
(210) M 08 01985 (220) 2008.06.16.
(731) Ablon Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Takács Zoltán ügyvéd Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

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

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

(210) M 06 00885 (220) 2006.03.14.
(731) ACCOR a French société anonyme, Evry (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TICKET CULTURE
(511) 9 Elektronikus kiadványok; mágnes-, optikai, memóriakártya

és elektronikus mikroprocesszor kapcsolattal (rádiós, infravörös
vagy hasonló frekvenciájú) vagy anélkül, amely egyszer haszná-
latos vagy feltölthetõ, valamint elõfizetéses vagy bérmentesített
módon használható, amely egy vagy több elektronikus pénztárcát
tartalmaz, és amely minden típusú alkalmazásban használható,
különösen fizikai hozzáférés-vezérlésre, adatfeldolgozó rendsze-
rekhez történõ hozzáférés-vezérlésre, hûségkártya-ellenõrzésre.

16 Nyomtatott anyagok, nyomtatványok, fényképek, tollak,
papíripari cikkek, matricák (papíráru), prospektusok, brosúrák,
jegyek, kuponok papírból vagy kartonból.

36 Bóonok, jegyek, kuponok, szelvények, elõre kifizetett kár-
tyák vagy mozgó árfolyamú hitelkártyák vagy egyéb más fizetési
eszköz kiadása, kiegyenlítése, visszatérítése, fõként adatfeldolgo-
zó hálózattal, engedélyezve a szórakoztatás és szórakozás nyújtá-
sának kifizetését, beleértve a show-mûsorokat, mozit és kiállítá-
sokat, vagy bármely más terméket, illetve szolgáltatást, utazási
csekkek kibocsátása.

41 Szórakoztatással és show-mûsorokkal kapcsolatos informá-
ciók, fõként show-mûsorok, mozi, koncert, múzeumok; helyfog-
lalások show-mûsorokra, koncertre, mozira, kiállításokra; szóra-
kozási lehetõségek nyújtása, szórakoztatás, vidámparkok és szó-
rakoztató parkok, fesztivál-házigazdák.

(210) M 08 02355 (220) 2008.07.18.
(731) Adamed Sp. z.o.o., Czosnow (PL)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) NERUMICOL
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(210) M 08 01201 (220) 2008.04.08.
(731) Alba Lux Kft., Székesfehérvár (HU)
(740) Miklós Péter, Budapest

(546)

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

(210) M 08 01581 (220) 2008.05.06.
(731) 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.

(210) M 08 01948 (220) 2008.06.09.
(731) Auqua Vital Hungary Kft., Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Szabó Kálmán, Szabó Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

(546)

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

(210) M 08 02193 (220) 2008.07.03.
(731) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

(210) M 08 00698 (220) 2008.03.03.
(731) B&F Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Gyõr (HU)
(740) Süsleczné Kiss Zsuzsanna iparjogvédelmi szakértõ, Gyõr

(541) EUSILICONE
(511) 17 Csatlakozócsövek jármûvek alkatrészeihez; rugalmas csö-

vek nem fémbõl; csõcsatlakozások; csõtömítések; csõkarman-
tyúk.
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(210) M 08 01890 (220) 2008.06.06.
(731) Bak István, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 08 01763 (220) 2008.05.27.
(731) BitPiac Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Barborják Zoltán, Kovács, Barborják és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; konferenciák szervezése és lebonyolítása, kong-
resszusok szervezése és lebonyolítása.

(210) M 08 01764 (220) 2008.05.27.
(731) BitPiac Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Barborják Zoltán, Kovács, Barborják és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítá-
sok szervezése.

(210) M 08 01256 (220) 2008.04.10.
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO ITALIA S.P.A., Roma (IT)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MS
(511) 34 Dohány; dohánytermékek; öngyújtók; gyufák; dohányosok

kiegészítõi.

(210) M 08 01210 (220) 2008.04.08.
(731) 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.

(210) M 08 02277 (220) 2008.07.11.
(731) Bécsi Királyi Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Havasi Zsolt ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 08 00809 (220) 2008.03.10.
(731) Békési és Fia Bt., Békés (HU)

(554)

(511) 33 Pálinkák.

(210) M 08 02014 (220) 2008.06.18.
(731) Béres Vagyonkezelõ és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 08 01580 (220) 2008.05.06.
(731) 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-
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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, szerencsejá-
tékokkal és szórakoztatótermékekkel kapcsolatos áruk, háztartá-
si, elektromos és elektronikai berendezések, dísztárgyak, emlék-
tárgyak 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
adminisztrációja.

41 Szórakoztatási szolgáltatások, kaszinószolgáltatások, sze-
rencsejáték-létesítmények üzemeltetése; interaktív szerencsejá-
tékok; televíziós szórakoztatási szolgáltatások, szerencsejátékok
és versenyek szervezése és üzemeltetése szórakoztatási célra;
elõbbi tevékenységekhez konzultációs és tanácsadási szolgáltatá-
sok; kaszinók menedzselése; éjszakai klubok; diszkók; kabarék;
színházi és szórakoztatási szolgáltatások zene, tánc, kabaré, drá-
ma és bûvészi elõadások vonatkozásában; egészségmegõrzõ (rek-
reációs) és sportklubok; strand- és uszodaklubok; sportlétesítmé-
nyek üzemeltetése; szórakoztatóparki szolgáltatások; vidámpar-
kok; játéktermek, szórakoztatóközpontok; egészséghelyreállító
létesítmények üzemeltetése; szabad területen elhelyezett klubhá-
zak sportpályákkal; atlétikai események rendezése és vezetése;
atlétikai versenyek és sportesemények rendezése és vezetése;
sporttevékenységek és sportversenyek szervezése és promóciója;
golftanfolyamok; rádiómûsorok készítése, video-, mozi-,
audioszalagok, CD-ROM-ok, DVD-k és elektronikus játékok ké-
szítése; lóversenyek szervezése; sportlétesítmények és sportese-
mények menedzselése, testnevelési és gimnasztikai létesítmé-
nyek üzelmeltetése; show-mûsorok készítése; színházi jegyügy-
nökségi szolgáltatások; összejövetelek és konferenciák szervezé-
se; oktatási szolgáltatások, játék-, sport- és szórakoztatási terüle-
ten információs és oktatási szolgáltatások; hotelmenedzsment
oktatása, televíziós mûsorok készítése.

(210) M 08 02121 (220) 2008.06.26.
(731) Chen Ming, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 01942 (220) 2008.06.10.
(731) Cine Fest Egyesület, Miskolc (HU)

(546)

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

(210) M 08 01996 (220) 2008.06.17.
(731) CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)
(740) dr. Zsoldos J. Demeter, Zsoldos Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) rtlhírek
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 08 01997 (220) 2008.06.17.
(731) CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)
(740) dr. Zsoldos J. Demeter, Zsoldos Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) rtlbulvár
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 08 01998 (220) 2008.06.17.
(731) CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)
(740) dr. Zsoldos J. Demeter, Zsoldos Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) rtlhíradó
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(210) M 08 01317 (220) 2008.04.15.
(731) Colcon Anstalt, Vaduz (LI)
(740) dr. Fekete Csaba, Fekete Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(541) A Malom
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 08 00771 (220) 2008.03.06.
(731) Compány Success Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

(546)

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

(210) M 08 00772 (220) 2008.03.06.
(731) Compány 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.

(210) M 08 01625 (220) 2008.05.09.
(731) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

(546)

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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(210) M 08 01522 (220) 2008.04.29.
(731) D & B Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) Simon Mihály, Budapest

(546)

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

(210) M 08 02115 (220) 2008.06.26.
(731) Doktor-Alarm Biztonságtechnikai és Informatikai Kft.,

Szeged (HU)

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 08 01854 (220) 2008.06.03.
(731) DOMET Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

(546)

(511) 16 Ecsetek.

21 Fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); takarító-
eszközök.

(210) M 08 01520 (220) 2008.04.29.
(731) Duna House Brokerage Kft., Budapest (HU)

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

letek.

(210) M 08 02016 (220) 2008.06.18.
(731) Duna-Dráva Cement Kft., Vác (HU)
(740) Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ Gödölle,Kékes,Mészáros

&Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(554)

(511) 19 Cementek, különösen portlandcementek, kohósalak-port-
landcementek, kohósalakcementek, mérsékelten szulfátálló
kohósalakcementek, szulfátálló kohósalakcementek, kompozit-
cementek és kompozit-portlandcementek.

(210) M 08 02018 (220) 2008.06.18.
(731) Duna-Dráva Cement Kft., Vác (HU)
(740) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 19 Cementek, különösen portlandcementek, kohósalak-port-
landcementek, kohósalakcementek, mérsékelten szulfátálló ko-
hósalakcementek, szulfátálló kohósalakcementek, kompozit-
cementek és kompozit-portlandcementek.

(210) M 08 02017 (220) 2008.06.18.
(731) Duna-Dráva Kft., Vác (HU)
(740) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 19 Cementek, különösen portlandcementek, kohósalak-port-
landcementek, kohósalakcementek, mérsékelten szulfátálló ko-
hósalakcementek, szulfátálló kohósalakcementek, kompozit-
cementek és kompozit-portlandcementek.

(210) M 08 02310 (220) 2008.07.15.
(731) 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.

(210) M 08 02429 (220) 2008.07.25.
(731) EGIS Gyógyszergyár NyRt., Budapest (HU)

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

(210) M 08 02430 (220) 2008.07.25.
(731) EGIS Gyógyszergyár NyRt., Budapest (HU)

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

(210) M 08 02200 (220) 2008.07.03.
(731) Emfesz Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Molnár Adél, Bihary, Balassa és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 1 Ipari gázok.
4 Gáz üzemanyag és olaj; olajszármazékok; szilárd, folyé-
kony vagy gáznemû hajtóanyagok; ipari olajok és zsírok; kenõ-
anyagok; porleszívó, nedvesítõ és lekötõ vegyületek; fûtõanya-
gok (beleértve a motorbenzineket); világítóanyagok.
35 Gáztermékek és azok tárolására alkamas tartályok, illetve
gázszabályozók, világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ- és szá-
rítóberendezések, valamint mindennemû gázzal mûködõ készülé-
kek nagykereskedelmi és kiskereskedelmi forgalmazása; reklá-
mozás; mûszaki reklámtanácsadás; adatgyûjtés kereskedelmi
ügyletekrõl; beszerzõi szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások
beszerzése mások számára); gazdasági elõrejelzések; hirdetések
levélben megrendelve; hirdetési oldalak készítése; kereskedelmi
információs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállí-
tások szervezése; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel
kapcsolatban; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámo-
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zás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok
(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése;
reklámanyagok terjesztése; reklámszövegek publikálása; sajtófi-
gyelés; statisztikai információnyújtás; szabadtéri hirdetés; televí-
ziós reklámozás; árubemutatás; árverés; üzleti felvilágosítás, tájé-
koztatás; üzleti információk.

