
(111) 160.129 (151) 2000.03.16.
(210) M 98 01631 (220) 1998.04.28.
(732) Pécsegyházmegyei Hatóság, Pécs (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült olyan termékek,
amelyek más osztályokba nem tartoznak; nyomdaipari termékek;
könyvkötészeti cikkek; fényképészeti cikkek; papíripari cikkek;
tanítási és oktatási anyagok; játékkártyák, klisék.

31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magvak,
amelyek más osztályokba nem tartoznak; friss gyümölcsök, zöld-
ségek, vetõmagvak, természetes növények, virágok.

32 Sörök, ásványvizek és szódavizek és egyéb alkoholmentes
italok; gyümölcslevek és gyümölcsszörpök, szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

34 Dohány, dohányzási cikkek, gyufák.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi
ügyletek adminisztrációja.

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

42 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás; állatgyógyá-
szati és mezõgazdasági szolgáltatások; tudományos és ipari kuta-
tás; számítógépek programozása.

(111) 170.632 (151) 2002.06.03.
(210) M 99 00042 (220) 1999.01.07.
(732) Gilead, Gideon, Jeruzsálem (IL);

Queen-Gil Company Limited, Hong Kong (CN)
(740) INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) QUEEN-GIL
(511) 17 Mûanyag vezeték, csõ öntözési célra.

27 Szálasanyagból vagy mûanyagból készült szõnyeg, -paplan
növények vagy hasonlók kapilláris öntözésének céljára.

(111) 170.666 (151) 2002.06.04.
(210) M 00 03843 (220) 2000.07.20.
(732) Cyclovision Technologies, Inc. (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)
(300) 75/901,261 2000.01.20. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) REMOTEREALITY
(511) 42 Számítógépes szolgáltatások mások számára, nevezetesen

interaktív és immerzív képek mûkodtetése, video nagy sebességû,
folyamatos átvitele szolgáltatások számítógépes világhálón.

(111) 170.699 (151) 2002.06.10.
(210) M 00 04420 (220) 2000.08.24.
(732) PANNON ALDRA Plastics Ltd., Budapest (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) PANNON ALDRA
(511) 16 Mûanyagból készült filmek csomagolásra, védõcsomagolá-

sok könyvekhez és füzetekhez, öntapadós lapok mûanyagból a
papíripar részére; könyvkötészeti cikek; papírtermékek, ragasztó-
anyagok (papírtermékekhez); irodakellékek (bútorok kivételé-
vel).

18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; utazótáskák és bõ-
röndök; más osztályba nem tartozó bõrdíszmû.

(111) 172.994 (151) 2002.11.12.
(210) M 99 04454 (220) 1999.09.22.
(732) MADISON Divatstúdió Termelõ és Kereskedõ Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Szemethy Róbert ügyvéd, Gyõr

(546)

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

(111) 173.001 (151) 2002.11.13.
(210) M 01 00750 (220) 2001.02.06.
(732) Naturtex Gyapjú és Tollfeldolgozó Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Tóth Mátyás, Molnár és Tóth Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 22 Párnázó-anyagok, különösen toll, pehely, gyapjú.

24 Ágynemûk, különösen tollal és pehellyel töltött paplanok és
párnák, gyapjúval töltött takarók és párnák, mûszállal töltött taka-
rók és párnák, paplan és párnahuzatok, tollal, pehellyel és mûszál-
lal töltött hálózsákok.

25 Ruházati cikkek, különösen tollal, pehellyel és mûszállal
töltött felsõruházati termékek.

(111) 173.367 (151) 2002.12.02.
(210) M 00 03913 (220) 2000.07.25.
(732) Columbia TriStar Home Video, Inc. (Delaware államban

bejegyzett cég), Culver City, Kalifornia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CINEMA CLUB
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(111) 174.161 (151) 2003.01.21.
(210) M 01 01394 (220) 2001.03.07.
(732) Dolphinet Számítástechnikai Szolgáltató Kft.,

Esztergom (HU)
(740) dr. Tordai Judit, Tordai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DOLPHINET
(511) 38 Elektronikus levelezés, e-mail, távközléssel kapcsolatos in-

ternetes szolgáltatás, információs szolgáltatások, számítógép ter-
minálok közötti összeköttetések, üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segítségével.

(111) 176.481 (151) 2003.09.10.
(210) M 01 03112 (220) 2001.06.05.
(732) KELLY Kereskedelmi Közkereseti Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Teravágimov Pál, Dr. Hidasi és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MEETING POINT
(511) 42 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás, orvosi, higi-

éniai és szépségápolási ellátás, állatgyógyászati és mezõgazdasá-
gi szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; számítógépek
programozása.

(111) 176.576 (151) 2003.09.15.
(210) M 01 06079 (220) 2001.11.26.
(732) EGO BEST Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Péterfy Gabriella, Péterfy Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 176.737 (151) 2003.10.02.
(210) M 00 05836 (220) 2000.11.06.
(732) Wang Sishan, Budapest (HU)
(740) dr. Kuchár Zoltán, Budapest

(546)

(511) 28 Testnevelési és sportcikkek.

(111) 177.194 (151) 2003.11.27.
(210) M 01 01531 (220) 2001.03.14.
(732) Marosport Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(541) MAROPORT
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-

kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák,
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba); párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.

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

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

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

(111) 177.652 (151) 2004.01.29.
(210) M 02 03678 (220) 2002.08.07.
(732) Radulescu Brainel, Szeged (HU)

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, nyomtatványok, újságok, folyóira-
tok, könyvek, katalógusok, kiadványok, magazinok, tanítási és
oktatási jegyzet, naptár, papíráru, formanyomtatványok, ûrlapok,
noteszok, kézikönyvek, plakátok, prospektusok, falragaszok pa-
pírból vagy kartonból, papírzászlók.

(111) 184.468 (151) 2006.05.18.
(210) M 04 01579 (220) 2004.04.06.
(732) Wilhelem István, Budapest (HU)

(541) PETROL-KLUB
(511) 39 Szállítás, áruk csomagolása, és raktározása, utazásszerve-

zés.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység, ipari elemzõ, és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai haedver és szofter tervezése, és
fejlesztés; jogi szolgáltatások.

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

(111) 186.336 (151) 2006.09.13.
(210) M 03 04761 (220) 2003.11.11.
(732) SSL Products Limited, London (GB)
(300) 003335486 2003.08.28. EM
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) FRESH STEP
(511) 10 Sebészeti, egyéb orvosi, ortopédiai, ortopédiai eszközöket

behelyezõ, pedikûrhöz szükséges, lábápoló, fogorvosi és állat-
gyógyászati készülékek és eszközök; a láb és a bõr kezeléséhez és
ápolásához alkalmazott berendezések és eszközök; lábápoló pár-
nák; lábkorrekcióhoz szükséges segédeszközök, így a lábboltoza-
tot támasztó eszközök; sarokpárnák, sarokvédõk, a talp középsõ
részét védõ párnák; cipõbetétek, lábgyûrûk és lábtámaszok; haris-
nyák visszeres lábra; lábtornáztató eszközök; ortopédiai árucik-
kek; talpbetétek, talpbélések és párnák; ortopédiai talpbetétek; el-
dobható talpbetétek.

(111) 187.862 (151) 2007.01.08.
(210) M 04 04556 (220) 2004.11.12.
(732) Nypro Inc. (Massachusetts államban bejegyzett cég),

Clinton, Massachusetts (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) NYPRO
(511) 40 Anyagmegmunkálás; rendelésre történõ mûanyag, fém és

egyéb anyagú termékek fröccsöntése; anyagok összeállítása meg-
rendelés szerint.
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(111) 188.713 (151) 2007.02.15.
(210) M 04 03499 (220) 2004.08.16.
(732) Mango Sport System S.R.L. Socio Unico Mangone Antonio

Vincenzo, Reggio Emilia (IT)
(300) 001343656 1999.10.13. EU
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MANGO
(511) 9 Védõsisakok munkához, sporthoz, szabdidõs és barkácsolá-

si célokra és azokhoz tartozó részek, alkatrészek, tartalék alkatré-
szek.

(111) 190.326 (151) 2008.10.15.
(210) M 05 02372 (220) 2005.07.15.
(732) Sc. Magic Off Road Srl., Targu Mures, Judetul Mures (RO)
(300) M 2005 00556 2005.01.20. RO
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Pick-up és terepjáró felszerelések és kiegészítõk, felépítmé-
nyek, oldalfellépõk, bukókeretek és tetõcsomagtartók.

(111) 192.594 (151) 2008.11.13.
(210) M 07 01834 (220) 2007.05.17.
(732) Vlaktor Trading Limited, Limassol (CY)
(300) 2006733383 2006.11.17. RU
(740) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholos italok (kivéve sörök), beleértve: aperitifek; bran-
dy; whisky; vodka; speciál vodka; gorilka (borsvodka); calvados;
koktélok; alkoholos koktélok, amelyek kölönféle vodkát és/vagy
speciál vodkát és/vagy gyomorkeserût tartalmaznak; alkoholos
koktélok gyümölccsel, bogyós gyümölcsös, citrusféle gyümöl-
csös és zöldséges dzsúszok; likõrök (nagy alkoholtartalommal,
desszert, emulzív); likõrös italok (beleértve alacsony alkoholtar-
talmúakat); gyümölcslikõrök; alkoholos italok, amelyek gyümöl-
csöket tartalmaznak; gyümölcsszesz alapú nagy alkoholtartalmú
italok; desszertitalok; malátaszeszes italok; szeszes italok; desz-
tillált italok; hydromel (mézbor); citrus szeszes tinktúrák, ame-
lyek tartalmaznak gyümölcsöket, bogyós gyümölcsöket, zöldet,
fûszert és aroma-összetevõket; tinktúrák (desszert, középédes,
alacsony alkoholtartalmú, keserû); hajdina (fagopyrum) likõrök,
hajdina (fagopyrum) malátalikõrök; almabor; buborékos és bubo-
rék nélküli alkoholizált gyümölcs dzsúsz, tinktúra, gyümölcs
tinktúra.

(111) 193.207 (151) 2008.03.07.
(210) M 06 02162 (220) 2006.06.21.
(732) EngAme Nemzetközi Oktatási és Tanácsadó Kft.,

Dunakeszi (HU)

(546)

(511) 42 Személyzeti szolgáltatások, valamint munkaerõ-közvetítés.

(111) 194.213 (151) 2008.11.11.
(210) M 04 00371 (220) 2004.03.22.
(732) Sóstó-Gyógyfürdõk Rt., Nyíregyháza-Sóstófürdõ (HU)
(740) dr. Nagy János Árpád ügyvéd, Nyíregyháza

(541) SÓSTÓ fiesta
(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport és kulturális

tevékenységek; bálok szervezése; digitális képfelvételezés; disz-
kók; egészségvédõ klubok; kondiconálás; elõadómûvészek szol-
gáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítá-
sa; fényképészet; filmgyártás; fogadások tervezése, (szórakozta-
tás); fotóriportok készítése; hangstúdiók (szolgáltatásai); hely-
foglalás show mûsorokra; karaoke szolgáltatások nyújtása; klub-
szolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szerve-
zése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú
kiállítások szervezése; mikrofilmezés; modellügynökségek mû-
vészek számára; on-line elérhetõ elektronikus publikációk (nem
letölthetõk) ; rádió- és televízió-programok készítése; rádiós szó-
rakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-mûso-
rok szervezése; sorsjátékok lebonyolítása; sportlétesítmények
üzemeltetése; sportversenyek rendezése; szabadidõs szolgáltatá-
sok nyújtása; szépségversenyek szervezése; színházi produkci-
ók; szórakoztatás; szórakoztatási tárgyú információk; televíziós
szórakoztatás; testnevelés; versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás) ; vidámparkok; videofilm gyártás; videoszalagok
vágása; video(szalagra) filmezés; zene összeállítása; zenekarok
szolgáltatásai; éjszakai klubok; élõ elõadások bemutatása; üdülési
tárgyú információ; üdülõtáborok szolgáltatásai.

(111) 195.849 (151) 2008.10.29.
(210) M 06 02140 (220) 2006.06.20.
(732) ARAGO Befektetési Holding Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Hidasi Emese jogtanácsos, Budapest

(541) ARAGO
(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatás.

38 Távközlés.

39 Szállítás; áruk csomagolása; utazásszervezés.

40 Anyagmegmunkálás.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szolgáltatás.

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

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

(111) 195.874 (151) 2008.09.23
(210) M 06 03642 (220) 2006.11.07.
(732) Sanofi-Aventis, Paris (FR)
(740) Kacsuk Zsófia, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(541) LANSOWIN
(511) 5 Lansoprazol alapú gyógyszerészeti termékek.

(111) 195.903 (151) 2008.11.05.
(210) M 07 00518 (220) 2007.02.15.
(732) Medgyesi József, Palotás (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra, diétás anyagok
gyógyászati használatra.

29 Étkezési olajok.
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(111) 195.905 (151) 2008.11.05.
(210) M 07 02628 (220) 2007.07.20.
(732) Fábián Kázmér, Kunszentmiklós (HU)

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

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; kazánok.

(111) 195.911 (151) 2008.11.11.
(210) M 07 01615 (220) 2007.04.26.
(732) Mikka Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Barcza Klára ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Alsónadrágok, alsónemûk, atléták, átmeneti dzsekik, átme-
neti kabátok, átmeneti overálok, babacipõ, bodyk, bélelt nadrá-
gok, biciklisnadrágok, blézerek, bugyik, csecsemõkelengyék, ba-
bakelengyék, egyenruhák, esõkabátok, farmerdzsekik, farmerin-
gek, farmernadrágok, farmerruhák, farmerszoknyák, fürdõköpe-
nyek, fülvédõk, fürdõbugyik, fürdõnadrágok, úszónadrágok, für-
dõruhák, hajpántok, halásznadrágok, hálóingek, hálózsákok,
hosszúszoknyák, hosszú ujjú blúzok, hosszú ujjú ingek, hosszú uj-
jú pólók, hosszú ujjú ruhák, hurkolt kardigánok, hurkolt pulóve-
rek, iskola köpeny, kalapok, kertésznadrágok, kesztyûk, kétrésze-
sek, köntösök, pongyolák, kötényruhák, kötöttáruk, kötött kardi-
gánok, kötött pulóverek, mellények, nadrágok, öltönyök, övek,
parka (csuklyás blúzok), partedlik (nem papírból), perelinek, pi-
zsamák, pólók, pufimellények, pulóverek, rövidnadrágok, rövid
szoknyák, rövidujjú blúzok, rövidujjú ingek, rövidujjú pólók, rug-
dalózók, sálak, sapkák, sildes sapkák, sínadrágok, sporttrikók,
strandruhák, szabadidõ-kétrészesek, szabadidõnadrágok, szok-
nyák, téli dzsekik, télikabátok, téli overálok, térdnadrágok, torna-
ruházat, trikók, ujjatlan pólók, ünneplõ ruházat, vizhatlan ruházat,
zakók.

(111) 196.211 (151) 2008.12.04.
(210) M 05 01463 (220) 2005.04.25.
(732) Bétacom Kereskedelmi és Hírközlési Kft., Budapest (HU)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 9 Mûholdvevõ berendezések, antennák és tartozékok, közös-
ségi vevõrendszerek, koaxkábelek, csatlakozók, erõsítõk, tv-, rá-
dióadó és vevõberendezések, szórakoztató elektronikai készülé-
kek (tv, rádió, magnetofon, CD-lejátszók, erõsítõk, videoleját-
szók) számítógépek, számológépek, kalkulátorok, fénymásolók,
üzenetrögzítõk, elektromos háztartási gépek.
38 Televíziós adás, tv-mûsorok közvetítése, rádióadás, rádió-
mûsorok közvetítése.
41 Televíziós szórakoztatás, rádiós szórakoztatás.

(111) 196.334 (151) 2008.12.17.
(210) M 08 02310 (220) 2008.07.15.
(732) E-TR@iner Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely, Jambrik Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ONE LEARNING
(511) 9 Számítógépprogramok (letölthetõ), számítógépek, számító-

gépes játékprogramok, számítógép-perifériák, számítógépprog-
ramok (rögzített), monitorok (számítógépprogramok), CD-ROM
(kompakt) lemezek, szoftverek (rögzített).
41 Szakmai képzés, gyakorlati képzés (szemléltetés), levelezõ
tanfolyamok, oktatás, oktatási tárgyú információk.

(111) 196.481 (151) 2009.01.22.
(210) M 08 01445 (220) 2008.04.21.
(732) Red Bull GmbH, Fuschl am See (AT)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) VÖRÖS BIKA
(511) 32 Alkoholmentes italok, beleértve üdítõitalokat, energiaitalo-

kat, tejsavó alapú italokat, izotóniás, hiper- és hipotóniás italokat
(sportolók számára és/vagy sportolók igényei szerint); sörök, ma-
látasörök, búzasörök, porter ale, stout és lager sörök; alkoholmen-
tes malátaalapú italok; ásvány-, forrás- és szódavizek; gyümölcs-
italok és gyümölcslevek: szörpök, eszenciák és egyéb készítmé-
nyek italok készítéséhez, valamint pezsgõtabletták és -porok ita-
lok és alkoholmentes koktélok készítéséhez.

(111) 196.482 (151) 2009.01.22.
(210) M 08 01188 (220) 2008.04.07.
(732) Unilever N.V., Al Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) KIFÕZTÜK, HOGY MIT FÕZZÖN
(511) 41 Oktatás, oktatási szolgáltatások receptek és ételkészítés vo-

natkozásában; receptek készítése; fejlesztési tevékenység, bele-
értve receptek és ételkészítményekkel kapcsolatos fejlesztési te-
vékenységeket; publikációk; gyakorlati kiképzés nyújtása, bele-
értve receptek és ételkészítmények készítésével kapcsolatban; fó-
rumok és lehetõségek biztosítása receptekkel és ételekkel kapcso-
latos információkra; kulturális tevékenység.
43 Tanácsadás és tanácsadási szolgáltatások ételekkel és étel-
készítményekkel kapcsolatban; tanácsadás és tanácsadási szol-
gáltatások ételreceptek vonatkozásában; táplálkozási tanácsadó
szolgáltatások; ételek, diétás és táplálkozási tanácsadás; fórumok
és alkalmas helyiségek biztosítása, receptekkel és ételekkel kap-
csolatos információ megvitatására és cserélésére.

(111) 196.483 (151) 2009.01.22.
(210) M 08 00505 (220) 2008.02.19.
(732) Hotel Schweizerhof Üzletviteli Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Gyõr (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 196.491 (151) 2009.01.29.
(210) M 08 00811 (220) 2008.03.10.
(732) Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Molnár István, Berke & Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) A Biztosítás.hu - a biztosítások kiindulópontja
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 196.492 (151) 2009.01.29.
(210) M 08 02089 (220) 2008.06.25.
(732) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)
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(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemé-
nyek; liszttartalmú ételek, diétás liszttartalmú ételek.

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

(111) 196.493 (151) 2009.01.29.
(210) M 08 02090 (220) 2008.06.25.
(732) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemé-
nyek; liszttartalmú ételek, diétás liszttartalmú ételek; kétszersül-
tek, kekszek; sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéshez, fõ-
zéshez; élesztõ; sütõpor; zsemlemorzsa.

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

(111) 196.494 (151) 2009.01.29.
(210) M 08 02091 (220) 2008.06.25.
(732) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Kalács.

(111) 196.495 (151) 2009.01.29.
(210) M 08 02092 (220) 2008.06.25.
(732) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) KINCSES KUGLÓF
(511) 30 Kuglóf.

(111) 196.496 (151) 2009.01.29.
(210) M 08 02093 (220) 2008.06.25.
(732) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) BÍBOR KALÁCS
(511) 30 Kalács.

(111) 196.497 (151) 2009.01.29.
(210) M 08 02095 (220) 2008.06.25.
(732) Ceres Zrt., Gyõr (HU)
(740) Várnai Anikó, Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) NAPKALÁCS
(511) 30 Kalács.

(111) 196.498 (151) 2009.01.29.
(210) M 08 02102 (220) 2008.06.25.
(732) Domro Borgazdaság Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok, borok (sörök kivételével).

(111) 196.499 (151) 2009.01.29.
(210) M 08 02577 (220) 2008.08.11.
(732) Jegon High-Tech Trading Ltd., Limassol (CY)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Szoftverek, hardverek, adatrögzítõ eszközök, komputerek.

35 Reklámozás, kereskedelmi tevékenység, szakmai tanács-
adás.

41 Nevelés, szakmai tréning.

42 Szoftver- és hardvertervezés, -fejlesztés.

(111) 196.501 (151) 2009.01.29.
(210) M 08 01840 (220) 2008.06.02.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

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

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

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anya-
gok; takarítóeszközök; acélgyapot; nyers vagy félig megmunkált
üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fa-
janszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.
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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) 196.502 (151) 2009.01.29.
(210) M 08 01838 (220) 2008.06.02.
(732) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

(546)

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

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

(111) 196.503 (151) 2009.01.29.
(210) M 08 01505 (220) 2008.04.28.
(732) Abaculus ’69 Szervezetfejlesztõ Bt., Budapest (HU)

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

tevékenységek, akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése
és lebonyolítása (gyakorlat); bálok szervezése; egészség(védõ)
klubok (kondicionálás), eszmecserék, kollokviumok szervezése,
lebonyolítása, fogadások tervezése (szórakoztatás); gyakorlati
képzés (szemléltetés); kollégiumok, internátusok, konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebo-
nyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; ok-
tatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online
elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk); online játé-
kok szolgáltatása (számítógépes hálózatból); show-mûsorok;
szépségversenyek szervezése; szövegek kiadása, (nem reklámcé-
lú) versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

(111) 196.504 (151) 2009.01.29.
(210) M 08 01506 (220) 2008.04.28.
(732) Abaculus ’69 Szervezetfejlesztõ Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése
és lebonyolítása (gyakorlat); bálok szervezése; egészség(védõ)
klubok (kondicionálás), eszmecserék, kollokviumok szervezése,
lebonyolítása, fogadások tervezése (szórakoztatás); gyakorlati
képzés (szemléltetés); kollégiumok, internátusok, konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebo-
nyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; ok-
tatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online
elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk); online játé-
kok szolgáltatása (számítógépes hálózatból); show-mûsorok;
szépségversenyek szervezése; szövegek kiadása, (nem reklámcé-
lú) versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

(111) 196.505 (151) 2009.01.29.
(210) M 08 01511 (220) 2008.04.28.
(732) Kiss Róbert Richárd, Budapest (HU)
(740) Ézsiás József, Budapest

(541) BLUE ORANGE
(511) 35 Manöken/modell szolgáltatások reklám- vagy kereskedelmi

célból, reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
41 Modellügynökség, színészek, hoszteszek, modellek közve-
títése.

(111) 196.506 (151) 2009.01.29.
(210) M 08 02538 (220) 2008.08.08.
(732) D-CHEN Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 196.507 (151) 2009.01.29.
(210) M 08 02408 (220) 2008.07.24.
(732) Allianz Bank Zrt., Budapest (HU)

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

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

(111) 196.508 (151) 2009.01.29.
(210) M 08 02407 (220) 2008.07.24.
(732) Allianz Bank Zrt., Budapest (HU)

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

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

(111) 196.509 (151) 2009.01.29.
(210) M 08 02410 (220) 2008.07.24.
(732) Allianz Bank Zrt., Budapest (HU)

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

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

(111) 196.510 (151) 2009.01.29.
(210) M 08 02409 (220) 2008.07.24.
(732) Allianz Bank Zrt., Budapest (HU)

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

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

(111) 196.511 (151) 2009.01.29.
(210) M 08 02238 (220) 2008.07.09.
(732) STUDIO MODERNA 2000 TV-SHOP Hungary Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Bankó Katalin Eszter ügyvéd, Budapest
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(541) Aludj velem!
(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) 196.512 (151) 2009.01.29.
(210) M 08 02076 (220) 2008.06.24.
(732) Wayman Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Pákay Barnabás ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 43 Bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziók-
ban, helyfoglalás szállodákban, hordozható épületek bérlete, kan-
tinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, nyugdíjasotthonok,
óvodák, panziók, rendezvényhez termek kölcsönzése, sátrak köl-
csönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek
(szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások, székek, asztalok,
asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése, táborhelyek hasznosítása,
turistaházak, vendéglátóipar, állatpanziók, átmeneti szállások
bérlete, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek, üdülõtáborok
szolgáltatásai (szállásadás).

(111) 196.513 (151) 2009.01.29.
(210) M 08 01922 (220) 2008.06.09.
(732) OptiSun Kft., Miskolc (HU)
(740) Karaffy Erzsébet, Miskolc

(541) FÓKUSZban az OPTIKA
(511) 44 Orvosi szolgáltatások, szemvizsgálat, optikusok szolgálta-

tásai, szemüvegkészítés.

(111) 196.514 (151) 2009.01.29.
(210) M 08 01910 (220) 2008.06.09.
(732) Irány Colorado Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Nyíregyháza (HU)

(541) Irány Colorado
(511) 43 Amerikai jellegû vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások:

ideiglenes szállásadás.

(111) 196.515 (151) 2009.01.29.
(210) M 08 01909 (220) 2008.06.09.
(732) Irány Colorado Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 43 Amerikai jellegû vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások:
ideiglenes szállásadás.

(111) 196.516 (151) 2009.01.29.
(210) M 08 02079 (220) 2008.06.24.
(732) Compagnie Geravis Danone, S.A., Paris (FR)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 196.517 (151) 2009.01.29.
(210) M 08 02246 (220) 2008.07.09.
(732) Vibi Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal szabadalmi ügyvivõ, Gyõr

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kis- és nagykereske-
delem, kereskedelmi adminisztráció; különösen nem fém építõ-
anyagok; természetes kõzet, márvány, gránit, mészkõ, ezekbõl
készített termékek, párkányok, ablakkönyöklõk, aszfalt, szurok,
bitumen, nem fémbõl készült hordozható szerkezetek, merev épí-
tési csövek, emlékmûvek nem fémbõl, kis- és nagykereskedelme.

(111) 196.518 (151) 2009.01.29.
(210) M 08 02536 (220) 2008.08.08.
(732) Hungarian Trade Consulting Kft., Budapest (HU)
(740) Gazsó Emese, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termék (könyv).

(111) 196.520 (151) 2009.01.30.
(210) M 08 02354 (220) 2008.07.18.
(732) Albérlet.hu Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fóris Ferenc ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 36 Bérházak kezelése; ingatlankezelés; ingatlanügynökségek;
irodák (ingatlanok) bérlete; lakásbérlet; lakásügynökségek.

(111) 196.521 (151) 2009.01.30.
(210) M 08 02353 (220) 2008.07.18.
(732) Kincstárház Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Incze András Péter ügyvéd, Budapest
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(546)

(511) 38 Információs szolgáltatások (pontgyûjtõ akciókról való, nem
reklámcélú információnyújtás az interneten).
41 Szórakoztatás, szórakoz(tat)ó tárgyú információk.

(111) 196.522 (151) 2009.01.30.
(210) M 08 02346 (220) 2008.07.18.
(732) Fitness Factory Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Bernadett ügyvéd, Dr. Tóth Bernadett Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

tevékenységek.

(111) 196.523 (151) 2009.01.30.
(210) M 08 02349 (220) 2008.07.18.
(732) Amal Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 196.524 (151) 2009.01.30.
(210) M 08 02348 (220) 2008.07.18.
(732) Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)
(740) dr. Bitto Krisztina, Gyula

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; bálok szervezése, elõadómûvészek szolgáltatá-
sai, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, kon-
ferenciák szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális
vagy nevelési célú kiállítások szervezése, múzeumi szolgáltatá-
sok (bemutatók, kiállítások), sportversenyek rendezése, szabad-
idõs szolgáltatások nyújtása, szépségversenyek szervezése, szín-
házi produkciók, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú informá-
ciók, szövegek kiadása (nem reklámcélú), zenekarok szolgáltatá-
sai, élõ elõadások bemutatása, üdülési tárgyú információ, üdülõ-
táborok szolgáltatásai (szórakoztatás).

(111) 196.525 (151) 2009.01.30.
(210) M 08 02347 (220) 2008.07.18.
(732) OptiSun Kft., Miskolc (HU)
(740) Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(541) MEGAVISION
(511) 9 Napszemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok, szem-

üvegzsinórok, szemüvegek (optikai), optikai cikkek, optikai len-
csék.
44 Orvosi szolgáltatások, szemvizsgálat, optikusok szolgálta-
tásai, szemüvegkészítés.

(111) 196.526 (151) 2009.01.30.
(210) M 08 02508 (220) 2008.08.04.
(732) Markos László, Budapest (HU);

Preszmayer Katalin, Budapest (HU)

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

tevékenységek.

(111) 196.527 (151) 2009.01.30.
(210) M 08 02506 (220) 2008.08.04.
(732) Borsik Gábor, Budapest (HU);

Müller Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 196.528 (151) 2009.01.30.
(210) M 08 02505 (220) 2008.08.04.
(732) Borsik Gábor, Budapest (HU);

Müller Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 196.529 (151) 2009.01.30.
(210) M 08 02501 (220) 2008.08.04.
(732) Boda Krisztina, Solymár (HU)

(546)

(511) 41 Egészségvédõ klubok (kondicionálás); akadémiák (okta-
tás).

(111) 196.530 (151) 2009.01.30.
(210) M 08 02487 (220) 2008.08.04.
(732) Waterland Kft., Budapest (HU)
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(546)

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

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

(111) 196.531 (151) 2009.01.30.
(210) M 08 02206 (220) 2008.07.03.
(732) 2MB 2002 Kft., Székesfehérvár (HU)
(740) Máder Barnabás, Székesfehérvár

(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.

(111) 196.532 (151) 2009.01.30.
(210) M 08 02205 (220) 2008.07.03.
(732) Gemma Rendszerház Kft., Budapest (HU)

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

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítá-
sára, másolására szolgáló készülékek, mágneses és adathordozók;
hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számítógépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

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

(111) 196.533 (151) 2009.01.30.
(210) M 08 02204 (220) 2008.07.03.
(732) Vasileios Chachopoulos, Budaörs (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Bérczes Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 11 Egészségügyi berendezések, amelyek a dohányzásról törté-
nõ leszokást segítik elõ.
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

(111) 196.534 (151) 2009.01.30.
(210) M 08 02015 (220) 2008.06.18.
(732) SANOFI-AVENTIS, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 42 Orvosi és tudományos kutatói tevékenység, nevezetesen kli-
nikai kísérletek vezetése.

(111) 196.535 (151) 2009.01.30.
(210) M 08 01526 (220) 2008.04.29.
(732) Euroil Ipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; mûszaki szakértõi tevékenység, szakvélemények adása
(mérnöki munkákkal kapcsolatban), várostervezés, építési terv-
készítés, mûszaki tervtanulmányok készítése, szoftverfejlesztés,
mûszaki tervezés.

(111) 196.536 (151) 2009.01.30.
(210) M 08 01857 (220) 2008.06.03.
(732) Papp Péter, Kiskunhalas (HU)
(740) dr. Szente Zsolt, Dr. Szente Ügyvédi Iroda, Kiskunhalas

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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(111) 196.538 (151) 2009.01.30.
(210) M 08 01853 (220) 2008.06.03.
(732) dr. Bodrogi Péter Gyula, Budapest (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

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

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

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

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

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

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

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

(111) 196.539 (151) 2009.01.30.
(210) M 08 02158 (220) 2008.06.30.
(732) SODEXO, Issy-Les-Moulineaux (FR)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Mágneskártyák, memóriakártyák.

16 Nyomtatványok, utalványok.

36 Utalványok kibocsátása.

(111) 196.540 (151) 2009.01.30.
(210) M 08 01157 (220) 2008.04.03.
(732) Mag. Josef Plam, Traun (AT)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 35 Reklámozás, hirdetési hely kölcsönzése, reklám- és hirdetõ-
ügynökségek, adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, informáci-
óknak számítógépes adatbázisokba való rendezése, szerkesztése,
kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy rek-
lámcélú kiállítások és vásárok szervezése, online hirdetõi tevé-
kenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, piackutatás,
üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, mely felsorolt összes tevékeny-
ség folytatása kizárólag Magyarországon történik.

(111) 196.541 (151) 2009.01.30.
(210) M 08 02296 (220) 2008.07.14.
(732) Norma Kft., Oszkó (HU)

(546)

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

(111) 196.542 (151) 2009.01.30.
(210) M 08 00315 (220) 2008.01.31.
(732) EUROindex Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 196.544 (151) 2009.01.30.
(210) M 08 01662 (220) 2008.05.14.
(732) Chen Ming-Te, Fon-Chou City, Taichung Hsien,

Taiwan R.O.C. (TW)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(111) 196.545 (151) 2009.01.30.
(210) M 08 01972 (220) 2008.06.13.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktató berendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
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anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 196.546 (151) 2009.01.30.
(210) M 08 02147 (220) 2008.06.30.
(732) Kapuvári Hús Zrt., Kapuvár (HU)

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció.

(111) 196.547 (151) 2009.01.30.
(210) M 08 01976 (220) 2008.06.13.
(732) Bramac Kft., Veszprém (HU)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Bramac Duna tetõcserép
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nevezetesen tetõburkolatok, tetõ-

héjazatok és tetõfedõ anyagok nem fémbõl.

(111) 196.548 (151) 2009.01.30.
(210) M 08 02298 (220) 2008.07.15.
(732) Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)
(740) dr. Kemény Balázs, Alsónémedi

(546)

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek.
31 Friss gyümölcsök és zöldségek.

(111) 196.549 (151) 2009.01.30.
(210) M 08 02459 (220) 2008.07.30.
(732) Viola-Hús Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 29 Angolszalonna, hentesáruk, hús, húskivonatok, húskocso-
nya, kolbász, máj, májpástétom, sonka, szalonna, disznóhús, tar-
tósított hús, hús és húskészítmények, felvágottak.

(111) 196.550 (151) 2009.01.30.
(210) M 08 02301 (220) 2008.07.15.
(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) 196.551 (151) 2009.01.30.
(210) M 08 02159 (220) 2008.06.30.
(732) SODEXO, Issy-Les-Moulineaux (FR)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Mágneskártyák, memóriakártyák.
16 Nyomtatványok, utalványok.
36 Utalványok kibocsátása.

(111) 196.553 (151) 2009.01.30.
(210) M 08 01805 (220) 2008.05.29.
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 30 Zab hántolt/tisztított, zabalapú ételek, zabdara, zabliszt,
zabpehely, zabkásaleves, kétszersültek, kekszek, mézeskalácsok,
piskóták, aprósütemények, teasütemények, linzerek, ostyafélesé-
gek, cukrászsütemények, gabonakészítmények, malomipari ter-
mékek, gabonafélébõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kek-
szek, csokoládé, kakaós termékek, müzliszeletek, sütemények,
cukorkaáruk, lisztek, liszttartalmú ételek, fagyalt, jégkrém.
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(111) 196.554 (151) 2009.01.30.
(210) M 08 02150 (220) 2008.06.30.
(732) Hideg Tamás, Gyõr (HU);

Hideg Péter, Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; ruházati cikkek kis-,
nagy- és külkereskedelme.

(111) 196.555 (151) 2009.02.03.
(210) M 08 00095 (220) 2008.01.15.
(732) Schweizer Zahnarzt-Menedzsment Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek részére.

(111) 196.557 (151) 2009.02.03.
(210) M 08 01449 (220) 2008.04.23.
(732) Bukor Mónika, Budapest (HU)

(541) Monic
(511) 20 Mûanyagból készült termékek, amelyek nem tartoznak más

osztályokba.
21 Nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez
használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem
tartoznak más osztályokba.

(111) 196.558 (151) 2009.02.03.
(210) M 08 01573 (220) 2008.05.06.
(732) Szinland Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Nõi, férfi ruházat.

(111) 196.559 (151) 2009.02.03.
(210) M 08 01574 (220) 2008.05.06.
(732) SM-Huzal Kft., Kozármisleny (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) TETRA
(511) 6 Dróthálók, kerítések fémbõl.

(111) 196.560 (151) 2009.02.03.
(210) M 08 01575 (220) 2008.05.06.
(732) Wilker Kereskedelmi Kft., Vác (HU)

(546)

(511) 28 Sportcikkek.

(111) 196.561 (151) 2009.02.03.
(210) M 08 01730 (220) 2008.05.22.
(732) PR-TELECOM Zrt., Miskolc (HU)
(740) dr. Nagy Nóra ügyvéd, Miskolc

(546)

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

(111) 196.562 (151) 2009.02.03.
(210) M 08 01737 (220) 2008.05.20.
(732) City Tour Hop On Hop Off Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 39 Utazásszervezés, utazások foglalása; utasszállítás biztosítá-
sa; városnézés; társasutazások szervezése.

(111) 196.563 (151) 2009.02.03.
(210) M 08 01889 (220) 2008.06.06.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ

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

(541) Dr. Guru
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy

M215

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 3. szám I. kötet, 2009.03.16.

Nemzeti lajstromozott védjegyek I.



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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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) 196.564 (151) 2009.02.03.
(210) M 08 01906 (220) 2008.06.06.
(732) dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Törökbálint (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Generation 40
(511) 3 Nem orvosi fog- és szájápoló készítmény, különösképpen

krém, zselé, tabletta vagy folyékony formában; fogprotézistisztí-
tó, test- és szépségápoló készítmény.

5 Orvosi fog- és szájápoló készítmény, különösen krém, zselé,
tabletta vagy folyékony formában, rágógumik fogorvosi célokra
és cukorkák fogorvosi célokra.
21 Fogkefék, elektromos fogkefék, szájzuhany, fogselyem,
fogselyem-sztikek, fogközi kefék, fogpiszkálók, nyelvtisztítók,
fogprotéziskefék.
30 Rágógumik nem fogorvosi célokra; cukorkák nem fogorvo-
si célokra.

(111) 196.565 (151) 2009.02.04.
(210) M 08 01712 (220) 2008.05.20.
(732) City Tour Hop On Hop Off Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 39 Utazásszervezés, utazások foglalása; utasszállítás biztosítá-
sa; városnézés; társasutazások szervezése.

A rovat 100 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 160.129, 170.632,
170.666, 170.699, 172.994, 173.001, 173.367, 174.161, 176.481,
176.576, 176.737, 177.194, 177.652, 184.468, 186.336, 187.862,
188.713, 190.326, 192.594, 193.207, 194.213, 195.849, 195.874,
195.903, 195.905, 195.911, 196.211, 196.334, 196.481–196.483,
196.491–196.499, 196.501–196.518, 196.520–196.536, 196.538–
196.542, 196.544–196.551, 196.553–196.555, 196.557–196.565
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