
(111) 195.994 (151) 2008.11.19.
(210) M 08 01610 (220) 2008.05.08.
(732) Alkonix Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok, porok szénsavas italokhoz.

(111) 196.052 (151) 2008.11.27.
(210) M 08 01657 (220) 2008.05.14.
(732) Starkiss Nyomdaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

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

(541) NyomdaPont
(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.

(111) 196.094 (151) 2008.12.01.
(210) M 08 01450 (220) 2008.04.23.
(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; adatgyüjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
beszerzõi szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése
mások számára), bérszámfejtés, eladási propaganda (mások szá-
mára), elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése, fénymásolás,
fénymásológépek kölcsönzése, gazdasági elõrejelzések, gépipari
szolgáltatások, gyapjúanyagok becslése, gyorsítási szolgáltatá-
sok, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése,
hirdetési oldalak készítése, import-export ügynökségek, informá-
ciók számítógépes adatbázisokba való rendezése, információk-
nak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás,
irodagépek és készülékek kölcsönzése, kereskedelmi információs

ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szerve-
zése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, kirakat-
rendezés, konzultáció személyzeti kérdésekben, költöztetõszol-
gálat vállalkozások számára, könyvelés könyvvizsgálat, közle-
mények átírása, közönségszolgálat, közvélemény-kutatás, kutatá-
sok ügyletekkel kapcsolatban, lábon álló fa értékbecslése, manö-
ken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból, mun-
kaerõ-toborzás, online hirdetõi tevékenység számítógépes háló-
zaton, piaci tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, rek-
lámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsön-
zése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidõ
bérlete távközlési médiumban, reklámozás, reklámszövegek pub-
likálása, reklámügynökségek, hirdetõügynökségek, sajtófigyelés,
segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában,
segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás,
szabadtéri hirdetés, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szak-
véleményadás gazdasági ügyekben, szállodai üzletvezetés, szá-
mítógépes nyilvántartások kezelése, számlakivonatok összeállí-
tása, személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, szöveg-
feldolgozás, tehervagonok helymeghatározása számítógéppel, te-
lefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhetõ személyek-
nek), televíziós reklámozás, titkársági szolgáltatások újság-elõfi-
zetések intézése (mások számára), állásközvetítõ irodák, árube-
mutatás 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) 196.403 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 01934 (220) 2008.06.10.
(732) Angler Kft., Tiszaújváros (HU)

(546)

(511) 28 Horgászzsinór, horgászcikk.

(111) 196.477 (151) 2009.01.15.
(210) M 07 04011 (220) 2007.11.30.
(732) Raffaello Scognamiglio, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth D. Béla, Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DA RAFFAELLO
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szál-

lásadás.

(111) 196.479 (151) 2009.02.10
(210) M 07 03605 (220) 2007.10.26.
(732) Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum,

Debrecen (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek, kozmetikai krémek, kozmetikai bõr-
ápoló szerek, arckrém, testápoló krém, kivéve ajakápolási készít-
mények.

(111) 196.488 (151) 2008.12.11
(210) M 07 00169 (220) 2007.01.22.
(732) Sony Ericsson Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kosik Kristóf ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek reklámozása, kereskedelmi ügylete.

38 Távközlés.

41 Szórakoztatás.

(111) 196.755 (151) 2009.02.19.
(210) M 08 01937 (220) 2008.06.10.
(732) Velence Termál Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balogh István, Vitári Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Velence Resort & Spa
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

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

45 Jogi szolgáltatások.

(111) 197.185 (151) 2009.04.06.
(210) M 08 02504 (220) 2008.08.04.
(732) Mevlana Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási, élelmezési szolgáltatások, ideiglenes szállás-
adás.

(111) 197.186 (151) 2009.04.06.
(210) M 08 02500 (220) 2008.08.04.
(732) Peszt-Plant Kft., Hidas (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) Radistart
(511) 1 Magkezelések mezõgazdasági és kertészeti célokra, mezõ-

gazdasági vegyi anyagok, mûtrágyák, mûtrágyatartalmú készít-
mények, növények növekedését szabályozó készítmények, talaj-
kondicionáló vegyi termékek és készítmények, talajtápanyag-ki-
egészítõk.