42 Gáz és olaj kutatásával kapcsolatos szolgáltatások, gázszol-
gáltatással kapcsolatos tanácsadás; kutatás és fejlesztés; mûszaki
kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység; szakvélemények adása
(mérnöki munkákkal kapcsolatban).

(210) M 08 01623 (220) 2008.05.09.
(731) Eppel László, Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Ingatlanügyletek; ingatlanberuházásokkal kapcsolatos
pénzügyi ügyletek, ingatlanlízing; ingatlanügynökségek szolgál-
tatásai, ingatlanok értékesítése, közvetítése, értékbecslése, hirde-
tése; ingatlankezelés, társasházi ingatlanok közös képviselete.

37 Építkezések, ingatlanok építése/építtetése, épületekkel kap-
csolatos szakipari szolgáltatások, épületek karbantartása.

(210) M 08 00759 (220) 2008.03.06.
(731) 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.

(210) M 08 01861 (220) 2008.06.02.
(731) Exclusive Best Change Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kósa Ferenc, Kósa Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 08 01860 (220) 2008.06.02.
(731) Exclusive Change Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kósa Ferenc, Kósa Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 08 01933 (220) 2008.06.10.
(731) Flagrans Kft., Budapest (HU)
(740) Kroóné dr. Tóth Annamária ügyvéd, 224.sz. Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, melyek
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 anya-
gok (amelyek nem tartoznak más osztályokba), nyomdabetûk,
klisék.
25 Ruházati cikkek.

(210) M 08 02188 (220) 2008.07.02.
(731) Fly Horse Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(210) M 08 01938 (220) 2008.06.10.
(731) Forrás Kiadó Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Könyvek, kiadványok, tankönyvek, szakkönyvek, digitális
tananyagok.

(210) M 08 02002 (220) 2008.06.17.
(731) Fusionext Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Solymár (HU)
(740) dr. Forczek Erika ügyvéd, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

(210) M 08 02007 (220) 2008.06.17.
(731) Guangzhou Porainar Garments Co., Ltd., Guangzhou City,

Guangdong Province, P.R. (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházat; nadrágok; ruhafélék; szoknyák; egyenruhák; mun-
karuhák, kabátok; babakelengye (ruházat); sapkák (fejfedõ); ha-
risnyafélék; lábbelik.

(210) M 08 00760 (220) 2008.03.06.
(731) Gyermely Zrt., Gyermely (HU)
(740) dr. Nyírán Gergely ügyvéd, Budapest
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(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények.

(210) M 08 00761 (220) 2008.03.06.
(731) Gyermely Zrt., Gyermely (HU)
(740) dr. Nyírán Gergely ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények.

(210) M 08 01595 (220) 2008.05.08.
(731) Gyurkovics Attila József, Balassagyarmat (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

(210) M 08 00819 (220) 2008.03.10.
(731) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(554)

(511) 33 Vodkák.

(210) M 08 02062 (220) 2008.06.23.
(731) Gyõri Likõrgyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(554)

(511) 33 Szilvapálinka.

(210) M 08 00762 (220) 2008.03.06.
(731) 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.

(210) M 08 02344 (220) 2008.07.18.
(731) Hazai Termék- Hazai Munkahely Alapítvány, Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivõ, PATENDER KFT.,

Budapest

(546)

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

(210) M 08 02122 (220) 2008.06.26.
(731) Hearst Communications, Inc., New York, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) COSMOPOLITAN
(511) 43 Éttermi szolgáltatások.

(210) M 08 01514 (220) 2008.04.29.
(731) Heim Pál, Budapest (HU)
(740) dr. Sárecz Judit, Debrecen

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés.
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(210) M 07 02789 (220) 2007.08.07.
(731) Hetek.Hu Kft., Budapest (HU)
(740) Szobota István, 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 elosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó készülékek; audiovizuális tanítási eszközök, CD-ROM (kom-
pakt) lemezek; hanglemezek; hangrögzítõ szalagok; kompaktle-
mezek (audio-video); magnetofonszalagok; mozifilmek
(expenált); videojáték-kazetták, videokazetták; videoszalagok.

16 Papír, papíráru, papírcikk és ezen anyagokból készült ter-
mékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; karton és kartoncikkek, valamint
ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba, újságok és folyóiratok, könyvek, albumok, könyv-
kötészeti cikkek, fényképek, nyomdabetûk, klisék, nyomdai és
nyomdaipari termékek, kiadványok, képeslapok, kézikönyvek;
könyvecskék, évkönyvek, daloskönyvek, könyvkötészeti anya-
gok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cik-
kek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülé-
kek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek
nem tartoznak más áruosztályokba); kártyák, földrajzi térképek;
füzetek; grafikai nyomatok; grafikai ábrázolások; képek; könyv-
jelzõk; magazinok, revük (idõszaki lapok); naptárak; naptárak le-
téphetõ lapokkal, efemeridák; noteszok; nyomatok (metszetek);
nyomtatványok; oktatási eszközök; plakátok, falragaszok papír-
ból vagy kartonból; poszterek; újságok; üdvözlõlapok/kártyák.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; dzsekik; futballcipõk;
fürdõnadrágok, úszónadrágok; fürdõpapucsok; fürdõruhák; für-
dõsapkák; melegítõk, szvetterek; síbakancsok, sícipõk; sportci-
põk, sportlábbelik; sporttrikók; tornacipõk; tornaruházat.

35 Reklámozás és ügyletei; kereskedelmi ügyletek, kereske-
delmi adminisztráció, irodai munkák, hirdetés, propaganda- és
reklámtevékenység, hirdetések levélben megrendelve; hirdetési
hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése, kereskedelmi infor-
mációs ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások
szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése;
közvélemény-kutatás, piackutatás; rádiós reklámozás; reklám-
anyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok terjesztése;
reklámszövegek publikálása; reklámügynökségek, hirdetõügy-
nökségek; segítségnyújtás üzletvezetéshez; szabadtéri hirdetés;
szövegfeldolgozás, televíziós reklámozás; újság-elõfizetések in-
tézése (mások számára), üzletszervezési és üzletvezetési tanács-
adás; üzletszervezési tanácsadás; üzletszervezési konzultáció, üz-
letvezetési tanácsadó szolgáltatások, munkaerõ-közvetítés, sze-
mélyzeti tanácsadás; toborzás, kiválasztás.

38 Távközlés; elektronikus levelezés; hírügynökségek; infor-
mációszolgáltatás távközlési ügyekben; kábeltelevíziós mûsor-
szórás; mobiltelefon-összeköttetés; mûholdas átvitel; rádióadás;
számítógép-terminálok közötti összeköttetések; televíziós mûsor-
szórás; tudakozók, információs szolgáltatások; üzenetek és képek
továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése, távok-
tatási programok közvetítése, összeköttetések, közlések (értesí-
tések, híradás), rádiómûsor-utánközlés.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés,
lap- és könyvterjesztés.

41 Rádiómûsor-szerkesztés, újságok, hetilapok, folyóiratok,
évkönyvek és eseti lapkiadások, könyv- és zenemûkiadás, film-
gyártás, nevelés, szórakoztatás, szakmai képzés, sport- és kulturá-
lis tevékenységek; filmgyártás; klubszolgáltatások; könyvkiadás;

oktatás; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoz-
tatás; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése; sorsjátékok le-
bonyolítása, sportedzõtábori szolgáltatások; sportfelszerelések
kölcsönzése (a jármûvek kivételével); sportlétesítmények üze-
meltetése; sportversenyek rendezése; szerencsejátékok; szóra-
koztatás; szövegek kiadása; televíziós szórakoztatás; testnevelés;
tornatanítás, riporteri szolgáltatások.

42 Szerzõi jogok kezelése, számítógépes programozás, tudo-
mányos és ipari kutatás.

(210) M 08 01881 (220) 2008.06.06.
(731) Hu Xuexin, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk.

(210) M 08 01943 (220) 2008.06.11.
(731) HUN K3 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Kovács L. László ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 08 01606 (220) 2008.05.08.
(731) Hungarian Sport Organization Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(541) Nagy Hajtás Nemzeti Kulturális és Gazdasági
Fesztivál

(511) 41 Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;
szabdidõs szolgáltatások nyújtása; szórakoztatás; élõ elõadások
bemutatása; gyakorlati képzés (szemléltetés); elõadómûvészek
szolgáltatásai.

(210) M 08 01203 (220) 2008.04.08.
(731) 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 -fej-
lesztés.

(210) M 08 01900 (220) 2008.06.06.
(731) HVG PRESS Nyomdaipari és Információ Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hámori Sándor, Hámori Ügyvédi Iroda, Budapest
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(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); nyom-
dabetûk; klisék.

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

(210) M 08 01571 (220) 2008.05.06.
(731) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

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

(546)

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

(210) M 08 01825 (220) 2008.05.30.
(731) INFORM MÉDIA Lapkiadó, Információs és Kulturális Kft.,

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

(546)

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

(210) M 08 01815 (220) 2008.05.27.
(731) INNOVITAS Kutatás-fejlesztési és Innovációs Közhasznu

Társaság, Miskolc (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógépfájlokban, fénymásolás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása
(gyakorlat), elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektroni-
kus könyvek és folyóiratok online kiadása.

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; adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médium-
ból elektronikus médiumba, hosting szolgáltatások webolda-
lakhoz.

(210) M 08 01696 (220) 2008.05.19.
(731) ISO IMMO Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 08 01577 (220) 2008.05.06.
(731) Iványi Attila, Velence (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) FÉLIX
(511) 2 Diszperziós alapozók.

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

Budapest

(541) GRÉTA
(511) 2 Beltéri falfestékek.

(210) M 08 01489 (220) 2008.04.26.
(731) Jakab Róbert, Budapest (HU)
(740) dr. Antal Árpád, Antal Ügyvédi Iroda, Gyöngyös

(546)

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

(210) M 07 02901 (220) 2007.08.22.
(731) Kaiser 2000 Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök); likõr.
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(210) M 08 02195 (220) 2008.07.03.
(731) KARAMELL-SNACK Élelmiszergyártó Kft., Kalocsa (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) ZIZI-TOP
(511) 30 Rizsbõl készült termékek; puffasztott rizs; puffasztott rizs

cukorbevonattal; rizspehely cukordrazsé.

(210) M 08 02196 (220) 2008.07.03.
(731) KARAMELL-SNACK Élelmiszergyártó Kft., Kalocsa (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) ZIZI-ROCK
(511) 30 Rizsbõl készült termékek; puffasztott rizs; puffasztott rizs

cukorbevonattal; rizspehely cukordrazsé.

(210) M 08 01755 (220) 2008.05.26.
(731) Kia Motors Corporation, Szöul (KR)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Személygépkocsik, tehergépjármûvek, autóbuszok, mini-
és mikrobuszok, négykerék-meghajtású gépjármûvek, ponyvás és
zárt rakterû tehergépjármûvek, zárt rakterû kisméretû teher-
szállító gépjármûvek (furgonok).

(210) M 08 01468 (220) 2008.04.24.
(731) KiK Textilien und Non-Food GmbH, Bönen (DE)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) kik Ruhavásárlás okosan
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek,

amennyiben a 16. osztályba tartoznak; nyomdaipari termékek;
könyvkötészeti anyagok; fényképek; írószerek: papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és ok-
tatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amennyiben a 16. osztályba tartoznak).

18 Bõrbõl és bõrutánzatokból készült termékek, azaz táskák és
egyéb, meghatározott termékekhez nem kapcsolódó tároló-
eszközök, valamint kis, bõrbõl készült termékek, különösen pénz-
tárcák, levéltárcák, kulcstartók; utazótáskák és bõröndök; eser-
nyõk, napernyõk és sétapálcák.

24 Textíliák és textiláruk, különösen szövetek, függönyök, sö-
tétítõk, háztartási textiláruk, ágy- és asztalnemûk: ágy- és asz-
talterítõk.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

27 Szõnyegek, lábtörlõk, linóleum; gumiból, mûanyagból és
textilbõl készült padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, kará-
csonyfadíszek.

35 Textilek, kozmetikumok, játékok, írószerek, háztartási cik-
kek és más, napi használati cikkek kiskereskedelmével kapcso-
latos szolgáltatások, különféle termékek bemutatása harmadik
feleknek (a szállításukat kivéve) abból a célból, hogy ezeket a
termékeket a fogyasztók megvizsgálhassák, illetve megvásárol-
hassák.

(210) M 08 01759 (220) 2008.05.27.
(731) KISTÉR-TÉSZ Kistelek és Térsége Termelõi és Értékesítõ

Szövetkezet, Kistelek (HU)
(740) dr. Szónoky Gabriella egyéni ügyvéd, Szeged

(546)

(511) 16 Címkék, nem szövetbõl; címerpajzsok (pecsétek papírból);
grafikai nyomatok; matricák, lehúzóképek; mûanyagfóliák cso-
magolásra; zacskók csomagolásra (papírból vagy mûanyagból);
öntapadó címkék (papíripari).

29 Fagyasztott gyümölcsök; gyümölcskonzervek; gyü-
mölcsök, fõtt; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcs-
saláták; gyümölcsszeletkék (apró); paradicsomlé fõzéshez; pa-
radicsompüré; szárított zöldségek; zöldségek, fõtt; zöldségek,
tartósított; zöldségkonzervek; zöldségsaláták.

31 Bab, friss; bogyók (friss gyümölcsök); bors, paprika (nö-
vény); borsó, friss; burgonya, friss; citrom; déligyümölcsök;
gomba, friss; gyökérzöldségek (táplálék); gyümölcsök, friss;
hagymák, friss zöldség; kókuszdió; magvak (vetõmagvak); na-
rancs; palánták; póréhagyma; saláta (fejes); szõlõ, friss; tök;
uborka; zöldségek, friss.

32 Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcs-
kivonatok; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (alkoholmentes);
paradicsomlevek (italok).

(210) M 08 01617 (220) 2008.05.09.
(731) Klinkó György, Budapest (HU);

Laki László, Szentendre (HU)
(740) dr. Nagy Róbert Gábor, Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 08 00351 (220) 2008.02.28.
(731) 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, komp-
hajók, lakókocsik, léggömbök, ballonok, légi jármûvek, mope-
dek, motorkerékpárok, mozdonyok, oldalkocsik, repülõgépek,
sportkocsik, szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató
eszközök, személygépkocsik, távolsági autóbuszok, teherautók,
kamionok, triciklik, vasúti kocsik, villamoskocsik, vízi jármûvek.

16 Bélyegzõk [pecsétek], borítékok (papíripari), ceruzák, cso-
magolópapír, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék (pa-
pírból), ecsetek, fedelek, kötések, borítók (papíráruk), folyó-
iratok, formanyomtatványok, ûrlapok, földgömbök, földrajzi tér-
képek, füzetek, hirdetõtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek,
iratgyûjtõk, dossziék, iratkapcsok, iratfûzõk, irattartók (irodai
cikkek), íróeszközök, írószerek, írótollak, könyvjelzõk, levele-
zõlapok, levélpapír, magazinok, revük (idõszaki lapok), matricák,
lehúzóképek, naptárak, noteszek, nyomtatványok, papír, papír-
áruk, postabélyegek, poszterek, prospektusok, radírgumik, rajz-
eszközök, szalvéták, papírból, tûzõgépek (irodai cikkek), újsá-
gok, vonalzók rajzoláshoz, zacskók csomagolásra (papírból vagy
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mûanyagból), zászlók (papírból), öntapadó címkék (papíripari),
üdvözlõlapok/kártyák.

18 Ernyõk, esernyõk, hátizsákok, irattáskák, aktatáskák, kézi-
táskák, kofferek (kis utazóládák), kulcstartók (bõráru), levél-
tárcák, napernyõk, névjegytartók, kártyatartók, oldaltáskák, ta-
risznyák, piperetáskák (üresen), strandtáskák, útitáskák.

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

25 Sapkák, zoknik.

34 Gyufásdobozok, nem nemesfémbõl, hamutartók dohá-
nyosoknak (nem nemesfémbõl), öngyújtók dohányosoknak.

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

36 Hitelirodák.

(210) M 08 01597 (220) 2008.06.02.
(731) Leviczki Péter, Nyíregyháza-Sóstóhegy (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, ingatlanügyletek, valutaügy-
letek.

(210) M 08 01723 (220) 2008.05.22.
(731) 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 dohány-
termékekre, higiéniai cikkekre, mosó- és tisztítószerekre, test-
ápoló készítményekre és kozmetikumokra, gyógyszerekre, ház-
tartási és konyhai használatra szolgáló árukra és felszerelésekre,
porcelánokra és evõeszközökre, irodai kellékekre, kézmûves-
kellékekre, dekorációs kellékekre, írószerekre és iskolai felszere-
lésekre, ruházatra, lábbelire, textiltermékekre, különösen ház-
tartási textilekre, rövidárura, bõrbõl készült termékekre, utazási
cikkekre, elektromos fogyasztói berendezésekre és készülékekre,
számítógépekre, telekommunikációs eszközökre, sportcikkekre
és játékokra, barkácsszektorban használatos építési, ezermester és
kerti termékekre, gépekre, különösen háztartási gépekre és esz-
közökre, állatok számára készített élelmiszerekre és állatok szá-
mára készített kiegészítõkre vonatkoznak; szolgáltatás nyújtására
irányuló szerzõdések megkötése harmadik személyek számára,
különösen szerzõdések megkötése mobiltelefon és harmadik sze-
mélyek számára mobiltelefonra való csengõhangok szolgálta-
tásnak nyújtására irányuló szerzõdések; szerelési és karbantartási
szerzõdések 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.

(210) M 08 00775 (220) 2008.03.06.
(731) 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.

(210) M 08 00522 (220) 2008.02.20.
(731) 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 okta-
tási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyom-
dabetûk; 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 ide-
tartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés.

(210) M 08 02065 (220) 2008.06.23.
(731) 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.

(210) M 08 02173 (220) 2008.07.02.
(731) Manor Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) Makray Gábor, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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(210) M 08 02012 (220) 2008.06.18.
(731) Medi-Ingatlan Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Hajdúbagos (HU)

(541) Golden Wood
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-

kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból,
halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(210) M 08 02013 (220) 2008.06.18.
(731) Medi-Ingatlan Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Hajdúbagos (HU)

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból,
halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(210) M 08 00287 (220) 2008.01.29.
(731) Mediatech Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek; taní-
tási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra
szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem
tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényképek;
papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivé-
telével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tar-
toznak más osztályokba).

38 Távközlés; különösen elektronikus hirdetõtábla-szolgálta-
tás (távközlési szolgáltatás), hozzáférés biztosítása számítógépes
világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési ügyekben, ká-
beltelevíziós mûsorszórás, közlések üvegszálas hálózatok útján,
mobil (celluláris) telefon-összeköttetés, mûholdas átvitel, rádió-
adás, számítógép-terminálok közötti összeköttetések, televíziós
mûsorszórás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segít-
ségével.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; különösen is online elérhetõ elektronikus pub-
likációk [nem letölthetõk], online játékok szolgáltatása [számí-
tógépes hálózatból], szórakoztatás, televíziós szórakoztatás,
videofelvevõ készülékek kölcsönzése.

(210) M 08 01736 (220) 2008.05.22.
(731) 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, kábel-
televíziós mûsorszórás, közlések üvegszálas hálózatok útján, mo-
bil (celluláris) telefon-összeköttetés, mûholdas átvitel, rádióadás,
számítógép-terminálok közötti összeköttetések, televíziós mû-
sorszórás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segít-
ségével.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek: különösen is online elérhetõ elektronikus publi-
kációk (nem letölthetõk), online játékok szolgáltatása (számí-
tógépes hálózatból), szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, vi-
deófelvevõ készülékek kölcsönzése.

(210) M 08 00768 (220) 2008.03.06.
(731) Mineralwater Kft., Göd (HU)
(740) dr. Pálvölgyi Ákos, Pálvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek.

(210) M 08 00769 (220) 2008.03.06.
(731) Mineralwater Kft., Göd (HU)
(740) dr. Pálvölgyi Ákos, Pálvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek.

(210) M 08 00770 (220) 2008.03.06.
(731) Mineralwater Kft., Göd (HU)
(740) dr. Pálvölgyi Ákos, Pálvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek.

(210) M 08 01992 (220) 2008.06.16.
(731) Momert Zrt., Dunaújváros (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) capriccio
(511) 11 Kávéfõzõ gép.
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(210) M 08 00587 (220) 2008.02.25.
(731) 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;
könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari
vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére;
ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szol-
gáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai cé-
lokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és
szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz hasz-
nált anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba.

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
idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés.

(210) M 08 00588 (220) 2008.02.25.
(731) 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;
könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari
vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére;
ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szol-
gáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai cé-
lokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és
szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz hasz-
nált anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide-
tartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés.

(210) M 08 01817 (220) 2008.05.30.
(731) NATURLAB HUNGARY KERESKEDELMI ÉS

SZOLGÁLTATÓ KFT., Deszk (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra; bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõ-
szerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készít-
mények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (her-
bicidek).

(210) M 08 01758 (220) 2008.05.26.
(731) NEC Corporation, Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) NEC NETWORK ENGINEERING EUROPE
(511) 9 Elektromos és elektronikus eszközök és készülékek; elek-

tromos és elektronikus eszközök és készülékek adatok vételére,
továbbítására, tárolására, átjátszására, betáplálására és kiadására;
digitális központi hivatali kapcsoló rendszerek, digitális személyi
cserélõk (digitális PBX), csomagkapcsoló rendszerek, szál-
optikás továbbítórendszerek, digitális továbbítórendszerek, mul-
tiplexerek, vízalatti kábel rendszerek, CATV (kábeltelevízió)
rendszerek, telekonferencia rendszerek, mobil távközlési
rendszerek, mikrohullámú távközlési rendszerek, szatelit
távközlési rendszerek (a szateliten és a földön telepített távközlési
berendezések), lézer távközlési berendezés, televízió- és rádió-
berendezések, video- és stúdióberendezések, távközlési beren-
dezések, mikrotávközlési berendezések és szatelit távközlési be-
rendezések; vezetékek, antennák, adók, vevõk, modemek, mo-
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dulátorok, demodulátorok, multiplexerek, monitorkijelzõk, vi-
deokamerák, telefonok és adatcserélõk, relék, routerek (útvá-
lasztók), erõsítõk, hangszórók, telefonok, faxgépek, rádiók, szá-
mozók, rádiótelefonok és mobiltelefonok, mobil és hordozható
rádiókészülékek, számozók, faxberendezések, személyhívó rend-
szerek, vezeték nélküli telefonkészülékek, nagyszámítógépek, kis
üzleti számítógépek, személyi számítógépek, szuper számító-
gépek, munkaállomások, számítógépszoftverek, számítógép-pe-
rifériák és terminálok, szövegszerkesztõ programok, számí-
tógép-kimeneti nyomtatók, merevlemez-meghajtók (HDD),
CD-ROM-meghajtók, optikai lemezlejátszók, CAD/CAM és
CAE rendszerek, telemetriás és távvezérlõ rendszerek, távvezérlõ
hálózati vezérlõrendszerek, oktatási célú elektronikus készülé-
kek, félvezetõ-készítõ készülékek és vákuumkészülékek, mérõ-
és tesztelõrendszerek, memóriák, mikroszámítógépek, kapu-
mátrixok, integrált áramkörök (ICk), töltéskapcsolt eszközök,
tranzisztorok, gallium-arzenid térvezérlésû tranzisztorok, diódák,
optikai félvezetõ készülékek, hibrid IC-k, tudományos célra szol-
gáló, tengerészeti, földmérõ, elektronikus fényképészeti, moz-
góképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (fel-
ügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; han-
gok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló
készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; digitális vi-
deolemezek és optikai lemezek, mûsoros audiovizuális és digi-
tális videolemezek és optikai lemezek; adatfeldolgozó beren-
dezések és számítógépek.

37 Elektromos és elektronikus készülékek és berendezések
építése, javítása, karbantartása, szerelése és telepítése; számí-
tógéphardverek építése, javítása, karbantartása, szerelése és
telepítése; számítógépes szoftverprogramok és honlapok javítási
szolgáltatásai; építési szolgáltatások.

41 Bármiféle oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások,
nevezetesen számítógépes szoftverekkel, számítógépes progra-
mozással, honlapokkal és számítógépes hálózatrendszerekkel
kapcsolatos osztályok, szemináriumok, konferenciák és mû-
helyek szervezése és irányítása; a számítógép alkalmazásának és
mûködésének gyakorlása; információk biztosítása másoknak a
kultúrával, oktatással, mûvészettel, zenével, sporttal, szórako-
zással és szabadidõ eltöltésével kapcsolatosan; információk biz-
tosítása a helyi és globális számítógépes információs hálózattal
kapcsolatosan.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások; számítógépes
programozás; számítógépes szolgáltatások; a számítógépes prog-
ramozással és számítógépes hardverrel kapcsolatos mûszaki szol-
gáltatások és mûszaki tanácsadás; számítógépes hardver, szá-
mítógépes szoftver, website (honlap) és számítógépes hálózati
rendszerek bemutatása; a számítógépes hardver és szoftver alkal-
mazása a felhasználói igényeknek megfelelõen; a számítógépes
rendszerek és hálózatok koordinálása; számítógépes hardve-
rekkel és szoftverekkel kapcsolatos információk biztosítása; a
számítógépes hálózattal, a számítógépes szoftver mûködésével, a
rendszerelemzéssel és számítógépes hálózat koordinálásával, te-
lepítésével, valamint a számítógép biztonságával és a számító-
gépes hálózati rendszer tervezésével, mûködtetésével és optimali-
zálásával kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; a számító-
gépes szoftverek és website-ok karbantartása és aktualizálása;
számítógépes hálózati rendszer elemzése; számítógép-biztonsági
szolgáltatások; az elektronikus berendezések és eszközök mû-
szaki felügyelete és karbantartása, beleértve az elektronikus szá-
mítógépeket is; elektromos és elektronikus eszközök, készülékek
és berendezések kölcsönzésével kapcsolatos szolgáltatások; szá-
mítógépes hardverek és szoftverek hibáinak elhárítása telefonon,
e-mailen keresztül, személyesen, valamint helyi és globális szá-
mítógépes hálózati információk rendelkezésre bocsátása; számí-
tógépes programok biztosítása a helyi és globális számítógépes
információs hálózaton keresztül.

(210) M 08 01419 (220) 2008.04.22.
(731) NEV-ÚT Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(210) M 08 01734 (220) 2008.05.22.
(731) Nyerges Krisztián, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 08 02181 (220) 2008.07.02.
(731) Palatin Kft., Tatabánya (HU)

(541) PALATIN
(511) 29 Tõkehús, baromfi, hal, vadhús; húskészítmények; étkezési

zsírok és olajok, tojás, tej és tejtermékek; tartósított, szárított és
fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok; kompótok.

31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok;
élõ állatok; friss gyümölcsök, zöldségek, vetõmagok; élõ növé-
nyek és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

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

(210) M 07 01112 (220) 2007.04.02.
(731) 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.

(210) M 08 01882 (220) 2008.06.06.
(731) 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.
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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,
valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont ter-
mékek, melyek a 14 osztályba tartoznak, ékszerek, strassz (drá-
gakõutánzatok), drágakövek, órák és idõmérõ eszközök, bõr és
bõrutánzatok, ezen anyagokból készült termékek (a 18. osz-
tályban), állatbõrök és irhák, utazótáskák és bõröndök, esernyõk,
napernyõk és sétapálcák, ostorok, hámok, nyergek és lószer-
számok, ruházati termékek; lábbelik és fejfedõk forgalmazásával
kapcsolatban.

(210) M 07 01744 (220) 2007.05.10.
(731) 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 cé-

lokra, orvosi megelõzés és rehabilitáció céljára, nevezetesen
élelmiszer és táplálék-kiegészítõk; tejes erjesztés útján készített
probiotikus bakteriális és biológiai készítmények emberi és állati
használatra; erõsítõ élelmiszerek és kivonatok orvosi célra gyer-
mekek és felnõttek számára; biológiai termékek gyógyszerészeti
célokra; mikroorganizmus-kultúrák és bakteriológiai közegek or-
vosi célokra, orvosi megelõzés és rehabilitáció céljára; gyógy-
füvek.

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,
orvosi megelõzésre és rehabilitációra használt termékekkel kap-
csolatosan, nevezetesen biológiai, bakteriológiai és vegyészeti
kutatások; szakmai információk, tanácsadások és konzultációs
szolgáltatások a fenti szakterületre vonatkozóan.

(210) M 08 01519 (220) 2008.04.29.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GRAND
(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve

szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját
részére sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kre-
tek: dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohány-
zási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafil-

terek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák,
zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

(210) M 08 01731 (220) 2008.05.22.
(731) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Pulykahúskészítmények.

(210) M 08 00758 (220) 2008.03.06.
(731) 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, horgászfelsze-
relések, karácsonyfadíszek.

(210) M 08 02184 (220) 2008.07.02.
(731) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) TON IN TON
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; különösen homlokzatfestékek,

lábazatfestékek és kerítésfestékek.

19 Nem fém építõanyagok, különösen vakolatok, színezett va-
kolatok.

(210) M 08 00352 (220) 2008.02.05.
(731) 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 ide-
tartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés.
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(210) M 08 01433 (220) 2008.04.24.
(731) Presser Gábor, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyom-
daipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek.

41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, kulturális tevé-
kenységek.

(210) M 08 01855 (220) 2008.06.03.
(731) Print 2000 Nyomda Kft., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

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 okta-
tási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyom-
dabetûk; klisék.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszer-
vezés.

(210) M 08 01769 (220) 2008.05.27.
(731) Pápai Hús Zrt. F. a., Pápa (HU)

(541) PLATÁN
(511) 29 Hús, vörösáruk, mozaikos húskészítmények, húskonzervek,

kolbászok, szalámifélék, hússajtok, hurkafélék, kenhetõ húské-
szítmények, pástétomok, aszpikos termékek, pácolt, füstölt,
füstölt-fõtt, lángolt érlelt, sütött, formázott húsok, formában vagy
bélben fõtt, pácolt húsok, húskonzervek, gyorsfagyasztott hús-
készítmények, étkezési szalonnafélék, olvasztási anyagok és ter-
mékeik.

(210) M 07 03248 (220) 2007.09.25.
(731) 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, vil-
lamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mé-

rõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberende-
zések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbí-
tására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek
érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgé-
pek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számító-
gépek; 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 ide-
tartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés.

(210) M 08 01630 (220) 2008.05.09.
(731) Sanofi-Aventis, Paris (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Összefogással az Életért
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek, higiénikus termékek gyógysze-

részeti használatra, diétás termékek gyógyszerészeti használatra,
oltóanyagok.

35 Vállalati és üzleti fejlesztési szolgáltatások a gyógysze-
részet területén; üzleti marketingtanácsadás nevezetesen tervezõ
és megvalósító stratégiák az egészséggondozástól és üzletektõl
kezdve a nyomtatott reklámanyagok elosztásán keresztül a
programszervezések és értékesítési ösztönzõ tanácsadásig.

38 Orvosi tárgyú információs kommunikáció, minden mód-
szerre vonatkozóan, beleértve az internetet is.

41 Nevelési szolgáltatások, nevezetesen információs szolgál-
tatás az egészségügyben, egészséges életmódra nevelés és egész-
séggel kapcsolatos témák orvosoknak, ápolóknak és betegeknek.

42 Orvosi kutatómunka szolgáltatás; biológiai, gyógyszeré-
szeti és orvosi kutatás; orvosi és gyógyszerészeti információkat
szolgáltató internetes oldalak.

44 Orvosi és egészségvédelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti
és egészségügyi konzultációk.

(210) M 08 01683 (220) 2008.05.16.
(731) Sanoma Budapest Kiadói Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

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

38 Távközlés.

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

(210) M 08 01680 (220) 2008.05.15.
(731) SARAR GIYIM TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM

SIRKETI, ESKISEHIR (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 25 Férfiruházati cikkek, nevezetesen nadrág, zakó, felöltõ, ka-
bát, öltöny, hosszú ujjú kötött mellény, mellény, póló, melegítõ,
rövidnadrág, pulóver, farmernadrág.
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(210) M 08 00676 (220) 2008.02.29.
(731) SEB S.A., Ecully (FR)
(740) Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 7 Elektromos konyhai berendezések és gépek élelmiszer da-
rabolására, reszelésére, darálására, õrlésére, préselésére, vágásra,
keverésre, emulzifikációra, verésre vagy hámozásra, különösen
forgó habverõk, mixerek, keverõgépek, citrusprések, gyümölcs-
centrifugák, kézi darálók, húsdarálók, háztartási robotgépek,
elektromos szeletelõk, elektromos kések, elektromos kávéda-
rálók, elektromos konzervnyitók, lekvárok és gyümölcszselék
elõállítására szolgáló berendezések.

9 Online, letölthetõ kiadványok fõzõreceptek, táplálkozás és
asztaldekoráció témakörben.

11 Elektromos fõzõ-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, hûtõberendezések,
elektromos berendezések italkészítésre, különösen sütõk, mikro-
hullámú sütõk, kenyérpirítók, olajsütõk (fritõzök), ételpárolók,
tésztafõzõk, rizsfõzõk, rostok, grillsütõk, elektromos fõzõlapok
(indukciós fõzõlapok, sugárzó fõzõlapok és halogén fõzõlapok),
sütõnyársak, berendezések élelmiszer sütésére kövön, elektro-
mosan mûködtetett fõzõedények fajanszból; elektromos szósz-
adagoló, lekvárok és gyümölcszselék elkészítésére szolgáló be-
rendezések; elektromos berendezések forrázatok készítéséhez,
különösen elektromos kávéfõzõk, elektromos teafõzõk; elektro-
mos vízforralók; elektromos joghurtkészítõk.

16 Szakácskönyvek, könyvek táplálkozás és asztaldekoráció
témakörben.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra, különösen autoklávok, gyorsfõzõ fazekak, nyeles serpenyõk,
fõzõedények kültéri használatra (Dutch oven), woksütõk, ser-
penyõk, serpenyõk zsiradékmentes vagy csökkentett zsiradék-
mennyiséget használó sütéshez (sauté pan).

41 Könyvkiadás; nem letölthetõ dokumentumok online elekt-
ronikus kiadása.

(210) M 07 01647 (220) 2007.05.02.
(731) Sió-Eckes Kft., Siófok (HU)
(740) dr. Vass György ügyvéd, Vass és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Gyümölcslevek.

(210) M 07 01648 (220) 2007.05.02.
(731) Sió-Eckes Kft., Siófok (HU)
(740) dr. Vass György ügyvéd, Vass és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Gyümölcslevek.

(210) M 07 01649 (220) 2007.05.02.
(731) Sió-Eckes Kft., Siófok (HU)
(740) dr. Vass György ügyvéd, Vass és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Gyümölcslevek.

(210) M 08 02316 (220) 2008.07.16.
(731) SL1 Ingatlanfejlesztõ és Hasznosító Kft., Budapest (HU)

(541) Sasad Liget - A megtartott ígéret
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(210) M 08 01939 (220) 2008.06.09.
(731) SM-LIAN Kft., Dunaharaszti (HU)

(546)

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

(210) M 08 01576 (220) 2008.05.06.
(731) Sopron Holding Vagyonkezelõ Zrt., Sopron (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, kereskedelmi vagy reklámcélú szol-
gáltatás (faipari és erdészeti szakkiállítás és vásár szervezése),
beszerzõi szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése
mások számára), eladási propaganda (mások számára), hirdetések
levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési ol-
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dalak készítése, információk számítógépes adatbázisokba való
rendezése, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése,
kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, közönség-
szolgálat, közvélemény-kutatás, piaci tanulmányok, piackutatás,
rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, rek-
lámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospek-
tusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok
terjesztése, reklámozás, reklámszövegek publikálása, szabadtéri
hirdetés, televíziós reklámozás, árubemutatás, áruminták terjesz-
tése.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, szakmai képzés szolgáltatás: szakmai rendez-
vénysorozat szervezése, konferenciák szervezése és lebonyo-
lítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása.

(210) M 08 01425 (220) 2008.04.24.
(731) SUMMA-BAU Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból,
halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(210) M 07 02005 (220) 2007.05.29.
(731) Sutter Home Winery, Inc. (California állam törvényei szerint

bejegyzett cég), St. Helena, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MÉNAGE Á TROIS
(511) 33 Bor.

(210) M 08 01852 (220) 2008.06.03.
(731) Szabó Marcell Antal, Miskolc (HU)
(740) dr. Török Zsolt ügyvéd, Miskolc

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alko-
holmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és
más készítmények italokhoz.

(210) M 08 01417 (220) 2008.04.22.
(731) Szekeresné Kövécs Éva, Szentkirályszabadja (HU)

(546)

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

(210) M 07 03044 (220) 2007.09.10.
(731) Szentkirályi Ásványvíz Termelõ és Forgalmazó Kft.,

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

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

lok.

(210) M 08 02187 (220) 2008.07.02.
(731) TETOL Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bajkai István, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

(210) M 07 04259 (220) 2007.12.21.
(731) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(300) 60569 2007.09.02. CH
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; minden
itt felsorolt árucikk fertõtlenítõszeres és fertõtlenítõszer-mentes.

5 Fertõtlenítõszerek.

(210) M 08 01772 (220) 2008.05.27.
(731) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio

45202 (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Pipereszappanok, illatszerek, kozmetikumok, illóolajok,
hajbalzsamok, tisztítókészítmények a bõr, fejbõr és haj tisztí-
tására, ápolására és szépségápolásra, személyes használatra dezo-
dorok és izzadásgátló szerek.
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(210) M 08 01624 (220) 2008.05.09.
(731) The Regional Environmental Center for Central and Eastern

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

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Kiadványok, könyvek, címjegyzékek, kézikönyvek, folyó-
iratok, atlaszok, térképek, naptárak, poszterek, prospektusok, szó-
rólapok, brosúrák, üdvözlõlapok, tollak, ceruzák, tanítási és ok-
tatási anyagok (készülékek kivételével).

35 Környezetvédelemmel kapcsolatos piackutatás és piaci ta-
nulmányok készítése, környezetvédelmi irányítási rendszerekkel
kapcsolatos üzleti és üzletviteli konzultáció és tanácsadás.

41 Konferenciák, szimpóziumok, szemináriumok, gyakorlatok
és tanfolyamok szervezése és vezetése; környezet- és termé-
szetvédelemmel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; környezet-
és természetvédelemmel kapcsolatos általános ismeretterjesztés;
könyvek és folyóiratok kiadása; videofilmek és CD-ROM-ok
készítése; környezet- és természetvédelmi tárgyú kiállítások szer-
vezése; környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos infor-
mációk és adatok nyújtása és terjesztése.

42 Ösztöndíjak nyújtása környezet- és természetvédelemmel
kapcsolatos tanulmányok és gyakorlatok folytatására; környezet-
és természetvédelemmel kapcsolatos programok és projektek le-
bonyolítása és támogatása; környezetvédelemmel kapcsolatos
kutatások; a környezetvédelmi döntésekben való társadalmi rész-
vétel elõsegítése; a kormányzat, a tudományos és nem-kor-
mányzati szervek, valamint az üzleti élet szereplõi környezet-
védelmi együtmûködésének elõsegítése; környezet- és termé-
szetvédelemmel kapcsolatos tanácsadás; környezet- és termé-
szetvédelemmel kapcsolatos számítógépes adatbázisok fenntar-
tása.

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

(546)

(511) 25 Cipõ, ruházat.

35 Textil, cipõ, ruházat kiskereskedelme.

(210) M 08 02116 (220) 2008.06.26.
(731) Tímár és Társa Kft., Pécs (HU)

(546)

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

(210) M 08 00543 (220) 2008.02.20.
(731) Törõcsik Jenõ, Budapest (HU)
(740) dr. Hazai Kinga, Dr. Kéri–dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide-
tartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés.
45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek meg-
felelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(210) M 08 01605 (220) 2008.05.08.
(731) V-A-T Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(210) M 08 01697 (220) 2008.05.19.
(731) Valent János, München (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek;
könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari
vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére;
ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szol-
gáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(210) M 08 01200 (220) 2008.04.07.
(731) 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 haszná-
latra, fagyás elleni termékek: fájdalomcsillapítók: gombásodás
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elleni termékek: herbateák: idegerõsítõ szerek: kötések gyógyítás
céljára, tapaszok, lázcsillapítók: gyógynövények, regeneráló-
szerek, sók orvosi használatra, vitaminkészítmények.

(210) M 08 02236 (220) 2008.07.08.
(731) 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; számító-
gépprogramok hálózati kamerák, megfigyelõ kamerák, digitális
videomagnók, digitális-analóg átalakítók, analóg-digitális átala-
kítók, video/audio szerverek és video/audio vevõkészülékek ve-
zérlésére; számítógépprogramok video- és audiofelvételek készí-
téséhez; számítógépprogramok intelligens megfigyeléshez.

(210) M 07 03754 (220) 2007.11.08.
(731) Vylyan Vinum Kft., Kisharsány (HU)

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

(210) M 08 00348 (220) 2008.02.05.
(731) Whiteland Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Fehér színû ruházati termékek.

35 Fehér színû ruházati termékek internetes árusítása.

(210) M 08 01729 (220) 2008.05.22.
(731) Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)
(740) Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

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

cukorka, és mentolos cukorkák.

(210) M 08 01591 (220) 2008.05.08.
(731) Wossala Hotels Kft., Balatonalmádi (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Ramada...a Balaton másképp
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

A rovat 139 db közlést tartalmaz.
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(111) 195.059 (151) 2008.09.15.
(210) M 08 02416 (220) 2008.07.24.
(732) Helvox Autótechnika Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(591)

(511) 9 Autó-hifi.

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 195.059
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(111) 168.269 (151) 2002.01.09.
(210) M 00 04971 (220) 2000.09.20.
(732) Magyar Grundy UFA TV Mûsorgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) RÓZSA BISZTRÓ
(511) 3 Fehérítõ készítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok,

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszoló szerek, szappanok, illat-
szerek, illóolajok, testápoló és szépészeti kozmetikai cikkek,
hajmosó szerek; fogtisztítószerek.

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

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

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); játékkártyák;
nyomdabetûk; klisék.

18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrõk és irhák;
utazó táskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecset kivételével), kefegyártáshoz használt
anyagok; takarító eszközök; 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.

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyömülcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

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

38 Távközlés.

41 Oktatási szolgáltatások; szórakoztatás, különösen rádiós és
televíziós szórakoztató mûsorok; filmgyártás és sokszorosítás, fil-
mek bemutatása és kölcsönzése, hang és képfelvétel, egyéb, hang
és/vagy képrögzítõ készülékeken történõ gyártása sokszorosítása,
ezen hang és/vagy kép felvevõhordozók bemutatása és kölcsön-
zése; rádiós és televíziós, különösen szórakoztató jellegû mûso-
rok tervezése és elkészítése; stúdiószolgáltatások és stúdiók bére-
lése, ideértve a film, a rádió és televíziós mûsorok elkészítéséhez
szükséges felszereléseket, berendezéseket; rádiós és televíziós
felvevõkészülékek kölcsönzése; szabadidõ és szórakoztató köz-
pontok; nyilvános szórakoztatás, cirkuszi elõadások, állatbemu-
tatók; színházi elõadások, musical-ek; koncertek, turnék, színhá-
zi, táncos és/vagy zenés elõadások szervezése és lebonyolítása;
sport és kulturális tevékenységek, valamint versenyek szervezése
és lebonyolítása; újságok és folyóiratok kiadása, folyóiratok köl-
csönzése; kereskedelmi vásárok oktatási és kulturális célú ki-
állítások és vásárok szervezése és lebonyolítása.

42 Iparjogvédelmi és szerzõi jogi ügyek kezelése és értékelése,
így különösen a rádió és televízió mûsorok, valamint egyéb hang
és képfelvételek vonatkozásában felhasználási jogok és sugárzási
jogok engedélyezése, audiovizuális, mechanikai és egyéb fel-
használói jogok tekintetében; idõjárás elõrejelzés; vendéglátás;
élelmiszer, ital, valamint ideiglenes elszállásolás szolgáltatása;
szobafoglalás; szépségszalonok; divatbemutatók szervezése; szá-
mítógépes programozás; számítógépes adatbázisok és adatbázis
programok hozzáférési idejének bérbeadása.

(111) 193.971 (151) 2008.05.14.
(210) M 07 00550 (220) 2007.02.19.
(732) Dream Family Kft., Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek; fémek és mikroelemek kolloidjából ké-
szült száj- és bõrápoló kozmetikai termékek.

5 Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmé-
nyek gyógyszerészeti használatra.

32 Készítmények italokhoz, gyümölcslevek, gyümölcsitalok,
instant porok különbözõ gyümölcsökbõl és zöldségekbõl, gyógy-
növényekbõl, valamint mézbõl.

(111) 194.371 (151) 2008.06.11.
(210) M 04 00660 (220) 2004.02.16.
(732) Szabó János, Debrecen (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

(111) 194.372 (151) 2008.06.11.
(210) M 04 00661 (220) 2004.02.16.
(732) Szabó János, Debrecen (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

(541) MATADOR
(511) 25 Ruházati cikkek.

(111) 194.457 (151) 2008.06.18.
(210) M 05 01903 (220) 2005.06.01.
(732) HIDROCENTRUM Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) FULLMOON
(511) 25 Ruházati cikkek; cipõk; kalapáruk; felsõruházat, sportruhá-

zat, farmer.
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(111) 194.459 (151) 2008.06.18.
(210) M 06 03617 (220) 2006.11.06.
(732) Fixlakás.hu Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 194.460 (151) 2008.06.18.
(210) M 07 03530 (220) 2007.10.18.
(732) Nutritive Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(546)

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

(111) 194.462 (151) 2008.06.18.
(210) M 07 03919 (220) 2007.11.23.
(732) Gyomaker Kft., Gyomaendrõd (HU)
(740) dr. Rakonczainé dr. Mészáros Gabriella ügyvéd, Békéscsaba

(546)

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

(111) 194.463 (151) 2008.06.18.
(210) M 07 03336 (220) 2007.10.02.
(732) Törley Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MUSCATELLER
(511) 33 Borok, pezsgõk.

(111) 194.464 (151) 2008.06.18.
(210) M 07 03344 (220) 2003.08.12.
(732) Trocellen Italia S.p.A., Osio Sopra (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 17 Szigetelõanyagok, hangszigetelõ burkolatok; szigetelõpa-
pír; fémfólia szigetelés céljára; szigetelõszalag; szigetelõmáz;
szigetelõtermékek; a hõsugárzás elleni védelemre szolgáló készít-
mények; szigetelõolaj; épületek nedvesség elleni szigetelésére
szolgáló anyagok; szigetelõfesték; szigetelõk; gumi, guttapercha,
gumi, azbeszt, csillám és az ezen anyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; félkész mûanyag
termékek; csomagoló-, tároló- és szigetelõanyagok; nem fémbõl
készült tömlõk.
19 Tûzbiztos cement burkolatok; szigetelõüveg (épületekhez);
nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; nem fémbõl készült

épületek; nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev épí-
tési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hor-
dozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

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

(111) 194.465 (151) 2008.06.18.
(210) M 05 02015 (220) 2005.06.13.
(732) Teleste Oyj, Littoinen (FI)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) TELESTE
(511) 42 Számítógépes rendszerekkel kapcsolatos tanácsadás, külö-

nösen analóg és digitális jelek fogadására, átvitelére, feldolgozá-
sára és elosztására használt berendezéssel és szoftverrel kapcsola-
tos tanácsadás; berendezés, nevezetesen analóg és digitális jelek
fogadására, átvitelére, feldolgozására és elosztására használt szá-
mítógép szoftver javítása és üzembe helyezése; analóg és digitális
jelek fogadására, átvitelére, feldolgozására és elosztására használt
berendezés és szoftver tervezése és fejlesztése mások számára.

(111) 194.466 (151) 2008.06.18.
(210) M 07 01839 (220) 2007.05.17.
(732) KVARC-MINERAL Építõanyaggyártó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Garai Péter, Mátyás és Garai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 194.467 (151) 2008.06.18.
(210) M 07 03914 (220) 2007.11.23.
(732) Brauerei Beck GmbH & Co. KG, Bremen (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Beck’sperience
(511) 36 Támogatás (szponzorálás).

41 Szórakoztatás, élõ elõadások.

(111) 194.468 (151) 2008.06.18.
(210) M 07 01840 (220) 2004.03.11.
(732) Archea GmbH, Hessisch Oldendorf (DE)
(740) dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) ARCHEA
(511) 1 Szerves hulladékok, nevezetesen trágyák, trágyalevek.

11 Klímaberendezések, fûtõberendezések, hõcserélõk, hûtõbe-
rendezések, szárítóberendezések, levegõztetõ berendezések és
ezekbõl álló folyadékvezetõ rendszerek.

19 Építõanyagok tisztítóberendezések, elektromos áramot és
hõt szolgáltató kombinált erõmûvek, fermentorok és rothasz-
tótornyok elõállításához.

37 Mûszaki tervezés és építéstervezés; valamint tisztítóberen-
dezések, fermentorok, elektromos áramot és hõt szolgáltató kom-
binált erõmûvek, rothasztótornyok és alternatív energiák széltor-
nyok, biogáz és napsugárzás segítségével történõ termelésére
szolgáló berendezések készítése.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások a környezetbarát
energiatermelés területén.
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(111) 194.469 (151) 2008.06.18.
(210) M 08 00120 (220) 2008.01.17.
(732) Firstmed Centers Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(111) 194.574 (151) 2008.06.30.
(210) M 07 02280 (220) 2007.06.21.
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchatel (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, kretek;
dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási
cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, do-
hánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet
cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

(111) 194.575 (151) 2008.06.30.
(210) M 07 00538 (220) 2007.02.16.
(732) PRO-MOT HUNGÁRIA Ingatlanfejlesztõ Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Szécsényi László ügyvéd, Szécsényi Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

letek.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

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

(111) 194.576 (151) 2008.06.30.
(210) M 07 01620 (220) 2007.04.27.
(732) Debreceni Hús Zrt., Debrecen (HU)
(740) dr. Aryné dr. Uhri Anna ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 16 P premier megjelöléssel, címkével ellátott papíralapú cso-
magolóanyag, karton, valamint vákuumcsomagolásra és védõ-
gázas csomagolásra szolgáló mûanyag csomagolóanyag.

29 Húsipari termékek, vörösáruk, kolbászfélék, szárazáruk,
töltelékáruk, sonka, zsír, baromfi, sertéshús termékek.

(111) 194.577 (151) 2008.06.30.
(210) M 07 02278 (220) 2007.07.03.
(732) Csángó Tamás, Budapest (HU)

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek; drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

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

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból készült termékek, amelyek nem tar-
toznak más osztályokba.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(111) 194.578 (151) 2008.06.30.
(210) M 07 03735 (220) 2007.11.07.
(732) Agro-Vitál Kft., Budapest (HU)

(541) ARANYBARÁT
(511) 33 Alkoholtartalmú italok a sör kivételével.

(111) 194.579 (151) 2008.06.30.
(210) M 07 04291 (220) 2006.04.12.
(732) Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Topeka, Kansas (US)
(740) S.B.G. & K. Budapest Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Lábbeli, valamint ruházati termékek, így fejfedõk, sálak,
kendõk, kalapok, kesztyûk, övek, zoknik, harisnyák, harisnya-
nadrágok, térdharisnyák és lábfej nélküli harisnyák.

35 Cipõket és divatkiegészítõket forgalmazó kiskereskedelmi
üzletek; lábbeli, ruházat, pénztárcák, kézitáskák és hátitáskák ér-
tékesítésével összefüggõ online kiskereskedelmi szolgáltatások.

(111) 194.580 (151) 2008.06.30.
(210) M 07 02276 (220) 2003.02.06.
(732) Bach Flower Remedies Ltd., Wimbledon, London (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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(546)

(511) 5 Virágból készült gyógyszerek és virágkivonatok orvosi cé-
lokra; készítmények és anyagok érzelmi és/vagy pszichológiai ál-
lapotok és rendellenességek kezelésére és enyhítésére.

(111) 194.620 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03529 (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) POLYTAR
(511) 5 Gyógyászati készítmények; gyógyászati készítmények bõr-

betegségek kezelésére, kondicionálására és a rendellenességek
kezelésére; gyógyhatású hidratálószerek; gyógyhatású tisztítóké-
szítmények; gyógyhatású sampon kiütéses, gyulladt és korpás
fejbõr kezelésére.

(111) 194.621 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03900 (220) 2007.11.22.
(732) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Mosószerek; készítmények és anyagok mosodai célokra;
szövetkondicionáló készítmények; fehérítõszerek; tisztító-, fé-
nyesítõ-, súroló- és dörzsölõkészítmények; készítmények edé-
nyek mosásához; szappanok; kézmosó szerek; tisztító és fényesí-
tõ hatású készítményekkel impregnált kendõk.

5 Fertõtlenítõszerek; egészségügyi készítmények; rovar, fé-
reg, és kártékony állatok irtására szolgáló készítmények;
fungicidek; csíraölõ szerek; baktériumölõ készítmények; parazi-
tairtó szerek; algairtó szerek; rovarirtó szerek; gyomirtók; dezo-
dorok és egyéb nem személyi használatra szolgáló ilyen ké-
szítmények; légfrissítõ szerek; féregelriasztó szerek.

21 Nem elektromos mûködtetésû készülékek és anyagok tisztí-
tási célokra; tisztító-, portalanító- és fényesítõruhák; tisztító-, por-
talanító- és fényesítõszerekkel impregnált kendõk; adagolókészü-
lékek; kefék; súroló- és tisztítópárnácskák; szivacsok és tör-
lõeszközök.

(111) 194.622 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03527 (220) 2007.10.17.
(732) Naturgold Farms Kft., Edelény (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk, párna.

(111) 194.623 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 02952 (220) 2007.08.28.
(732) MOLNÁR TV Mûsorkészítõ és Szolgáltató Kft.,

Csorna (HU)

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 194.624 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03131 (220) 2007.09.13.
(732) Ingatlanbank Franchise Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Loványi Róbert ügyvéd, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 194.625 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03319 (220) 2007.10.01.
(732) Mareco Ingatlan Zrt., Budapest (HU)
(740) Katona Zsuzsanna, Budapest

(546)

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

(111) 194.626 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 02947 (220) 2007.08.28.
(732) Chemstar Kft., Budapest (HU);

F.F.W. Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 194.627 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 02813 (220) 2007.02.12.
(732) MEC Holding GmbH, Kriftel (DE)
(300) 30709718.8 2007.02.12. DE
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) PROTEC
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; kisebb acéláruk; fém-

csövek és fémkábelek; különösen fém öntõforma és védõréteggel
ellátott fém öntõforma, elsõsorban az üveggyártásban való alkal-
mazásra.

(111) 194.629 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03898 (220) 2007.11.22.
(732) GANZ-SKODA Electric Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest
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(541) GANZ-SKODA
(511) 12 Komplett trolibuszok; áramszedõk trolibuszokhoz; vala-

mint elektromos hajtásrendszerek, inverterek, áramátalakítók, se-
gédüzemi áramellátó berendezések, szabályozóegységek és
egyéb részegységek trolibuszokhoz, villamosokhoz, metróhoz,
helyiérdekû vasúthoz, motorvonatokhoz, mozdonyokhoz és vas-
úti személykocsikhoz.

(111) 194.630 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03902 (220) 2007.11.22.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda Alirodája, Budapest

(541) ELEVENSÉGBÕL ÖTÖS
(511) 30 Kávé, kávékivonatok, kávéalapú készítmények és italok; je-

ges kávé; pótkávék, pótkávékivonatok, pótkávé alapú készítmé-
nyek és italok; cikória, tea, teakivonatok, teaalapú készítmények
és italok; jeges tea; malátaalapú készítmények; kakó és kakaóala-
pú készítmények és italok; csokoládé, csokoládés termékek, cso-
koládéalapú készítmények és italok; cukorkaáruk, édességek,
bonbonok, kandiscukrok; cukor; rágógumi; természetes édesítõ-
szerek; pékáruk, kenyér, élesztõ, süteménytészta; kekszek, cuk-
rászsütemények, aprósütemények, ostyák, tejkaramellák, pudin-
gok; fagylalt, jégkrém, vizes jégkrémek, szörbet (fagylalt), fa-
gyasztott cukrászkészítmények, fagyasztott sütemények, lágy
jégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghurtok; kötõ-
anyagok, jégkrémek és/vagy vizes jégkrémek és/vagy vizes ször-
bet és/vagy fagyasztott cukrászkészítmények és/vagy fagyasztott
sütemények és/vagy könnyû jégkrémek és/vagy fagyasztott
desszertek és/vagy fagyasztott joghurtok készítéséhez; méz és
mézpótlók; gabonafélék reggelire, müzli, kukoricapelyhek, gabo-
napehely-szeletek, fogyasztásra kész gabonafélék; gabonakészít-
mények; rizs, tésztafélék, metélt tészta, nudli, galuska; rizs, liszt-
vagy gabonaalapú élelmiszerek, készételek formájában is; piz-
zák; szendvicsek; étkezési tésztakeverék és konyhakész ke-
nyértészta; szószok; szójaszósz; ketchup; aromatizáló vagy fû-
szerezõ készítmények ételekhez, ehetõ fûszerek, fûszerek, íze-
sítõk, salátaöntetek, majonéz, méz, mustár, ecet.

41 Nevelés, szakmai képzés, sport- és kulturális tevékenysé-
gek; élelmiszer-tudományi és technológiai képzés, fõzés és ven-
déglátóipar; filmkészítés és filmforgalmazás, könyvek, brosúra,
újságok, oktatási célra készült video- és hangfelvételek; konferen-
ciaszervezés, lebonyolítás, vezetés, kulturális vagy oktatási célú
kongresszus, kiállítás; sportvetélkedõk szervezése, versenyek,
koncertek, show-mûsorok, élõ elõadások bemutatása; üdülõtábo-
rok szolgáltatásai (szórakoztatás); sportedzõtáborok (tanfolya-
mok); rádiós szórakoztatás.

43 Éttermek, szállodai szolgáltatások, kávéházak, gyorsétter-
mek és kantinok, büfék, étkezdék; vendéglátóipar; szállásadás,
élelmiszer-minõségi vizsgálat és ellenõrzés; élelmiszerekre és
italokra vonatkozó tanácsadás.

(111) 194.631 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03901 (220) 2007.11.22.
(732) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Mosószerek; készítmények és anyagok mosodai célokra;
szövetkondicionáló készítmények; fehérítõszerek; tisztító-, fé-
nyesítõ-, súroló- és dörzsölõkészítmények; készítmények edé-

nyek mosásához; szappanok; kézmosó szerek; tisztító és fényesí-
tõ hatású készítményekkel impregnált kendõk.

5 Fertõtlenítõszerek; egészségügyi készítmények; rovar, fé-
reg és kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; fun-
gicidek; csíraölõ szerek; baktériumölõ készítmények; parazitairtó
szerek; algairtó szerek; rovarirtó szerek; gyomirtók; dezodorok és
egyéb nem személyi használatra szolgáló ilyen készítmények;
légfrissítõ szerek; féregelriasztó szerek.

21 Nem elektromos mûködtetésû készülékek és anyagok tisztí-
tási célokra; tisztító-, portalanító- és fényesítõruhák; tisztító-, por-
talanító- és fényesítõszerekkel impregnált kendõk; adagolókészü-
lékek; kefék; súroló- és tisztítópárnácskák; szivacsok és törlõ-
eszközök.

(111) 194.632 (151) 2008.07.02.

(210) M 07 03325 (220) 2007.09.28.
(732) Ecoprotect Kft., Szentgotthárd (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ECOPROTECT
(511) 11 Fûtéstechnikai és víztisztító berendezések, különösen bio-

masszát hasznosító fûtéstechnikai berendezések, valamint meg-
újuló energia átalakítására szolgáló berendezések és ilyen elven
mûködõ fûtéstechnikai berendezések, illetve biológiai szenny-
víztisztító berendezések.

40 Hõenergia elõállítása; bioenergia átalakítása; víztisztítás,
szennyvíztisztítás; fûtéstechnikai és víztisztító berendezések üze-
meltetése.

(111) 194.633 (151) 2008.07.02.

(210) M 07 03526 (220) 2007.10.17.
(732) Koczkás Patricia, Gyõr (HU)

(546)

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

(111) 194.634 (151) 2008.07.02.

(210) M 07 02948 (220) 2007.08.28.
(732) Chemstar Kft., Budapest (HU);

F.F.W. Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapok.

(111) 194.635 (151) 2008.07.02.

(210) M 07 03903 (220) 2007.11.22.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda Alirodája, Budapest
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(546)

(511) 30 Kávé, kávékivonatok, kávéalapú készítmények és italok; je-
ges kávé; pótkávék, pótkávékivonatok, pótkávé alapú készítmé-
nyek és italok; cikória, tea, teakivonatok, teaalapú készítmények
és italok; jeges tea; malátaalapú készítmények; kakó és kakaóala-
pú készítmények és italok; csokoládé, csokoládés termékek, cso-
koládéalapú készítmények és italok; cukorkaáruk, édességek,
bonbonok, kandiscukrok; cukor; rágógumi; természetes édesítõ-
szerek; pékáruk, kenyér, élesztõ, süteménytészta; kekszek, cuk-
rászsütemények, aprósütemények, ostyák, tejkaramellák, pudin-
gok; fagylalt, jégkrém, vizes jégkrémek, szörbet (fagylalt), fa-
gyasztott cukrászkészítmények, fagyasztott sütemények, lágy
jégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghurtok; kötõ-
anyagok, jégkrémek és/vagy vizes jégkrémek és/vagy vizes ször-
bet és/vagy fagyasztott cukrászkészítmények és/vagy fagyasztott
sütemények és/vagy könnyû jégkrémek és/vagy fagyasztott
desszertek és/vagy fagyasztott joghurtok készítéséhez; méz és
mézpótlók; gabonafélék reggelire, müzli, kukoricapelyhek, gabo-
napehely-szeletek, fogyasztásra kész gabonafélék; gabonakészít-
mények; rizs, tésztafélék, metélt tészta, nudli, galuska; rizs, liszt-
vagy gabonaalapú élelmiszerek, készételek formájában is; piz-
zák; szendvicsek; étkezési tésztakeverék és konyhakész
kenyértészta; szószok; szójaszósz; ketchup; aromatizáló vagy
fûszerezõ készítmények ételekhez, ehetõ fûszerek, fûszerek, íze-
sítõk, salátaöntetek, majonéz, méz, mustár, ecet.

41 Nevelés, szakmai képzés, sport- és kulturális tevékenysé-
gek; élelmiszer-tudományi és technológiai képzés, fõzés és ven-
déglátóipar; filmkészítés és filmforgalmazás, könyvek, brosúra,
újságok, oktatási célra készült video- és hangfelvételek; konferen-
ciaszervezés, lebonyolítás, vezetés, kulturális vagy oktatási célú
kongresszus, kiállítás; sportvetélkedõk szervezése, versenyek,
koncertek, show-mûsorok, élõ elõadások bemutatása; üdülõtábo-
rok szolgáltatásai (szórakoztatás); sportedzõtáborok (tanfolya-
mok); rádiós szórakoztatás.

43 Éttermek, szállodai szolgáltatások, kávéházak, gyorsétter-
mek és kantinok, büfék, étkezdék; vendéglátóipar; szállásadás,
élelmiszer-minõségi vizsgálat és ellenõrzés; élelmiszerekre és
italokra vonatkozó tanácsadás

(111) 194.636 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03720 (220) 2007.11.06.
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Egyesült

Királyság-beli cég, Hull (GB)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros &

Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

(111) 194.638 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03323 (220) 2007.10.01.
(732) Millennium & Copthorne International Limited,

Singapore (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Szállodákkal, motelekkel és egyéb ideiglenes szálláshe-
lyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apart-
manszállodákat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshe-
lyekkel, beleértve a szállodákat, kapcsolatos közönségszolgálat;
ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket,
szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kap-
csolatos marketingtevékenység, beleértve eme szolgáltatások in-
terneten és egyéb globális számítógépes hálózatokon keresztül
történõ hirdetését és reklámozását.

43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshe-
lyek bérbeadása; vendéglátóipar (étel és ital); összejövetelekhez
helyiségek bérbeadása; éttermek, kávéházak; ideiglenesszállás-
hely-foglalások; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szolgál-
tatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.

(111) 194.640 (151) 2008.07.02.

(210) M 07 02953 (220) 2007.08.28.
(732) MOLNÁR TV Mûsorkészítõ és Szolgáltató Kft.,

Csorna (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, adminisztráció; irodai
munkák.

(111) 194.641 (151) 2008.07.02.

(210) M 07 02950 (220) 2007.08.28.
(732) ZR-Invest Vagyonkezelõ Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Kardos Gyula ügyvéd, Kecskemét

(546)

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

(111) 194.642 (151) 2008.07.02.

(210) M 07 02951 (220) 2007.08.28.
(732) Molnár György Miklós, Budapest (HU)
(740) dr. Tomcsányi Tamás, Tomcsányi Tamás Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) RUSTICO
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-

lásadás.

(111) 194.643 (151) 2008.07.02.

(210) M 07 03132 (220) 2007.09.13.
(732) Ragoncsa Zoltán, Szigetvár (HU);

Koncz Csaba, Szigetvár (HU)
(740) Kormos Ágnes szabadalmi ügyvivõ, Budapest
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(546)

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

(111) 194.644 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03713 (220) 2007.11.06.
(732) Thera-Team Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 28 Testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más
osztályba.

(111) 194.645 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03523 (220) 2007.10.17.
(732) Expositor Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 194.722 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 03621 (220) 2007.10.27.
(732) Hinner István, Nadap (HU);

Zalka Péter, Budapest (HU)
(740) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Jogi

Iroda Kft., Budapest

(541) SKARPEA
(511) 9 Életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; különö-

sen baleset elleni védõkesztyûk, biztonsági felszerelések, búvár-
álarcok, búvárfelszerelések, búvárkesztyûk, búváröltönyök, bú-
várruhák, CD-ROM (kompakt) lemezek, csuklótámaszok, diag-
nosztikai készülékek nem gyógyászati használatra, egyedi fény-
visszaverõ lemezek közlekedési balesetek megelõzésére, elektro-
mos akkumulátorok jármûvekhez, elektromos jeladók, elektro-
mos ellenõrzõ berendezések, gumiabroncsokban lévõ nyomás
csökkenését automatikusan jelzõ készülékek, hajtósebesség-mé-
rõ mûszerek, hajózási jelzõberendezések, hajózási készülékek és
mûszerek, hodométerek (lépésszámlálók), hõmérsékletjelzõk,
idõregisztráló készülékek, indikátorok, jelzõk (villamosság), lég-
zõmaszkok, mentõbóják, mentõcsónakok, mentõkészülékek és
felszerelések, mentõmellények, mentõövek, mentõponyvák, mû-
holdas navigációs készülékek, napszemüvegek, orrvédõk, paj-
zsok munkások arcának védelmére, sebességmérõ mûszerek, se-
bességmutatók, speciális védõöltözetek repülõk részére, számító-
gép-perifériák, számítógépprogramok, szemellenzõk, szemvédõ
ernyõk, szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüveglencse üvegjei,
szemüvegtokok, szemüvegzsinórok, szélmérõk, anemométerek,
szélzsákok, szirénák, szûrõk légzõmaszkokhoz, tûzvédelmi öl-
tözékek, úszómellények, úszóövek, vakításgátló szemüvegek, vé-
dõálarcok, maszkok, védõcipõk balesetek, sugárzás és tûz ellen,

védõeszközök személyek balesetvédelmére, védõhálók, védõ-
ruhák balesetek, sugárzás és tûz ellen, védõsisakok, védõsisakok
sporthoz.

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök,
különösen abroncsok jármûkerekekhez, belsõ gumiabroncstöm-
lõk, fékek jármûvekhez, fékek kerékpárokhoz, fékpofák jármû-
vekhez, fogaskerekek kerékpárokhoz, gumiabroncsok, hajóabla-
kok, ökörszemablakok, hajóbordák, hajócsavarok, hajók, hajtó-
láncok szárazföldi jármûvek részére, hajtóláncok szárazföldi jár-
mûvekhez, hajtómûvek szárazföldi jármûvekhez, háromkerekû
kisautók, motortriciklik, irányjelzõk jármûvekhez, irányjelzõk,
kerékpárokhoz, biciklikhez, stb.; javítókészletek belsõ gumiab-
roncstömlõkhöz, jármûgumiabroncsok, jármûkerekek, jármûke-
rékküllõ-rögzítõk, jármûülések, jármûvek kerékküllõi, kerék-
agyak jármûvekhez, kerékkiegyenlítõ súlyok, kerékpárhajtóka-
rok, kerékpár-kerékabroncsok, kerékpárkerékagyak, kerék-
pár-kerékküllõk, kerékpár-kitámasztók, kerékpársárvédõk, ke-
rékpárcsengõk, kerékpárkerekek, kerékpárkormányok, kerékpár-
nyergek, kerékpárok, kerékpárpedálok, kerékpártámaszok, ke-
rékpárvázak, kosarak kerékpárokhoz, lengéscsillapító rugók jár-
mûvekhez, légtömlõk kerékpárokhoz, lopásgátló riasztók jármû-
vekhez, lopásgátló szerkezetek jármûvekhez, mopedek, motorke-
rékpárok, motorok kerékpárokhoz, nyeregtakarók kerékpárokhoz
vagy motorkerékpárokhoz, nyeregtáskák kerékpárokhoz, rugók
jármûvek felfüggesztéséhez, sebességváltók, fogaskerekes hajtó-
mûvek szárazföldi jármûvekhez, sebességváltók szárazföldi jár-
mûvekhez, szabadonfutók szárazföldi jármûvekhez, szelepek,
jármûabroncsokhoz, szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyvál-
toztató eszközök, tengelyek, tengelyvégek, torziós rudak v. rugók
jármûvekhez, tömlõ nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz, tri-
ciklik, védõhálók kerékpárokhoz, visszapillantó tükrök, vontatók.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, különösen alsónemûk,
csuklyák, kapucnik, csúszásgátlók lábbelikhez, dzsekik, fejfedõk,
felsõruházat, fülvédõk, izzadságfelszívó alsónemûk, izzadságfel-
szívó harisnyák, kerékpáros-öltözetek, kesztyûk, kezeslábasok,
lábbelik, sapkák, sportcipõk, tornacipõk, tornaruházat, ujjatlan
kesztyûk, vízhatlan ruházat, zoknik, övek.

(111) 194.723 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 04015 (220) 2007.12.03.
(732) Reflexio 2005 Bt., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) Tánckoktél Tánciskola
(511) 41 Tánccal összefüggõ oktatás, vizsgáztatás, szórakoztatás,

klubszolgáltatás, verseny- és rendezvényszervezés, lebonyolítás.

(111) 194.724 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 04219 (220) 2007.12.19.
(732) Zhejiang Rongpeng Air Tools Co., Ltd., Zhejiang (CN)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 7 Kéziszerszámok, amelyeket nem kézzel mûködtetnek; vil-
lamos ragasztópisztolyok, hidraulikus kéziszerszámok, pneuma-
tikus kéziszerszámok, pneumatikus szögbelövõ pisztolyok, fes-
tékszóró pisztolyok, légsûrítõ gépek, villamos szögbelövõ pisz-
tolyok, sûrített levegõvel mûködõ kéziszerszámok.

(111) 194.725 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 04020 (220) 2007.12.03.
(732) Daewoo International Corporation, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
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(546)

(511) 36 Pénzügyi szolgáltatások, biztosítási befektetési tanácsadás,
kereskedelmi és kereskedõi brókerszolgáltatások, ingatlanbefek-
tetési szolgáltatások, lízinggel és értékbecsléssel kapcsolatos
szolgáltatások.

(111) 194.726 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03828 (220) 2007.11.15.
(732) Dendrite Hungary Szoftver Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Várnai Rupert, Várnai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Üzleti, marketing- és reklámpiaci szolgáltatás, konzultáció
orvosi, egészségügyi és gyógyszeripari termékeket gyártó/forgal-
mazó ügyfelek számára.

(111) 194.727 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03829 (220) 2007.11.15.
(732) Hungerit Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

Szentes (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 194.728 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03830 (220) 2007.11.15.
(732) Szilvás Zoltán, Érd (HU);

Szokolay Zsolt, Budapest (HU);
Pasta-Fresca Italiana Zrt., Érd (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatás.

(111) 194.729 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 04213 (220) 2007.12.19.
(732) Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.,

Sopron (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 38 Online internetes információ- és hírszolgáltatás, hírügynök-
ségi szolgáltatás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek se-
gítségével, internetes közösségek számára kommunikációs felü-
letek biztosítása hírportálon; fotó- és sajtótermékek online publi-
kálása a világhálón; események, rendezvények helyszíni közvetí-
tése az interneten; közérdekû információk közzététele a világhá-
lón; EDI (elektronikus adatcsere) szolgáltatás, elektronikus pos-
taláda, elektronikus postafiók, elektronikus levélszekrény szol-
gáltatások, e-mail.

(111) 194.730 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03827 (220) 2007.11.15.
(732) Nótár Mária, Taktaharkány (HU)
(740) dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Nótár Mary
(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; hangfelvételhordozók, hanglemezek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; hirdetések levélben megrendelve, rek-
lámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, árumin-
ták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklám-
szövegek publikálása, televíziós reklámozás, rádiós reklámozás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; elõadómûvészek szolgáltatásai, hangfelvételek
kölcsönzése, rádiós szórakoztatás, show-mûsorok, szabadidõs
szolgáltatások nyújtása, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás.

(111) 194.731 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 02367 (220) 2007.06.29.
(732) ZENIT Logisztikai Eszközök Kereskedõháza Kft.,

Budapest (HU)
(740) