelési Kereskedõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jakab Sándor, Dr. Horváth-dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Göd

(546)

(511) 21 Kis hordozható eszközök, edények és tartályok háztartási és
konyhai célokra, fésûk és szivacsok; kefék (ecsetek kivételével),
kefegyártási anyagok, takarítási eszközök és anyagok, vasfor-
gács, üvegáruk, porcelán-fajansz áruk, amelyek nem tartoznak
más osztályokba.
28 Játékok, játékszerek, torna-sportcikkek (ruházatok kivételé-
vel), amelyek nem tartoznak más osztályokba, díszítések és kará-
csonyfadíszek.

(111) 196.260 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01382 (220) 2008.04.17.
(732) Stallum S+S Gazdasági Politikai Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)

(546)

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

(111) 196.261 (151) 2008.12.15.
(210) M 07 03868 (220) 2007.11.20.
(732) Yunda Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Cipõk.

(111) 196.262 (151) 2008.12.15.
(210) M 99 02338 (220) 1999.05.18.
(732) Mozaik Oktatási Stúdió Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Hevesi Ferenc, Hevesi, Molnár és Tóth Ügyvédi Iroda,

Szeged

(546)

(511) 9 Számítógépek.
16 Nyomdai termékek, tanítási és oktatási anyagok (készülé-
kek kivételével).
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28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás.
41 Szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális tevé-
kenységek.
42 Számítógépek programozása.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 196.263 (151) 2008.12.15.
(210) M 04 01306 (220) 2004.03.23.
(732) MESE Kht., Budapest (HU)

(541) Miss Universitas
(511) 41 Szépségverseny szervezése, rendezése, lebonyolítása.

(111) 196.264 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01135 (220) 2008.04.02.
(732) Cronopont Kft., Gyõr (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) KRPAN1/HU
(511) 12 Kerékpárok.

(111) 196.265 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01137 (220) 2008.04.02.
(732) Invest-Holding Plussz Kft., Budapest (HU)
(740) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok, háztartási és konyhai esz-
közök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 196.266 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01836 (220) 2008.06.02.
(732) Belvedere Hotels Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Szállodai szolgáltatások, átmeneti szállások bérlete, ven-
déglátás, étterem, rendezvényhez termek kölcsönzése.

(111) 196.267 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01847 (220) 2008.06.02.
(732) Happy Li Ou Kft., Budapest (HU)
(740) Frey Julianna szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 196.268 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01426 (220) 2008.04.24.
(732) Andrea Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruhák, cipõk, kalapáruk.

(111) 196.269 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01402 (220) 2008.04.17.
(732) N.E.T. Co United S.A., Road Town, Tortola (VG)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány; cigaretták; szivarok; dohányzási cikkek (amelyek
nem nemesfémbõl készültek).

(111) 196.270 (151) 2008.12.15.
(210) M 08 01496 (220) 2008.04.28.
(732) NutraMed Kft., Fót (HU)

(541) MEDICINA NATURA
(511) 16 Hírlevelek, folyóiratok, magazinok (idõszaki lapok), újsá-

gok.

(111) 196.271 (151) 2008.12.15.
(210) M 06 04205 (220) 2006.12.21.
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.
9 Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó és/vagy író berendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosítóeszközök és -kártyák, különösen belépõkár-
tyák, azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromecha-
nikus személyazonosító eszközök, és ezek író és/vagy olvasó be-
rendezései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták,
POS-terminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, vala-
mint bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök,
berendezések.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomago-
lásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztá-
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lyokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyeg-
zõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektu-
sok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.

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

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási, valamint biztosítási
szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiz-
tosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajó-
biztosítások, lakás-, ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgy-
és egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanfor-
galmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan-
beruházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan
bérbeadása és vétele.

37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezés, karbantartás; javítás, szerelési szolgálta-
tások, gépek kölcsönzése.

38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetésére, egyéni és csoportos, va-
lamint üzeleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia-
és üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszol-
gáltatás; gépkocsikölcsönzés.

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

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

43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.

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

(111) 196.272 (151) 2008.12.15.
(210) M 06 04199 (220) 2006.12.21.
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó- és/vagy íróberendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák,
azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök, bankjegykiadó automaták, POS-ter-
minálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, beren-
dezések.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különö-
sen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír- és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek for-
májában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörû hálózatokon ke-
resztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton például
telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási, valamint biztosítási
szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiz-
tosítás), utazásbiztosítás, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbiz-
tosítások, lakás-, ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgal-
mazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberu-
házás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan
bérbeadása és vétele.

(111) 196.298 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 01595 (220) 2008.05.08.
(732) Gyurkovics Attila József, Balassagyarmat (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

(111) 196.313 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 01980 (220) 2008.06.16.
(732) Ha Hai Phong Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 196.314 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 01128 (220) 2008.04.01.
(732) KÖZGÉP Építõ- és Fémszerkezetgyártó Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárvári Tamás, Dr. Sárvári Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
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nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
40 Anyagmegmunkálás.
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) 196.315 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 01827 (220) 2008.05.30.
(732) Horváth Cukrászda Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Kávé, tea, péksütemény, cukrászsütemény, fagylalt.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 196.316 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 01676 (220) 2008.05.15.
(732) Speedy Burritos Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lõrincz Márton, Kõrösi és Lõrincz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás; bár (szolgáltatások); gyorséttermek; helyfoglalás panzi-
ókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete;

kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; nyugdíjasottho-
nok; óvodák; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak
kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (idõleges); szállásügynöksé-
gek (szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások; székek, aszta-
lok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése; táborhelyek hasznosítá-
sa; turistaházak; vendéglátóipar.

(111) 196.317 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 01490 (220) 2008.04.26.
(732) Jakab Róbert, Budapest (HU)
(740) dr. Antal Árpád, Antal Ügyvédi Iroda, Gyöngyös

(546)

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

(111) 196.318 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 01375 (220) 2008.04.16.
(732) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano (MI) (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) CASAVIVA
(511) 9 Üres és mûsoros audio- és videoszalagok, CD-ROM-ok,

DVD-k és floppylemezek, amelyek általános érdeklõdésre szá-
mottartó oktató jellegû mûsorokat, akciófilmeket, vidám, drámai
és zenés elõadásokat tartalmaznak; hang- és képanyag felvételére,
továbbítására és lejátszására szolgáló berendezések, így audioka-
zetták, videokazetták, CD- és DVD-felvevõk és -lejátszók; az au-
diokazetták, videokazetták, CD- és DVD-felvevõk és -lejátszók
mûködtetésére szolgáló szoftverek; a számítógépes játékok leját-
szására szolgáló berendezések, nevezetesen memóriaegységet
tartalmazó készülékek, így lemezek, számítógépes játék tároló-
egységek (cartridge), számítógépes játék kazetták, számítógépes
játék lemezek, számítógépes játék botkormányok (joystick), szá-
mítógépes játékvezérlõk és videomonitorok; számítógépes peri-
fériák, nevezetesen, számítógépes egerek, egérpadok; szemüve-
gek és tartozékaik, nevezetesen szemüvegkeretek és szemüvegto-
kok.
16 Hõérzékeny papír, kartonpapír, papírtekercs, karton, gem-
kapcsok, önfestékezõ pecsétek, jegyzettömbök, tintatartók, tol-
lak, ecsetek, ceruzák, mechanikus tollak, irodaszerek, tolltartók,
rajzeszközök, üdvözlõkártyák, oktatóeszközök nyomtatott for-
mában, újságok, magazinok, folyóiratok, szórólapok, könyvek,
kezelési utasítások, mûszaki kézikönyvek, katalógusok, határidõ-
naplók, poszterek, naptárak, litográfiák vagy kõnyomatok, fény-
képek, öntapadós cimkék, szépségápoláshoz alkalmazott oktató-
anyag nyomtatott formában, oktatóanyag nyomtatott formában.
38 Távközlési szolgáltatások, nevezetesen rádió- és televízió-
programok; mûholdas közvetítések és televízióantennák, vala-
mint kábel és tercier rádió-televízió adók segítségével továbbítha-
tó közvetítések, vagy online szolgáltatások telematikus és adatfel-
vevõ hálózat segítségével, hordozható rádiótelefon szolgáltatá-
sok, elektronikus számítógépes hálózatokon keresztül történõ
távközlés, üzenet-, információ- és képtovábbítás számítógép se-
gítségével, elektronikus levelezési szolgáltatások; adatok és do-
kumentumok továbbítása számítógép segítségével; adattovábbí-
tás a teljes számítógépes hálózat segítségével; elektronikus faliúj-
ság szolgáltatás, amely az oktatás és szórakoztatás területén a
nagyközönség által általános érdeklõdésre számot tartó témakö-
röket jeleníti meg, hír- és információs ügynökségek, hírügynöksé-
gek.
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41 Nevelés és szórakoztatás, nevelési szakkörök, oktató és to-
vábbképzõ kurzusok, megbeszélések, szemináriumok, kiállítá-
sok, szemlék, bemutatók, rendezvények, versenyek, kulturális és
sportrendezvények, könyv- és egyéb iratbemutatók, filmvetíté-
sek, színházi közvetítések, rádió- és televíziós rendezvények és
bemutatók elkészítése és lefolytatása; online publikációs szolgál-
tatások.

(111) 196.319 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 01674 (220) 2008.05.15.
(732) Rational Services Ltd., Onchan, Isle of Man (GB)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) PokerStars.com Fedezd fel a benned rejlõ
PókerSztárt!

(511) 41 Szórakoztatás, kártyajáték.

(111) 196.320 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 02326 (220) 2008.07.16.
(732) SKIRTLIGHT SA, Tortola (VG)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 196.321 (151) 2008.12.16.
(210) M 07 03049 (220) 2007.09.10.
(732) Regale Klímatechnika Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízelosztó és egészségügyi berendezések, különösen klíma-
berendezések.
35 Reklámozás és ügyletek, különösen külkereskedelem, fa-,
építõanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem; klíma- és légtechni-
kai berendezések nagy- és kiskereskedelme.

(111) 196.322 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 01374 (220) 2008.04.16.
(732) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano (MI) (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Üres és mûsoros audio- és videoszalagok, CD-ROM-ok,
DVD-k és floppylemezek, amelyek általános érdeklõdésre szá-
mottartó oktató jellegû mûsorokat, akciófilmeket, vidám, drámai
és zenés elõadásokat tartalmaznak; hang- és képanyag felvételére,
továbbítására és lejátszására szolgáló berendezések, így audioka-
zetták, videokazetták, CD- és DVD-felvevõk és- lejátszók; az au-
diokazetták, videokazetták, CD- és DVD-felvevõk és -lejátszók
mûködtetésére szolgáló szoftverek; a számítógépes játékok leját-
szására szolgáló berendezések, nevezetesen memóriaegységet
tartalmazó készülékek, így lemezek, számítógépes játék tároló-
egységek (cartridge), számítógépes játék kazetták, számítógépes
játék lemezek, számítógépes játék botkormányok (joystick), szá-
mítógépes játékvezérlõk és videomonitorok; számítógépes peri-
fériák, nevezetesen, számítógépes egerek, egérpadok; szemüve-
gek és tartozékaik, nevezetesen szemüvegkeretek és szemüvegto-
kok.

16 Hõérzékeny papír, kartonpapír, papírtekercs, karton, gem-
kapcsok, önfestékezõ pecsétek, jegyzettömbök, tintatartók, tol-
lak, ecsetek, ceruzák, mechanikus tollak, irodaszerek, tolltartók,
rajzeszközök, üdvözlõkártyák, oktatóeszközök nyomtatott for-
mában, újságok, magazinok, folyóiratok, szórólapok, könyvek,
kezelési utasítások, mûszaki kézikönyvek, katalógusok, határidõ-
naplók, poszterek, naptárak, litográfiák vagy kõnyomatok, fény-
képek, öntapadós címkék, szépségápoláshoz alkalmazott oktató-
anyag nyomtatott formában, oktatóanyag nyomtatott formában.
38 Távközlési szolgáltatások, nevezetesen rádió- és televízió-
programok; mûholdas közvetítések és televízióantennák, vala-
mint kábel és tercier rádió-televízió adók segítségével továbbítha-
tó közvetítések, vagy online szolgáltatások telematikus és adatfel-
vevõ hálózat segítségével, hordozható rádiótelefon szolgáltatá-
sok, elektronikus számítógépes hálózatokon keresztül történõ
távközlés, üzenet-, információ- és képtovábbítás számítógép se-
gítségével, elektronikus levelezési szolgáltatások; adatok és do-
kumentumok továbbítása számítógép segítségével; adattovábbí-
tás a teljes számítógépes hálózat segítségével; elektronikus faliúj-
ság szolgáltatás, amely az oktatás és szórakoztatás területén a
nagyközönség által általános érdeklõdésre számot tartó témakö-
röket jeleníti meg, hír- és információs ügynökségek, hírügynöksé-
gek.
41 Nevelés és szórakoztatás, nevelési szakkörök, oktató és to-
vábbképzõ kurzusok, megbeszélések, szemináriumok, kiállítá-
sok, szemlék, bemutatók, rendezvények, versenyek, kulturális és
sportrendezvények, könyv- és egyéb iratbemutatók, filmvetíté-
sek, színházi közvetítések, rádió- és televíziós rendezvények és
bemutatók elkészítése és lefolytatása; online publikációs szolgál-
tatások.

(111) 196.323 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 01491 (220) 2008.04.26.
(732) Jakab Róbert, Budapest (HU)
(740) dr. Antal Árpád, Antal Ügyvédi Iroda, Gyöngyös

(546)

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

(111) 196.324 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 01368 (220) 2008.04.16.
(732) Zöld Pardon Vendéglátó és Kulturális Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés).
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(111) 196.325 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 01373 (220) 2008.04.16.
(732) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano (MI) (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) GRAZIA
(511) 9 Üres és mûsoros audio- és videoszalagok, CD-ROM-ok,

DVD-k és floppylemezek, amelyek általános érdeklõdésre szá-
mot tartó oktató jellegû mûsorokat, akciófilmeket, vidám, drámai
és zenés elõadásokat tartalmaznak; hang- és képanyag felvételére,
továbbítására és lejátszására szolgáló berendezések, így audioka-
zetták, videokazetták, CD- és DVD-felvevõk és -lejátszók; az au-
diokazetták, video azetták, CD- és DVD-felvevõk és lejátszók
mûködtetésére szolgáló szoftverek; a számítógépes játékok leját-
szására szolgáló berendezések, nevezetesen memóriaegységet
tartalmazó készülékek, így lemezek, számítógépes játék tároló-
egységek (cartridge), számítógépes játék kazetták, számítógépes
játék lemezek, számítógépes játék botkormányok (joystick), szá-
mítógépes játék vezérlõk és video monitorok; számítógépes peri-
fériák, nevezetesen, számítógépes egerek, egérpadok; szemüve-
gek és tartozékaik, nevezetesen szemüvegkeretek és szemüvegto-
kok.
16 Hõérzékeny papír, kartonpapír, papírtekercs, karton, gem-
kapcsok, önfestékezõ pecsétek, jegyzettömbök, tintatartók, tol-
lak, ecsetek, ceruzák, mechanikus tollak, irodaszerek, tolltartók,
rajzeszközök, üdvözlõkártyák, oktatóeszközök nyomtatott for-
mában, újságok, magazinok, folyóiratok, szórólapok, könyvek,
kezelési utasítások, mûszaki kézikönyvek, katalógusok, határidõ-
naplók, poszterek, naptárak, litográfiák vagy kõnyomatok, fény-
képek, öntapadós cimkék, szépségápoláshoz alkalmazott oktató-
anyag nyomtatott formában, oktatóanyag nyomtatott formában.
38 Távközlési szolgáltatások, nevezetesen rádió- és televízió-
programok; mûholdas közvetítések és televízióantennák, vala-
mint kábel és tercier rádió-televízió adók segítségével továbbítha-
tó közvetítések, vagy online szolgáltatások telematikus és adatfel-
vevõ hálózat segítségével, hordozható rádiótelefon szolgáltatá-
sok, elektronikus számítógépes hálózatokon keresztül történõ
távközlés, üzenet-, információ- és képtovábbítás számítógép se-
gítségével, elektronikus levelezési szolgáltatások; adatok és do-
kumentumok továbbítása számítógép segítségével; adattovábbí-
tás a teljes számítógépes hálózat segítségével; elektronikus faliúj-
ság szolgáltatás, amely az oktatás és szórakoztatás területén a
nagyközönség által általános érdeklõdésre számot tartó témakö-
röket jeleníti meg, hír- és információs ügynökségek, hírügynöksé-
gek.
41 Nevelés és szórakoztatás, nevelési szakkörök, oktató és to-
vábbképzõ kurzusok, megbeszélések, szemináriumok, kiállítá-
sok, szemlék, bemutatók, rendezvények, versenyek, kulturális és
sportrendezvények, könyv- és egyéb iratbemutatók, filmvetíté-
sek, színházi közvetítések, rádió- és televíziós rendezvények és
bemutatók elkészítése és lefolytatása; online publikációs szolgál-
tatások.

(111) 196.326 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 01376 (220) 2008.04.16.
(732) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano (MI) (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Üres és mûsoros audio- és videoszalagok, CD-ROM-ok,
DVD-k és floppylemezek, amelyek általános érdeklõdésre szá-
mottartó oktató jellegû mûsorokat, akciófilmeket, vidám, drámai
és zenés elõadásokat tartalmaznak; hang- és képanyag felvételére,
továbbítására és lejátszására szolgáló berendezések, így audioka-
zetták, videokazetták, CD- és DVD-felvevõk és -lejátszók; az au-
diokazetták, videokazetták, CD- és DVD-felvevõk és -lejátszók
mûködtetésére szolgáló szoftverek; a számítógépes játékok leját-

szására szolgáló berendezések, nevezetesen memóriaegységet
tartalmazó készülékek, így lemezek, számítógépes játék tároló-
egységek (cartridge), számítógépes játék kazetták, számítógépes
játék lemezek, számítógépes játék botkormányok (joystick), szá-
mítógépes játékvezérlõk és videomonitorok; számítógépes peri-
fériák, nevezetesen, számítógépes egerek, egérpadok; szemüve-
gek és tartozékaik, nevezetesen szemüvegkeretek és szemüvegto-
kok.

16 Hõérzékeny papír, kartonpapír, papírtekercs, karton, gem-
kapcsok, önfestékezõ pecsétek, jegyzettömbök, tintatartók, tol-
lak, ecsetek, ceruzák, mechanikus tollak, irodaszerek, tolltartók,
rajzeszközök, üdvözlõkártyák, oktatóeszközök nyomtatott for-
mában, újságok, magazinok, folyóiratok, szórólapok, könyvek,
kezelési utasítások, mûszaki kézikönyvek, katalógusok, határidõ-
naplók, poszterek, naptárak, litográfiák vagy kõnyomatok, fény-
képek, öntapadós cimkék, szépségápoláshoz alkalmazott oktató-
anyag nyomtatott formában, oktatóanyag nyomtatott formában.

38 Távközlési szolgáltatások, nevezetesen rádió- és televízió-
programok; mûholdas közvetítések és televízióantennák, vala-
mint kábel és tercier rádió-televízió adók segítségével továbbítha-
tó közvetítések, vagy online szolgáltatások telematikus és adatfel-
vevõ hálózat segítségével, hordozható rádiótelefon szolgáltatá-
sok, elektronikus számítógépes hálózatokon keresztül történõ
távközlés, üzenet-, információ- és képtovábbítás számítógép se-
gítségével, elektronikus levelezési szolgáltatások; adatok és do-
kumentumok továbbítása számítógép segítségével; adattovábbí-
tás a teljes számítógépes hálózat segítségével; elektronikus faliúj-
ság szolgáltatás, amely az oktatás és szórakoztatás területén a
nagyközönség által általános érdeklõdésre számot tartó témakö-
röket jeleníti meg, hír- és információs ügynökségek, hírügynöksé-
gek.

41 Nevelés és szórakoztatás, nevelési szakkörök, oktató és to-
vábbképzõ kurzusok, megbeszélések, szemináriumok, kiállítá-
sok, szemlék, bemutatók, rendezvények, versenyek, kulturális és
sportrendezvények, könyv- és egyéb iratbemutatók, filmvetíté-
sek, színházi közvetítések, rádió- és televíziós rendezvények és
bemutatók elkészítése és lefolytatása; online publikációs szolgál-
tatások.

(111) 196.327 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 01367 (220) 2008.04.16.
(732) Zöld Pardon Vendéglátó és Kulturális Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SZEPARÉ
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.

43 Vendéglátás (élelmezés).

(111) 196.328 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 01668 (220) 2008.05.15.
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(111) 196.329 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 01822 (220) 2008.05.30.
(732) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, át-
alakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgá-
ló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adat-
hordozók, hanglemezek; automata elárusító berendezések és
szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres
pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek; tûzoltó készülékek.

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

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

38 Távközlés.

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

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

(111) 196.330 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 01359 (220) 2008.04.16.
(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 olyan termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek,
könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari cikkek; papíripari
vagy háztartási ragasztóanyagok, anyagok mûvészek részére,
ecsetek, írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével), tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével), csomagolásra szol-
gáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba),
nyomdabetûk, klisék.

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

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

(111) 196.331 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 01995 (220) 2008.06.16.
(732) Advance Magazine Publishers Inc., New York,

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

Budapest

(541) GLAMOUR STYLE
(511) 16 Nyomtatott publikációk bizonyos magazinokban.

(111) 196.332 (151) 2008.12.16.
(210) M 08 01665 (220) 2008.05.15.
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ÍZZEL, SZÍVVEL, MAGGIVAL
(511) 29 Zöldségek és burgonya (tartósított, szárított vagy fõtt), gyü-

mölcsök (tartósított, szárított vagy fõtt), gombák (tartósított, szá-
rított vagy fõtt), hús, baromfi, vadhús, hal és tengeri ételek, mind-
ezen termékek kivonat formájában is, levesek, zselék, tészták,
konzervek, készételek, fagyasztott vagy szárított; lekvárok; tojá-
sok; tej, tejszín, vaj, sajt és más tejalapú ételkészítmények; tejpót-
lók; tejalapú italok; tejalapú és tejszín alapú desszertek; joghur-
tok; szójatej (tejpótló), szójaalapú készítmények, étkezési olajok
és zsírok; fehérje készítmények emberi fogyasztásra készülõ éte-
lekhez, krémporok; kolbászok; hentesáruk; mogyoróvaj; levesek,
leves koncentrátumok, húsleves, erõleves, leveskockák, levesek.

30 Kávé, kávékivonatok, kávéalapú készítmények és italok; je-
ges kávé; pótkávék, pótkávékivonatok, pótkávé alapú készítmé-
nyek és italok; cikória, tea, teakivonatok, teaalapú készítmények
és italok, jeges tea, malátaalapú készítmények; kakaó és kakaó-
alapú készítmények és italok; csokoládé, csokoládés termékek,
csokoládéalapú készítmények és italok; cukorkaáruk, édességek,
bonbonok, kandiscukrok; cukor, rágógumi; természetes édesítõ-
szerek; pékáruk, kenyér, élesztõ, süteménytészta; kekszek, cuk-
rászsütemények, aprósütemények, ostyák, tejkaramellák, pudin-
gok; fagylalt, jégkrém, vizes jégkrémek, szörbet (fagylalt), fa-
gyasztott cukrászkészítmények, fagyasztott sütemények, lágy
jégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghurtok; kötõ-
anyagok jégkrémek és/vagy vizes jégkrémek és/vagy szörbet
és/vagy fagyasztott cukrászkészítmények és/vagy fagyasztott sü-
temények és/vagy könnyû jégkrémek és/vagy fagyasztott
desszertek és/vagy fagyasztott joghurtok készítéséhez; méz és
mézpótlók; gabonafélék reggelire, müzli, kukoricapelyhek, gabo-
napehely-szeletek, fogyasztásra kész gabonafélék; gabonakészít-
mények; rizs, tésztafélék, metélt tészta, nudli, galuska; rizs, liszt
vagy gabona alapú élelmiszerek, készételek formájában is; piz-
zák; szendvicsek; étkezési tésztakeverék és konyhakész kenyér-
tészta; szószok, szója szósz, ketchup; aromatizáló vagy fûszerezõ
készítmények ételekhez, ehetõ fûszerek, fûszerek, ízesítõk, salá-
taöntetek, majonéz; mustár; ecet.

(111) 196.333 (151) 2008.12.16.
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(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) BASIC LÕVÉR
(511) 6 Ajtóbetétek fémbõl; ajtókilincsek fémbõl; ajtónyitó szerke-

zetek (nem elektromos); ajtóreteszek; ajtószerelvények fémbõl;,
ajtózárak fémbõl; fémablakok; fémajtók; fémkapuk; fémszerel-
vények építményekhez; kulcsok; tolózárak; zárak fémbõl.

(111) 196.335 (151) 2008.12.17.
(210) M 08 01317 (220) 2008.04.15.
(732) Colcon Anstalt, Vaduz (LI)
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(541) A Malom
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

A rovat 150 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 190.366, 195.811,
195.816, 195.847, 195.848, 195.935–195.941, 195.945, 195.948,

195.949, 195.955–195.959, 195.961, 195.962, 196.060–196.065,

196.102–196.124, 196.129, 196.131, 196.133, 196.135, 196.137,

196.139, 196.141, 196.143, 196.144, 196.146, 196.148, 196.149,

196.151, 196.152, 196.160, 196.162, 196.163, 196.166, 196.167,

196.196–196.210, 196.226, 196.228, 196.229, 196.234–196.272,

196.298, 196.313–196.333, 196.335
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