
(111) 194.628 (151) 2008.11.10.
(210) M 07 03528 (220) 2007.10.17.
(732) Stiefel Laboratories, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Coral Gables, Florida (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ISOTREX
(511) 5 Bõrbetegségek, állapotok és rendellenességek kezelésére

szolgáló gyógyszerészeti készítmények; gyógyhatású hidratáló
krémek, gyógyhatású tisztító készítmények; akne (pattanás) keze-
lésére szolgáló gyógyhatású készítmények.

(111) 195.296 (151) 2008.09.09.
(210) M 06 03267 (220) 2006.10.03.
(732) PROFI Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., dr. Vida Sándor,

Budapest

(541) BULDOSER
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes ita-

lok, szörpök és más készítmények italokhoz, gyümölcsitalok és
gyümölcslevek, sörök.

(111) 195.457 (151) 2008.09.24.
(210) M 07 00551 (220) 2007.02.19.
(732) Zebragroup.hu Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(546)

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 195.815 (151) 2008.10.20.
(210) M 06 03587 (220) 2006.11.03.
(732) Dr. Gyovai Viola 34%, Kecskemét (HU);

Dr. Kalmár Zoltán 33%, Kecskemét (HU);
Pölös Csaba 33%, Kecskemét (HU)

(740) dr. Feldmájer Péter, Feldmájer & Somogyi Ügyvédi Iroda,
Kecskemét

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; diétás anyagok gyógyászati használatra; bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fertõtlenítõszerek, gombaölõ szerek (fun-
gicidek), kártékony állatok irtására szolgáló készítmények,
gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 195.841 (151) 2008.10.20.
(210) M 08 01469 (220) 2008.04.25.
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

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

(111) 195.844 (151) 2008.09.23
(210) M 07 02350 (220) 2007.06.28.
(732) Adventure Crew Kft., Hernád (HU)
(740) dr. Molnár Klára, Dr. Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 195.846 (151) 2008.10.22.
(210) M 06 02339 (220) 2006.07.07.
(732) Grand China Air Co., Ltd., Haikou, Hainan (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 39 Légi fuvarozás; szállítmányozás; utasszállítás; szállítással,
szállítmányozással kapcsolatos ügynöki tevékenység; szállítással
kapcsolatos tájékoztatás; áruk csomagolása; mentési tevékenység
(szállítással kapcsolatban); vezetés (közlekedési eszközöké);
áruk tárolása; üzenetek továbbítása; utazások szervezése; utazás-
sal kapcsolatos helyfoglalás.

(111) 195.909 (151) 2008.11.06
(210) M 07 02109 (220) 2007.06.04.
(732) AXON Lízing és Pénzügyi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Szolnok (HU)
(740) dr. ifj. Partos László, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) AXON
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 195.912 (151) 2008.11.12.
(210) M 07 01514 (220) 2007.04.19.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 195.917 (151) 2008.11.14.
(210) M 06 01597 (220) 2006.05.09.
(732) Velkoobchod Orion, spol.s.r.o., Litomysl (CZ)
(740) Süsleczné Kiss Zsuzsanna iparjogvédelmi szakértõ, Gyõr

(546)

(511) 21 Háztartási és konyhai készülékek és tartályok (amennyiben
nemesfémbõl készültek vagy nincs nemesfém bevonatuk); edé-
nyek; flakonok; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételé-
vel); üvegáruk, porcelánáruk és készletek, és kõáruk (amennyiben
nem tartoznak más osztályba), fûszertartók, fajanszedények, fa-
zekasáruk, törülközõ és ruhatartók, toaletteszközök, vasalóállvá-
nyok, fõzõeszközök, sütõeszközök, grillek, grillállványok, hõszi-
getelt palackok, hûtõtáskák, kertészeti kesztyûk, kalitkák, kannák
(öntözõ), passzírozók, süteményesformák, kristályáruk (üveg-
áruk), tálalókészletek, porcelán mûvészeti tárgyak.

(111) 196.337 (151) 2008.12.19.
(210) M 07 01744 (220) 2007.05.10.
(732) Pharma Agency, s.r.o., Praha 4 (CZ)
(300) 443781 2006.12.14. CZ
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) DOPHILUS
(511) 5 Orvosi és diétás termékek gyógyszerészeti és orvosi célok-

ra, orvosi megelõzés és rehabilitáció céljára, nevezetesen élelmi-
szer és táplálék-kiegészítõk; tejes erjesztés útján készített probio-
tikus bakteriális és biológiai készítmények emberi és állati hasz-
nálatra; erõsítõ élelmiszerek és kivonatok orvosi célra gyermekek
és felnõttek számára; biológiai termékek gyógyszerészeti célokra;
mikroorganizmus-kultúrák és bakteriológiai közegek orvosi cé-
lokra, orvosi megelõzés és rehabilitáció céljára; gyógyfüvek.
10 Egészségügyi felszerelések.
35 Ügynöki szolgáltatások gyógyszerészeti és orvosi célokra,
orvosi megelõzésre és rehabilitációra használt termékekkel kap-
csolatos területen; import- és exportképviselet; üzleti tanácsadás;
üzlettel kapcsolatos ügynöki tevékenység; reklám- és propagan-
datevékenység; üzleti információ biztosítása, nevezetesen multi-
média információk reklám- és üzleti célokra, beleértve a kutatást;
reklám- és propagandatevékenység, beleértve az online reklámot
és a felhasználók megjelenítését az Iinternethálózaton; az internet
használata üzleti célokra, nevezetesen kutatási szolgáltatások és
e-üzlet; a reklám és/vagy reklámszövegek, nyomtatott reklám-
anyagok publikálása; a reklámanyagok terjesztése; üzleti kutatás
és a piac elemzése; piackutatás; a reklám és a termékekkel, illetve
szolgáltatásokkal kapcsolatos üzleti bemutatók szervezése, bele-
értve a szakkiállításokat és az azokat támogató tevékenységeket; a
termékek és nyomtatványok reklámcélú terjesztése; hazai és kül-
földi cégek és termékek üzleti megjelenítése; üzleti információs
szolgáltatás; mûszaki konzultáció és konzultációs szolgáltatások.
42 Fejlesztés és kutatás gyógyszerészeti és orvosi célokra, or-
vosi megelõzésre és rehabilitációra használt termékekkel kapcso-

latosan, nevezetesen biológiai, bakteriológiai és vegyészeti kuta-
tások; szakmai információk, tanácsadások és konzultációs szol-
gáltatások a fenti szakterületre vonatkozóan.

(111) 196.338 (151) 2008.12.19.
(210) M 07 03248 (220) 2007.09.25.
(732) Rautaruukki Oyj, Helsinki (FI)
(740) dr. Takács Zoltán, Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) APRÍTÓGÉPGYÁR
(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-

torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

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.

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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) 196.339 (151) 2008.12.19.
(210) M 07 03628 (220) 2007.10.29.
(732) TÉKOSZ Kereskedelmi Betéti Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Staub Timea ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Cipõ, ruházat.

35 Textil, cipõ, ruházat kiskereskedelme.

(111) 196.340 (151) 2008.12.19.
(210) M 07 03754 (220) 2007.11.08.
(732) Vylyan Vinum Kft., Kisharsány (HU)

(541) BOGYÓLÉ
(511) 33 Alkoholos italok (sörök kivételével).

(111) 196.341 (151) 2008.12.19.
(210) M 08 00352 (220) 2008.02.05.
(732) PR-TELECOM Zrt., Miskolc (HU)
(740) dr. Nagy Nóra ügyvéd, Miskolc

(541) PR-TELECOM
(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.
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(111) 196.342 (151) 2008.12.19.
(210) M 07 01112 (220) 2007.04.02.
(732) PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Pákay András ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Csomagolópapír, dobozok kartonból vagy papírból, fede-
lek, kötések, borítók, papír, papíráruk.
40 Papírkezelés.
42 Csomagolástervezési szolgáltatások.

(111) 196.343 (151) 2008.12.19.
(210) M 07 02901 (220) 2007.08.22.
(732) Zsindelyes Pálinkafõzde Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök); likõr.

(111) 196.344 (151) 2008.12.19.
(210) M 08 00348 (220) 2008.02.05.
(732) Whiteland Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Fehér színû ruházati termékek.
35 Fehér színû ruházati termékek internetes árusítása.

(111) 196.345 (151) 2008.12.19.
(210) M 08 00351 (220) 2008.02.28.
(732) Leli 2002 Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Imre András, Imre és Társai Ügyvédi Iroda, Szeged

(541) Hiteles társ a pénzügyekben
(511) 12 Gépkocsik, hajók, háromkerekû kisautók, motortriciklik,

háromkerekû szállítójármûvek, kerékpárok, kézikocsik, kompha-
jók, lakókocsik, léggömbök, ballonok, légi jármûvek, mopedek,
motorkerékpárok, mozdonyok, oldalkocsik, repülõgépek, sport-
kocsik, szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató eszkö-
zök, személygépkocsik, távolsági autóbuszok, teherautók, kamio-
nok, triciklik, vasúti kocsik, villamoskocsik, vízi jármûvek.
16 Bélyegzõk [pecsétek], borítékok (papíripari), ceruzák, cso-
magolópapír, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék (papír-
ból), ecsetek, fedelek, kötések, borítók (papíráruk), folyóiratok,
formanyomtatványok, ûrlapok, földgömbök, földrajzi térképek,
füzetek, hirdetõtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek, irat-
gyûjtõk, dossziék, iratkapcsok, iratfûzõk, irattartók (irodai cik-
kek), íróeszközök, írószerek, írótollak, könyvjelzõk, levelezõla-
pok, levélpapír, magazinok, revük (idõszaki lapok), matricák, le-
húzóképek, naptárak, noteszek, nyomtatványok, papír, papíráruk,

postabélyegek, poszterek, prospektusok, radírgumik, rajzeszkö-
zök, szalvéták, papírból, tûzõgépek (irodai cikkek), újságok, vo-
nalzók rajzoláshoz, zacskók csomagolásra (papírból vagy mû-
anyagból), zászlók (papírból), öntapadó címkék (papíripari), üd-
vözlõlapok/kártyák.

18 Ernyõk, esernyõk, hátizsákok, irattáskák, aktatáskák, kézi-
táskák, kofferek (kis utazóládák), kulcstartók (bõráru), levéltár-
cák, napernyõk, névjegytartók, kártyatartók, oldaltáskák, tarisz-
nyák, piperetáskák (üresen), strandtáskák, útitáskák.

24 Törülközõk textilanyagból, zászlók (nem papírból), zseb-
kendõk textilanyagból, ágynemûk, ágytakarók.

25 Sapkák, zoknik.

34 Gyufásdobozok, nem nemesfémbõl, hamutartók dohányo-
soknak (nem nemesfémbõl), öngyújtók dohányosoknak.

35 Reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidõ
bérlete távközlési médiumban, reklámozás, szabadtéri hirdetés,
televíziós reklámozás.

36 Hitelirodák.

(111) 196.346 (151) 2008.12.19.
(210) M 08 00522 (220) 2008.02.20.
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gombási Izabella, Budapest

(541) TeleSport
(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.

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

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

38 Távközlés.

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

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

(111) 196.347 (151) 2008.12.19.
(210) M 08 00768 (220) 2008.03.06.
(732) Mineralwater Kft., Göd (HU)
(740) dr. Pálvölgyi Ákos, Pálvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek.