5 Gombaölõ szerek (fungicidek) és inszekticidek.

(111) 197.187 (151) 2009.04.06.
(210) M 08 02494 (220) 2008.08.04.
(732) Tamássy Zsolt, Budapest (HU)
(740) dr. Hazai Kinga, Dr. Kéri - dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

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

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

(111) 197.188 (151) 2009.04.06.
(210) M 08 02497 (220) 2008.08.04.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) EASY DECEMBER
(511) 38 Távközlés; különösen elektronikus hirdetõtábla szolgálta-

tás, elektronikus levelezés, e-mail; információs szolgáltatások in-
ternet útján, internetes oldalak létrehozása és mûködtetése; inter-
netes tartalomszolgáltatás, képek, cikkek továbbítása internet
útján.

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

(111) 197.189 (151) 2009.04.06.
(210) M 08 02646 (220) 2008.08.19.
(732) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemé-
nyek; cukrászsütemények; tésztafélék; liszttartalmú ételek, diétás
liszttartalmú ételek; kétszersültek; kekszek; sütésre szolgáló
anyagok élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez; élesztõ; sütõpor;
zsemlemorzsa.

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

(111) 197.190 (151) 2009.04.06.
(210) M 08 02659 (220) 2008.08.19.
(732) Santemed Clinic De Beaute Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
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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).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.
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) 197.191 (151) 2009.04.06.
(210) M 08 02942 (220) 2008.09.19.
(732) Panyolai Szilvórium Kft., Panyola (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Bérczes Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ARANYALMA PÁLINKA
(511) 33 Pálinkák.

(111) 197.192 (151) 2009.04.06.
(210) M 08 02943 (220) 2008.09.19.
(732) Panyolai Szilvórium Kft., Panyola (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Bérczes Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MÉZES ARANYALMA
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 197.193 (151) 2009.04.06.
(210) M 08 02807 (220) 2008.09.04.
(732) Ács Zoltán, Baja (HU)

(546)

(511) 39 A Veggie express saját konyháján elõállított meleg étel ház-
hoz szállítása.
43 Meleg- és hidegkonyhai készítmények önkiszolgáló rend-
szerû felszolgálása; kávéházi, felszolgáló rendszerû éttermi szol-
gáltatás; party service rendszerû vendéglátás.

(111) 197.194 (151) 2009.04.06.
(210) M 08 02805 (220) 2008.09.04.
(732) Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Nyrt., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 197.195 (151) 2009.04.06.
(210) M 08 02803 (220) 2008.09.04.
(732) Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Nyrt., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 197.196 (151) 2009.04.06.
(210) M 08 02802 (220) 2008.09.04.
(732) Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Nyrt., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 197.197 (151) 2009.04.06.
(210) M 08 02801 (220) 2008.09.04.
(732) Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Nyrt., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 197.198 (151) 2009.04.06.
(210) M 08 03101 (220) 2008.10.06.
(732) Chen Cheng Luan, Budapest (HU)
(740) Wanshida Kft., Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.199 (151) 2009.04.06.
(210) M 08 03102 (220) 2008.10.06.
(732) Starkiss Nyomdaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

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

(541) KönyvesPont
(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.

(111) 197.200 (151) 2009.04.06.
(210) M 08 03107 (220) 2008.10.06.
(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft .,

Kõröstetétlen (HU)
(740) dr. Kiss Gábor ügyvéd, Dr. Kiss Gábor ügyvédi Iroda, Budapest

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

(111) 197.201 (151) 2009.04.06.
(210) M 08 01849 (220) 2008.06.03.
(732) Civil Vállalkozások Nonprofit Kft., Budapest (HU)

(541) Senior Mentor Program
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 197.202 (151) 2009.04.06.
(210) M 08 03303 (220) 2008.10.20.
(732) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen
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(541) GLATANOST
(511) 5 Humán orális gyógyszerészeti készítmények, humán sze-

mészeti gyógyszerészeti készítmények.

(111) 197.203 (151) 2009.04.06.
(210) M 08 03302 (220) 2008.10.20.
(732) Szántó László, Kaposvár (HU)
(740) dr. Stier Diána ügyvéd, Kaposvár

(546)

(511) 41 Nevelés, természetes és jogi személyek tagjai szellemi ké-
pességeinek fejlesztésével kapcsolatban nyújtott szolgáltatások;
szakmai képzés; szórakoztatásra, kikapcsolódásra és figyelem le-
kötésére irányuló szolgáltatások; sport- és kulturális tevékenység,
egészségvédõ-testedzõ szolgáltatás; a Balaton átúszásával kap-
csolatos sporttevékenység szervezése, és a kapcsolódó kulturális
tevékenység; Révfülöp és Balatonboglár között a Balaton átúszá-
sához kapcsolódó sport- és szolgáltató tevékenység; képzõmûvé-
szeti és irodalmi alkotások nyilvános bemutatása kulturális vagy
oktatási célból.

(111) 197.204 (151) 2009.04.06.
(210) M 08 03112 (220) 2008.10.06.
(732) Paticard Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Üzleti ügyvitel, kártyával vagy anélkül igénybe vehetõ
törzsvásárlói szolgáltalások, törzsvásárlói kártyával kapcsolatos
szolgáltatások, kártyához kötött promóciós akciók megszervezé-
se, mûködtetése és felügyelete, vásárlási kedvet fokozó és promó-
ciós programok menedzselése, a vásárlók jutalmazásával kapcso-
latos programok, a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos informáci-
ós és tanácsadó szolgáltatások.

(111) 197.205 (151) 2009.04.06.
(210) M 08 03110 (220) 2008.10.06.
(732) Zala Kempingek Kft., Keszthely (HU)

(546)

(511) 41 Üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás).
43 Szálláshely lefoglalása; üdülõtáborok szolgáltatásai (szál-
lásadás).

(111) 197.206 (151) 2009.04.06.
(210) M 08 03456 (220) 2008.11.06.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 197.229 (151) 2009.04.07.
(210) M 08 02282 (220) 2008.07.11.
(732) 8 Palóc Mikrotérségi Egyesület, Kazár (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; fényképek.

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból és mindezek pótanyagai-
ból vagy mûanyagból készült termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba.

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

26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok.

28 Játékok, játékszerek.

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; zselék, lekvárok (dzsemek),
kompótok; tojások, tej és tejtermékek.

30 Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; méz.

32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes ita-
lok.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

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

(111) 197.230 (151) 2009.04.07.
(210) M 08 02287 (220) 2008.07.11.
(732) Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Televíziós vevõkészülékek; számítógépek; monitorok szá-
mítógépekhez.

(111) 197.235 (151) 2009.04.07.
(210) M 08 02588 (220) 2008.08.12.
(732) Trend & Fashion Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

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

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

41 Mûvészeti kiállítások szervezése; mûvészeti pályázatok ki-
írása, szervezése, lebonyolítása; nevelés; egyedi lakberendezési
tárgyak tervezése; szaktanácsadás; szórakoztatás; sport- és kultu-
rális tevékenységek.

(111) 197.239 (151) 2009.04.07.
(210) M 08 03046 (220) 2008.09.29.
(732) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) KNORR MINDEN ÉTKEZÉS EGY
LEHETÕSÉG

(511) 29 Hal, hús, szárnyas és vadhús; húskivonatok; tartósított, fa-
gyasztott, szárított, fõzött gyümölcs és zöldségfélék; zselék, lek-
várok, kompótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt
és gabonakészítmények, kenyér, sütemény és édességek; fagylalt;
méz, melasz; élesztõ, sütõpor; só, mustár; ecet, ízesítõ öntetek;
fûszerek; jég.

(111) 197.242 (151) 2009.04.07.
(210) M 08 03039 (220) 2008.09.29.
(732) Júlia-Malom Kft., Kunszállás (HU)

(546)

(511) 30 Lisztek és gabonakészítmények, malomipari termékek, bú-
zaliszt, búzadara, gríz, hántolt és porrá tört árpa, árpaliszt, kukori-
caliszt, kukoricapehely, darált kukorica, rizs, hántolt és/vagy tisz-
tított rozs, rozsliszt, rozsdara, hántolt és/vagy tisztított zab, zabda-
ra, zabliszt, zabpehely, zabalapú ételek, babliszt, burgonyaliszt
étkezésre, lisztek, liszttartalmú ételek, sütésre szolgáló anyagok
élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez, süteményporok, magokat és
adalékanyagokat is tartalmazó lisztkeverékek, müzlik, dara em-
beri táplálkozásra, keményítõtartalmú termékek étkezéshez, ke-
nyér, péksütemény, cukrászsütemények, élesztõ, sütõporok, bio-
lisztek.

(111) 197.243 (151) 2009.04.07.
(210) M 08 02868 (220) 2008.09.12.
(732) SZ+C Stúdió Kft., Szekszárd (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák. adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógépfájlokban mások számára, adóbevallások
elkészítése, becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzõi szolgál-
tatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése] mások számára,
bérszámfejtés, eladási propaganda mások számára, elosztó-, ada-
golóautomaták kölcsönzése, fénymásolás, fénymásológépek köl-
csönzése, gazdasági elõrejelzések, gépírási szolgáltatások, gyap-
júanyagok becslése, gyorsírási szolgáltatások, hirdetések levél-
ben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak
készítése, import-export ügynökségek, információk számítógé-
pes adatbázisokba való rendezése, iratmásolás, irodagépek és ké-
szülékek kölcsönzése, kereskedelmi információs ügynökségek,
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereske-
delmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, kirakatrendezés, kon-
zultáció személyzeti kérdésekben, költöztetõszolgálat vállalko-
zások számára, könyvelés, könyvvizsgálat, közlemények átírása,
közönségszolgálat, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel
kapcsolatban, lábon álló fa értékbecslése, manöken/modell-szol-
gálatok reklám vagy kereskedelmi célból, munkaerõ-toborzás,
online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanul-
mányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész
állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok
[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése,
reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési médi-
umban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámügy-
nökségek, hirdetõügynökségek, sajtófigyelés, segítségnyújtás ke-
reskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üz-
letvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szabadtéri hirdetés,
szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazda-
sági ügyekben, szállodai üzletvezetés, számítógépes nyilvántartá-
sok kezelése, számlakivonatok összeállítása, személyzet kivá-
lasztása pszichológiai eljárásokkal, szövegfeldolgozás, teherva-
gonok helymeghatározása számítógéppel, telefonos üzenetköz-
vetítés [telefonon el nem érhetõ személyeknek], televíziós reklá-
mozás, titkársági szolgáltatások, újság-elõfizetések intézése má-
sok számára, állásközvetítõ irodák, árubemutatás, áruminták ter-
jesztése, árverés, önköltségelemzés, üzleti felvilágosítás, tájékoz-
tatás, üzleti információk, üzleti menedzselés elõadómûvészek
részére, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszerve-
zési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanács-
adó szolgálatok.

(111) 197.263 (151) 2009.04.10.
(210) M 08 02579 (220) 2008.08.12.
(732) Domex Szõnyegáruházak Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Korecz Zoltán, Dr. Korecz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 27 Burkolatok (szigetelõ-) padlókra, csúszásgátló szõnyegek,
falikárpitok, nem textilanyagokból, fedõanyagok padlókra, kárpi-
tok (fali-) nem textilanyagból, lábtörlõk, linóleum, papírkárpitok,
papírtapéták, viaszos vászon.

35 Árubemutatás, becslések, értékelések ügyletekben, export-
import ügynökségek, hirdetés, kereskedelmi információs ügy-
nökségek, kirakatrendezés, kutatások ügyletekkel kapcsolatban,
tanácsadó szolgálat üzletszervezési és irányítási kérdésekben,
áruminták terjesztése, üzletvezetéshez tanácsadó szolgáltatás.

39 Áruk elosztása, árucsomagolás, raktározás, áruszállítás.
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(111) 197.264 (151) 2009.04.10.
(210) M 08 03031 (220) 2008.09.29.
(732) Zhou Heng, Budapest (HU)
(740) Wanshida Kft., Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.265 (151) 2009.04.10.
(210) M 08 02733 (220) 2008.08.28.
(732) Nagy Sándor Dénes, Budapest (HU)

(541) TRAPPER
(511) 25 Ruházati cikkek, beleértve a csizmákat és cipõket, kivéve a

bõrbõl készült ruházati cikkeket.

(111) 197.266 (151) 2009.04.10.
(210) M 08 02728 (220) 2008.08.28.
(732) Divian-Mega Bútoripari Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Csonka Péter, Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 20 Étkezõk, konyhabútorok, szekrénysorok, kiegészítõ búto-
rok.

(111) 197.267 (151) 2009.04.10.
(210) M 08 02727 (220) 2008.08.28.
(732) Colibri 90 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU);

Lovászi Tibor, Szeged (HU)
(740) dr. Csonka Péter, Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 30 Bonbonok, cukorkák, csokoládé, pralinék, karácsonyfadísz
(csokoládé).

(111) 197.268 (151) 2009.04.10.
(210) M 08 03033 (220) 2008.09.29.
(732) Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók

és Kereskedõk Szövetsége 20%, Budapest (HU);
Gabonatermesztõk Országos Szövetsége 60%,
Budapest (HU);
Vetõmag Szövetség Szakmaközi Szervezet
és Terméktanács 20%, Budapest (HU)

(740) Makay György, Göd

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemény.

31 Mezõgazdasági termékek, vetõmagok.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek a 30. és 31. osztályba
sorolt termékek tekintetében.

(111) 197.269 (151) 2009.04.10.
(210) M 08 03030 (220) 2008.09.29.
(732) Sesto Senso Kft., Budapest (HU)
(740) Wanshida Kft., Budapest

(591)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 197.272 (151) 2009.04.16.
(210) M 08 03097 (220) 2008.10.03.
(732) Szerencsejáték Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, fényké-
pek, grafikai ábrázolások, poszterek, papíripari cikkek, bross-
úrák, vékony fûzött könyvek, prospektusok, kártyák, irodai cik-
kek (bútorok kivételével).

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

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

(111) 197.273 (151) 2009.04.16.
(210) M 08 02630 (220) 2008.08.18.
(732) Gyógynövénykutató Intézet Kft., Budakalász (HU)

(541) GYNKI
(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 irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

(111) 197.274 (151) 2009.04.16.
(210) M 08 02779 (220) 2008.09.03.
(732) Bilik János, Esztergom (HU)

(541) MAXBAU.
(511) 19 Nem fém építõanyagok.
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(111) 197.282 (151) 2009.04.27.
(210) M 08 03152 (220) 2008.10.08.
(732) Aranypont Zrt., Százhalombatta (HU)
(740) dr. Váradi László, Szarvas

(546)

(511) 29 Hal és haltermékek.

30 Rizs és rizstermékek.

(111) 197.297 (151) 2009.04.29.

(210) M 08 03024 (220) 2008.09.26.
(732) Dobogó Pincészet Szölészeti és Borászati Kft., Tokaj (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviselet Kft., Budapest

(541) Satöbbi
(511) 33 Alkoholos italok, borok, szeszes italok, likõrök, sörök kivé-

telével.

A rovat 48 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 195.994, 196.052,
196.094, 196.403, 196.477, 196.479, 196.488, 196.755, 197.185–
197.206, 197.229, 197.230, 197.235, 197.239, 197.242, 197.243,
197.263–197.269, 197.272–197.274, 197.282, 197.297
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