M166

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 2. szám II. kötet, 2009.03.02.

Nemzeti lajstromozott védjegyek II.



(111) 196.348 (151) 2008.12.19.
(210) M 08 00769 (220) 2008.03.06.
(732) Mineralwater Kft., Göd (HU)
(740) dr. Pálvölgyi Ákos, Pálvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek.

(111) 196.349 (151) 2008.12.19.
(210) M 08 00770 (220) 2008.03.06.
(732) Mineralwater Kft., Göd (HU)
(740) dr. Pálvölgyi Ákos, Pálvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek.

(111) 196.350 (151) 2008.12.19.
(210) M 08 00772 (220) 2008.03.06.
(732) Company Success Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Veszprém (HU)
(740) dr. Beleznay Zsolt ügyvéd, Budapest

(541) EGY NYELVET BESZÉLÜNK
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 196.351 (151) 2008.12.19.
(210) M 08 00775 (220) 2008.03.06.
(732) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

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

(111) 196.352 (151) 2008.12.20.
(210) M 08 00758 (220) 2008.03.06.
(732) Pilinger Tibor, Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft.,

Budapest

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; horgászcikkek, horgászfelszere-
lések, karácsonyfadíszek.

(111) 196.353 (151) 2008.12.20.
(210) M 08 00759 (220) 2008.03.06.
(732) EVM Zrt., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft.,

Budapest

(541) BIP a mosogatás mestere
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

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

(111) 196.354 (151) 2008.12.20.
(210) M 08 00760 (220) 2008.03.06.
(732) Gyermely Zrt., Gyermely (HU)
(740) dr. Nyírán Gergely ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények.

(111) 196.355 (151) 2008.12.20.
(210) M 08 00761 (220) 2008.03.06.
(732) Gyermely Zrt., Gyermely (HU)
(740) dr. Nyírán Gergely ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények.
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(111) 196.356 (151) 2008.12.20.
(210) M 08 00762 (220) 2008.03.06.
(732) HARIS KERESKEDÕHÁZ Ingatlanforgalmazó

és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 196.357 (151) 2008.12.20.
(210) M 08 00771 (220) 2008.03.06.
(732) Company Success Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Veszprém (HU)
(740) dr. Beleznay Zsolt ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 196.358 (151) 2008.12.20.
(210) M 08 01200 (220) 2008.04.07.
(732) VitaminKosár Gyógytermék Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft., Budapest (HU)
(740) Varannai Csaba szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek: diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fertõtlenítõszerek: biológiai termékek
gyógyszerészeti használatra, bõrápoló gyógyszerészeti termékek:
elixírek: emésztést elõsegítõ anyagok gyógyszerészeti használat-
ra, fagyás elleni termékek: fájdalomcsillapítók: gombásodás elle-
ni termékek: herbateák: idegerõsítõ szerek: kötések gyógyítás cél-
jára, tapaszok, lázcsillapítók: gyógynövények, regenerálószerek,
sók orvosi használatra, vitaminkészítmények.

(111) 196.359 (151) 2008.12.20.
(210) M 08 01201 (220) 2008.04.08.
(732) Alba Lux Kft., Székesfehérvár (HU)
(740) Miklós Péter, Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok, mûanyag nyílászárók, ajtótokok,
ablaktokok.

(111) 196.360 (151) 2008.12.20.
(210) M 08 01210 (220) 2008.04.08.
(732) British American Tobacco Polska S.A., Augustow (PL)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

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

dohányosok kiegészítõi.

(111) 196.361 (151) 2008.12.20.
(210) M 08 01203 (220) 2008.04.08.
(732) Hungaro Flotta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Veszprém (HU)

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek.

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

(111) 196.362 (151) 2008.12.20.
(210) M 08 01419 (220) 2008.04.22.
(732) NEV-ÚT Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 196.363 (151) 2008.12.20.
(210) M 08 01417 (220) 2008.04.22.
(732) Szekeresné Kövécs Éva, Szentkirályszabadja (HU)

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(111) 196.364 (151) 2008.12.20.
(210) M 08 01731 (220) 2008.05.22.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)
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(546)

(511) 29 Pulykahúskészítmények.

(111) 196.365 (151) 2008.12.20.
(210) M 08 01736 (220) 2008.05.22.
(732) Mediatech Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) A különbség tisztán látszik.
(511) 16 Nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek: taní-

tási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra
szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).

38 Távközlés; különösen elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás
(távközlési szolgáltatás), hozzáférés biztosítása számítógépes vi-
lághálóhoz; információszolgáltatás távközlési ügyekben, kábelte-
levíziós mûsorszórás, közlések üvegszálas hálózatok útján, mobil
(celluláris) telefon-összeköttetés, mûholdas átvitel, rádióadás,
számítógép-terminálok közötti összeköttetések, televíziós mûsor-
szórás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek: különösen is online elérhetõ elektronikus publi-
kációk (nem letölthetõk), online játékok szolgáltatása (számító-
gépes hálózatból), szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, videó-
felvevõ készülékek kölcsönzése.

(111) 196.366 (151) 2008.12.20.
(210) M 08 02062 (220) 2008.06.23.
(732) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(554)

(511) 33 Szilvapálinka.

(111) 196.367 (151) 2008.12.20.
(210) M 08 01734 (220) 2008.05.22.
(732) Nyerges Krisztián, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 196.368 (151) 2008.12.20.
(210) M 08 01571 (220) 2008.05.06.
(732) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális

Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Folyóiratok; katalógusok; magazinok; nyomtatványok;
prospektusok; újságok.

(111) 196.369 (151) 2008.12.20.
(210) M 08 01890 (220) 2008.06.06.
(732) Bak István, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Sport, kulturális tevékenység, motoros rendezvények.

(111) 196.370 (151) 2008.12.20.
(210) M 08 01900 (220) 2008.06.06.
(732) HVG PRESS Nyomdaipari- és Információ Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hámori Sándor, Hámori Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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(111) 196.371 (151) 2008.12.20.
(210) M 08 01577 (220) 2008.05.06.
(732) Iványi Attila, Velence (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) FÉLIX
(511) 2 Diszperziós alapozók.

(111) 196.372 (151) 2008.12.20.
(210) M 08 01581 (220) 2008.05.06.
(732) Alcatel Lucent, 75008 Paris (FR)
(300) AM 7667/2007 2007.11.06. AT
(740) Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) SWITCH 2 IP
(511) 9 Telefonok, telekommunikációs kapcsolók és szerverek.

(111) 196.373 (151) 2008.12.20.
(210) M 08 01580 (220) 2008.05.06.
(732) Caesars World Inc., Las Vegas (US)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Kereskedelmi adminisztráció és üzletvezetés szállodák,
sport- és szórakoztatólétesítmények és események, vendéglátóhe-
lyek és kaszinók területén; szakmai konzultációs szolgáltatások
hotelek, vendéglátóhelyek, sport- és szórakoztatólétesítmények
és események, továbbá kaszinók vonatkozásában; ösztönzõ jutal-
mazási és díjkitûzõ program adminisztrációja, amely lehetõvé te-
szi tagként részt vevõk számára kedvezmények és kiegészítõ ju-
talmak, áruk és szolgáltatások elnyerését; áruk és szolgáltatások
bemutatása a közvetítõ médiában kiskereskedelmi célokra; reklá-
mozás; segítségnyújtás ipari és kereskedelmi menedzselésben;
idegen cégek áruinak és szolgáltatásainak licencnyújtásában ke-
reskedelmi adminisztráció; idegen cégek áruértékesítésének elõ-
segítése; személyzeti menedzselésben szakmai konzultáció; ke-
reskedelmi cégek áttelepítése; információk összegyûjtése kompu-
teres adatbázisban; megrendelések adminisztratív feldolgozása;
könyvelés; árusítóautomaták kölcsönzése; kiskereskedelmi áru-
házak és bevásárlóközpontok szolgáltatásai egészségügyi, koz-
metikai és gyógyvizes termékek; toalettcikkek, kulcsok és ezek
tartozékai, kijelzõ hirdetõtáblák, optikai termékek, szerencsejáté-
kokkal és szórakoztatótermékekkel kapcsolatos áruk, háztartási,
elektromos és elektronikai berendezések, dísztárgyak, emléktár-
gyak és ajándéktárgyak, ékszerek, órák, karórák, irodaszerek,
nyomtatványok, mûvészeti és fényképészeti áruk, bõráruk, tás-
kák, bõröndök, utazáshoz való termékek, lakáskellékek és lakás-
felszerelések, lakás bútorok, háztartási edények és felszerelések,
lakástextil, textiláruk, rövidáru, ruházat, lábbeli, fejfedõk, szeren-
csejátékok, sporteszközök, golfeszközök és felszerelések, élelmi-
szerek, italok, élelmiszer- és italtartályok, dohánynemûk vonat-
kozásában; üzletközpontok és outlet áruházak üzemeltetése és ad-
minisztrációja.
41 Szórakoztatási szolgáltatások, kaszinószolgáltatások, sze-
rencsejáték-létesítmények üzemeltetése; interaktív szerencsejáté-
kok; televíziós szórakoztatási szolgáltatások, szerencsejátékok és
versenyek szervezése és üzemeltetése szórakoztatási célra; elõbbi
tevékenységekhez konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; ka-
szinók menedzselése; éjszakai klubok; diszkók; kabarék; színházi
és szórakoztatási szolgáltatások zene, tánc, kabaré, dráma és bû-
vészi elõadások vonatkozásában; egészségmegõrzõ (rekreációs)

és sportklubok; strand- és uszodaklubok; sportlétesítmények üze-
meltetése; szórakoztatóparki szolgáltatások; vidámparkok; játék-
termek, szórakoztatóközpontok; egészséghelyreállító létesítmé-
nyek üzemeltetése; szabad területen elhelyezett klubházak sport-
pályákkal; atlétikai események rendezése és vezetése; atlétikai
versenyek és sportesemények rendezése és vezetése; sporttevé-
kenységek és sportversenyek szervezése és promóciója; golftan-
folyamok; rádiómûsorok készítése, video-, mozi-, audioszalagok,
CD-ROM-ok, DVD-k és elektronikus játékok készítése; lóverse-
nyek szervezése; sportlétesítmények és sportesemények mene-
dzselése, testnevelési és gimnasztikai létesítmények üzelmelteté-
se; show-mûsorok készítése; színházi jegyügynökségi szolgálta-
tások; összejövetelek és konferenciák szervezése; oktatási szol-
gáltatások, játék-, sport- és szórakoztatási területen információs
és oktatási szolgáltatások; hotelmenedzsment oktatása, televíziós
mûsorok készítése.

(111) 196.374 (151) 2008.12.20.
(210) M 08 01723 (220) 2008.05.22.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Kiskereskedelmi szolgáltatások, melyek élelmiszerekre, al-
koholmentes italokra, alkoholos italokra, dohányra és dohányter-
mékekre, higiéniai cikkekre, mosó- és tisztítószerekre, testápoló
készítményekre és kozmetikumokra, gyógyszerekre, háztartási és
konyhai használatra szolgáló árukra és felszerelésekre, porcelá-
nokra és evõeszközökre, irodai kellékekre, kézmûveskellékekre,
dekorációs kellékekre, írószerekre és iskolai felszerelésekre, ru-
házatra, lábbelire, textiltermékekre, különösen háztartási textilek-
re, rövidárura, bõrbõl készült termékekre, utazási cikkekre, elekt-
romos fogyasztói berendezésekre és készülékekre, számítógépek-
re, telekommunikációs eszközökre, sportcikkekre és játékokra,
barkácsszektorban használatos építési, ezermester és kerti termé-
kekre, gépekre, különösen háztartási gépekre és eszközökre, álla-
tok számára készített élelmiszerekre és állatok számára készített
kiegészítõkre vonatkoznak; szolgáltatás nyújtására irányuló szer-
zõdések megkötése harmadik személyek számára, különösen
szerzõdések megkötése mobiltelefon és harmadik személyek
számára mobiltelefonra való csengõhangok szolgáltatásnak nyúj-
tására irányuló szerzõdések; szerelési és karbantartási szerzõdé-
sek megkötése harmadik személy számára.

36 Megtakarítási és finanszírozási szerzõdések megkötése.

39 Helyfoglalás utazással kapcsolatban és elõjegyzés.

40 Fotólaboratóriumi szolgáltatások, melyek a 40. osztályba
tartoznak.

41 Helyfoglalás és jegyeladás eseményekre.

(111) 196.375 (151) 2008.12.20.
(210) M 08 01578 (220) 2008.05.06.
(732) Iványi Attila, Velence (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) GRÉTA
(511) 2 Beltéri falfestékek.

(111) 196.376 (151) 2008.12.20.
(210) M 08 01729 (220) 2008.05.22.
(732) Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
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(740) Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) WINTERFRESH FUSION
(511) 30 Cukorkaáruk, nevezetesen rágógumi, felfújható rágógumi,

cukorka, és mentolos cukorkák.

(111) 196.377 (151) 2008.12.20.
(210) M 08 01881 (220) 2008.06.06.
(732) Hu Xuexin, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk.

(111) 196.378 (151) 2008.12.20.
(210) M 08 01882 (220) 2008.06.06.
(732) Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült termékek (a
18. osztályban) állatbõrök és irhák; utazótáskák és bõröndök;
esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.
35 Kiskereskedelmi szolgáltatások fehérítõkészítmények és
egyéb, mosásra szolgáló anyagok, tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és
csiszolószerek, szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cik-
kek, hajmosó szerek, fogkrémek, nemesfémek és ötvözeteik, va-
lamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termé-
kek, melyek a 14 osztályba tartoznak, ékszerek, strassz (drágakõ-
utánzatok), drágakövek, órák és idõmérõ eszközök, bõr és bõr-
utánzatok, ezen anyagokból készült termékek(a 18. osztályban),
állatbõrök és irhák, utazótáskák és bõröndök, esernyõk, naper-
nyõk és sétapálcák, ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok,
ruházati termékek; lábbelik és fejfedõk forgalmazásával kapcso-
latban.

(111) 196.379 (151) 2008.12.20.
(210) M 08 02065 (220) 2008.06.23.
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(541) Vers mindenkinek
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 196.380 (151) 2008.12.20.
(210) M 08 02236 (220) 2008.07.08.
(732) Vivotek, Inc., Taipei County (TW)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Hálózati kamerák; megfigyelõ kamerák; digitális video-
magnók; hálózati videomagnók; digitális-analóg átalakítók; ana-
lóg-digitális átalakítók; video/audio szerverek; video/audio vevõ-
készülékek; számítógépchipek; integrált áramkörök; számítógép-

programok hálózati kamerák, megfigyelõ kamerák, digitális vi-
deomagnók, digitális-analóg átalakítók, analóg-digitális átalakí-
tók, video/audio szerverek és video/audio vevõkészülékek vezér-
lésére; számítógépprogramok video- és audiofelvételek készíté-
séhez; számítógépprogramok intelligens megfigyeléshez.

(111) 196.410 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 01233 (220) 2008.04.09.
(732) Penomit Zrt., Vác (HU)

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

(111) 196.411 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 01234 (220) 2008.04.09.
(732) Penomit Zrt., Vác (HU)

(541) LA FIDELITE
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 196.412 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 01420 (220) 2008.04.24.
(732) BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(111) 196.413 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 01453 (220) 2008.04.22.
(732) Q-H Karrier Bt., Budapest (HU)

(541) LIFE BEACH
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 196.414 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 01746 (220) 2008.05.23.
(732) Colgate-Palmolive Company, New York, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) TRI-PROXI
(511) 21 Fogkefék fogközök tisztítására.

(111) 196.415 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 01918 (220) 2008.06.09.
(732) Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi 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.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült termékek a
18. osztályban; állatbõrök és irhák; utazótáskák és bõröndök;
esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és
lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, lábbelik és fejfedõk.
35 Kiskereskedelmi szolgáltatások fehérítõkészítmények és
egyéb mosásra szolgáló anyagok, tisztító-, fényesítõ-, súroló- és
csiszolószerek, szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cik-
kek, hajmosó szerek, fogkrémek, nemesfémek és ötvözeteik, va-
lamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termé-
kek, melyek a 14. osztályba tartoznak, ékszerek, strassz (drágakõ-
utánzatok), drágakövek, órák és idõmérõ eszközök, bõr és bõr-
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utánzatok, ezen anyagokból készült termékek (a 18. osztályban),
állatbõrök és irhák, utazótáskák és bõröndök, esernyõk, naper-
nyõk és sétapálcák, ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok,
ruházati termékek; lábbelik és fejfedõk forgalmazásával kapcso-
latban.

(111) 196.416 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 02237 (220) 2008.07.09.
(732) STUDIO MODERNA 2000 TV-SHOP Hungary Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Bankó Katalin Eszter ügyvéd, Budapest

(541) Egy nyugodt álomért!
(511) 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.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 196.417 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 02239 (220) 2008.07.09.
(732) STUDIO MODERNA 2000 TV-SHOP Hungary Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Bankó Katalin Eszter ügyvéd, Budapest

(541) Dereka hálás lesz érte!
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek

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

(111) 196.418 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 02251 (220) 2008.07.09.
(732) GRIFF GENTLEMEN’S ZRT., Budapest (HU)
(740) Lárhen Kft., Budapest

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztály-
ba; valamint ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek; cipõk; kalapáruk; valamint cipõk; lábbe-
lik; kalapok.
35 Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámok; marketing-
tevékenység; kereskedelmi egységek; valamint raktárbázisok
mûködtetése.

(111) 196.419 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 02253 (220) 2008.07.09.
(732) Mészáros Pál, Szekszárd (HU)
(740) Mészáros Katalin szabadalmi ügyvivõ, BUDAPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok, amelyek Kadarka fajtanevû szõlõ-
bõl készülnek: borok, habzóborok, szõlõeszenciák, szõlõkivona-
tok, szõlõbõl készült pálinkák, borpárlatok.

(111) 196.420 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 02256 (220) 2008.07.09.
(732) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.,

Xihu District, Hangzhou (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Adatfeldolgozó berendezések; integrált áramkörök; elektro-
nikus hirdetõtáblák; videotelefonok; elektromos lopásgátló be-
rendezések; hordozható videokamerák; tûzoltófecskendõk; elekt-
romos kábelek; távolságmérõ készülékek; fényképezõgépek; vas-
úti forgalombiztonsági berendezések; nagyfeszültségû akkumu-
látorok, ipari röntgenképernyõk; képtávíró készülékek; elektroni-
kus határidõnaplók.

(111) 196.421 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 02418 (220) 2008.07.24.
(732) Ranbaxy Laboratories Limited, Gurgaon (Haryana) (IN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) CILANEM
(511) 5 Gyógyszerkészítmények és gyógyhatású készítmények hu-

mán- és állatgyógyászati alkalmazásra.

(111) 196.422 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 02509 (220) 2008.08.01.
(732) Danubius Szálloda és Gyógyüdülõ Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 196.423 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 02248 (220) 2008.07.09.
(732) Bánfi László, Törökbálint (HU)

(546)

(511) 30 Churros Mexikói Fánkok és azok összetevõi.
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(111) 196.424 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 02245 (220) 2008.07.09.
(732) ENTAL Kutatási, Fejlesztési és Tanácsadó Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal szabadalmi ügyvivõ, Gyõr

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó mûszaki kutatói, fejlesztõi, tervezõi, szakértõi és tanulmány-
készítõi tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; szak-
vélemények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban); elektroni-
kai és számítástechnikai (hardver és szoftver) tervezés és fejlesz-
tés; számítógép-programozás.

(111) 196.425 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 02075 (220) 2008.06.24.
(732) ORIGO-SÁNTA INVEST Vagyonkezelõ Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Sopron (HU)
(740) dr. Tóka Tamás, Dr. Tóka Ügyvédi Iroda, Sopron

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek és ingatlanügyletek.

37 Építkezés és szerelési szolgáltatások.

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

(111) 196.427 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 01916 (220) 2008.06.09.
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 196.428 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 01907 (220) 2008.06.09.
(732) VI-BE-TEX Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Hajdúböszörmény (HU)

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 196.429 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 01589 (220) 2008.05.07.
(732) Lépéselõny Média Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, internetes kereskedelem, e-kereskede-
lem.

(111) 196.430 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 02539 (220) 2008.08.08.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 196.431 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 02540 (220) 2008.08.08.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 196.432 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 02541 (220) 2008.08.08.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 196.433 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 02542 (220) 2008.08.08.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 196.434 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 02543 (220) 2008.08.08.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 196.435 (151) 2009.01.05.
(210) M 08 02544 (220) 2008.08.08.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 196.458 (151) 2009.01.07.
(210) M 08 01973 (220) 2008.06.13.
(732) Bennovum Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) IN-VITAL
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 196.459 (151) 2009.01.07.
(210) M 08 01649 (220) 2008.05.14.
(732) Corvinno Technológia Transzfer Központ Nonprofit

Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.
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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) 196.460 (151) 2009.01.07.
(210) M 07 03252 (220) 2007.09.25.
(732) Research In Motion Limited, Waterloo, Ontario (CA)
(300) 1,340,829 2007.03.26. CA
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

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

fém tömegcikkek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba.
9 2007.03.26-i 1,340,829 sz. (CAN) elsõbbséggel: Elektroni-
kus kézi egységek és tartozékok adatok vezeték nélküli vételéhez
és/vagy továbbításához, valamint hangkommunikáció továbbítá-
sára és fogadására, nevezetesen kézi számítógépek és személyi di-
gitális asszisztensek (PDA-k); számítógépi kommunikációs
szoftverüzenetek, globális számítógépes hálózati e-mail, és/vagy
más adat továbbításához és/vagy fogadásához egy vagy több
elektronikus kézi egység és adattároló között; egy személyi szá-
mítógépen vagy szerveren lévõ, illetve azzal kapcsolatban álló;
számítógépes kommunikációs szoftveradatok szinkronizálásához
egy kihelyezett/távoli állomás vagy egység és egy fix vagy kihe-
lyezett/távoli állomás vagy egység között, valamint szoftver,
adatok, egyebek mellett cégadatok egyirányú és/vagy kétirányú
vezeték nélküli összekapcsolhatóságának biztosítására.
11 Világítóberendezések.
16 Nyomdaipari termékek; papíripari cikkek, ragasztóanya-
gok.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
21 Bögrék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi információk
adása.
36 Pénzügyi információk adása és a biztosítási szolgáltatások-
kal kapcsolatos információk.
38 2007.03.26-i 1,340,829 sz. (CAN) elsõbbséggel: Számító-
gépes szoftver- és marketingszolgáltatások engedélyezése; e-mail
szolgáltatás; vezeték nélküli üzenetkezelési szolgáltatások, külö-
nösen szolgáltatások, melyek lehetõvé teszik a felhasználó szá-
mára, hogy üzeneteket küldjön és/vagy fogadjon egy vezeték nél-
küli adathálózaton keresztül; egyirányú és kétirányú információs
szolgáltatások; hangtovábbítási és -fogadási kommunikációs
szolgáltatások; telekommunikációs konzultáció, nevezetesen in-
formációszolgáltatás harmadik fél részére, hozzásegítve õket ada-
tok egyirányú vagy kétirányú vezeték nélküli összekapcsolható-
ságának fejlesztéséhez és összegzéséhez, beleértve a cégadatokat,
és/vagy a hangkommunikációt; oktatási és képzési szolgáltatá-
sok, nevezetesen osztályok, szemináriumok és konferenciák har-
madik fél részére történõ információszolgáltatás céljából, segítve
õket a fejlesztõ és támogató vezeték nélküli összekapcsolhatósági
eszközök és ezekkel rokon (vagy számítógépes kommunikációs)
szoftverek használata során; mûszaki támogatási szolgáltatások,
nevezetesen számítógépes szoftver és hibameghatározásra szol-
gáló hibaelhárítási támogatási programok naprakész állapotba
hozatala és fenntartása, valamint vezeték nélküli összekapcsolha-
tósági eszközök és ezekkel rokon számítógépes szoftver- és hard-
verproblémák megoldása.
39 GPS navigációs szolgáltatások; utazási és áruszállítási szol-
gáltatásokkal kapcsolatos információk biztosítása.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; a fentiekkel kapcsolatos információk.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; konzultáció és technikai tanácsadó szolgáltatások a szá-
mítógéphardverrel és -szoftverrel, valamint a távközlési GPS
szolgáltatásokkal kapcsolatosan; számítógépes szoftverekkel
kapcsolatos licencszerzõdések, valamint marketingszolgáltatá-
sok.

(111) 196.461 (151) 2009.01.07.
(210) M 08 01116 (220) 2008.03.31.
(732) Kling Ipari, Mérnöki és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mohos László, Dr. Mohos László 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, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
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) 196.462 (151) 2009.01.07.
(210) M 08 01309 (220) 2008.04.15.
(732) Ebaszin Kft., Budapest (HU)
(740) Judákné dr. Baranyi Katalin ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(111) 196.463 (151) 2009.01.07.
(210) M 08 01648 (220) 2008.05.14.
(732) International System House Kereskedelmi

és Szoftverfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(740) dr. Klam Edit ügyvéd, Budapest

(541) e-MedSolution
(511) 35 Vezetésben nyújtott támogatás, információrendszerezés és

-feldolgozás, integrált irányítási rendszer, elsõsorban az egész-
ségügy területén; kereskedelmi ügyletek, kiskereskedelmi ügyle-
tek, kiskereskedelem, elsõsorban számítógépes programok
területén.
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42 Számítógépekhez program szerkesztése, elkészítése, instal-
lálása, bevezetése, szerkesztése, beüzemelése, adaptálása, számí-
tástechnikai szolgáltatások; elsõsorban szakmai tanácsadás és tá-
mogatás (az üzleti tanácsadás kivételével), szakértõi munka, ké-
szenléti szolgáltatás (amely nem tartozik más osztályba).

(111) 196.464 (151) 2009.01.07.
(210) M 08 01663 (220) 2008.05.14.
(732) Chen Ming-Te, Fon-Chou City, Taichung Hsien (TW)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 25 Cipõk, csizmák, ruházati cikkek, lábbelik, szandálok, zok-
nik.

(111) 196.465 (151) 2009.01.07.
(210) M 08 01814 (220) 2008.05.29.
(732) Neutrogena Corporation (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) NEUTROGENA WAVE
(511) 3 Arcápoló készítmények, nevezetesen, hámlasztókrém, gél

és lotion, hidratálókrém, gél és lotion, arcbõrkezelõ krém, gél és
lotion, arctisztító készítmény, arctörlõk, orr-ra ragasztható hám-
lasztócsíkok, bõrradír, arctisztító párnácskák és hámlasztópár-
nácskák: testápoló készítmények, nevezetesen, testápoló lotion,
testápoló krém, tusfürdõ és testápoló gél.

8 Hámlasztó- és tisztítóeszközök, nevezetesen elemmel mû-
ködtetett kézi bõrhámlasztó és tisztítóegységek.

(111) 196.466 (151) 2009.01.07.
(210) M 08 01121 (220) 2008.03.31.
(732) Otthon Centrum Ingatlan-Tanácsadó Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Fekete T. László, Fekete T. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) És Önnek mennyit takaríthatunk meg?
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

(111) 196.467 (151) 2009.01.07.
(210) M 08 01813 (220) 2008.05.29.
(732) NEC Corporation, Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) NEO EXTENSION
(511) 9 Távközlési eszközök, mikrotávközlési eszközök és szateli-

tes távközlési eszközök: vezetékek, antennák, adókészülékek, ve-
võkészülékek, modemek, modulátorok, demodulátorok, multi-
plexerek, megjelenítõ monitorok, videokamerák, telefon- és adat-
cserélõk, relék, adatút-kijelölõk, jelismétlõk, erõsítõk, telefonok,
faxgépek, rádiók, személyhívók, mobiltelefonok.

(111) 196.468 (151) 2009.01.07.
(210) M 08 01115 (220) 2008.03.31.
(732) Z & U Spirituosen Marketing GmbH., Wien (AT)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 16 Papír és papírcikkek, karton és kartoncikkek; nyomtatvá-
nyok, újságok és folyóiratok, könyvek; könyvkötészeti cikkek;
fényképek; papíripari cikkek, papíripari ragasztóanyagok; anya-
gok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (búto-
rok kivételével); tanítási és oktatási eszközök (anyagok), (készü-
lékek kivételével); nyomdabetûk; klisék.

18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból gyártott, más osztá-
lyokba nem tartozó termékek; nyersbõrök; utazótáskák és bõrön-
dök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyereg-
felszerelések.

21 Kis hordozható eszközök, edények és tartályok háztartási és
konyhai célokra (nem nemesfémbõl vagy nemesfém bevonattal);
fésûk és szivacsok; kefék (ecsetek kivételével); kefegyártási
anyagok; takarítóeszközök és -anyagok; vasforgács; üvegáruk,
poharak, porcelán és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

25 Ruházati cikkek (beleértve a cipõket, csizmákat, papucsokat
is).

32 Sör, világos vagy porter sör; ásványvizek és szénsavas vi-
zek, alkoholmentes italok, szénsavas és szénsavmentes üdítõ ita-
lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmé-
nyek italokhoz.

33 Borok, szeszes italok, likõrök (sörök kivételével).

43 Egyéb, különféle szolgáltatások, különösen vendéglátás,
(élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

(111) 196.469 (151) 2009.01.07.
(210) M 08 00623 (220) 2008.02.27.
(732) Promotion Service Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Százhalombatta (HU)

(541) Velünk szórakoz6.
(511) 38 Távközlés.

(111) 196.470 (151) 2009.01.07.
(210) M 08 01812 (220) 2008.05.29.
(732) NEC CORPORATION, Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) PASOLINK NEO EXTENSION
(511) 9 Távközlési eszközök, mikrotávközlési eszközök és szateli-

tes távközlési eszközök: vezetékek, antennák, adókészülékek, ve-
võkészülékek, modemek, modulátorok, demodulátorok, multi-
plexerek, megjelenítõ monitorok, videokamerák, telefon- és adat-
cserélõk, relék, adatút-kijelölõk, jelismétlõk, erõsítõk, telefonok,
faxgépek, rádiók, személyhívók, mobiltelefonok.

(111) 196.471 (151) 2009.01.07.
(210) M 08 01459 (220) 2008.04.22.
(732) METRIREP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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(546)

(511) 9 Villamos, elektronikus és optikai berendezések, készülé-
kek, szerelvények és eszközök, valamint ezek alkatrészei és tarto-
zékai; felügyeleti és diagnosztikai berendezések, mérõberendezé-
sek, mérõmûszerek és mérõeszközök, valamint ezek alkatrészei
és tartozékai; NIR-mérõmûszerek és tartozékaik; érzékelõk; erõ-
mûvi rezgésfelügyeleti és diagnosztikai berendezések és rendsze-
rek, valamint ezek részegységei és tartozékai; villamos kábelek,
vezetékek és huzalok; adatátviteli és elektronikai kábelek; hírköz-
lési kábelek; zománchuzalok; erõátviteli kábelek; középfeszült-
ségû bányaipari gumikábelek; villamos felsõvezetéki szerelvé-
nyek; vasúti és városi villamos felsõvezetéki szerelvények;
optikai kábelek; szerelvények optikai kábelekhez; számítógépek;
számítástechnikai berendezések és eszközök; szoftvertermékek.
35 Reklámozás; hirdetési oldalak készítése; eladási propagan-
da mások számára; gazdasági elõrejelzések; kereskedelmi ügyle-
tek; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; becslés kereskedelmi
ügyletekben; beszerzõi szolgáltatások mások számára; im-
port-export ügynökségek; kereskedelmi információ nyújtása és
kereskedelmi tanácsadás vevõk számára; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; adatkutatás számítógépfájlokban má-
sok számára; információk számítógépes adatbázisokba való ren-
dezése; információk számítógépes adatbázisokba való szerkesz-
tése; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint elektroni-
kus kereskedelmi szolgáltatások a következõ áruk tekintetében:
villamos elektronikus és optikai berendezések, készülékek, sze-
relvények és eszközök, valamint ezek alkatrészei és tartozékai;
felügyeleti és diagnosztikai berendezések, mérõberendezések,
mérõmûszerek és mérõeszközök, valamint ezek alkatrészei és tar-
tozékai; érzékelõk; villamos kábelek, vezetékek és huzalok, vala-
mint ezekhez való szerelvények; optikai kábelek és kábelszerel-
vények; számítógépek; számítástechnikai berendezések és eszkö-
zök; szoftvertermékek; villamos szigetelõanyagok és folyadékok.

(111) 196.473 (151) 2009.01.15.
(210) M 08 00880 (220) 2008.03.12.
(732) Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Homburg (DE)

(546)

(511) 5 Étrend-kiegészítõ.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.

(111) 196.474 (151) 2009.01.14.
(210) M 07 04238 (220) 2007.12.20.
(732) dr. Stehlich Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Gyula Mihály, dr. Szabó & Mater Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Mátyásföld Klinika
(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).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re.

A rovat 95 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 194.628, 195.296,
195.457, 195.815, 195.841, 195.844, 195.846, 195.909, 195.912,
195.917, 196.337–196.353, 000000, 196.355–196.380, 196.410–
196.425, 196.427–196.435, 196.458–196.471, 196.473, 196.474

M176

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 2. szám II. kötet, 2009.03.02.

Nemzeti lajstromozott védjegyek II.



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

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


		2009-02-26T11:50:02+0100
	Törőcsik Zsuzsanna




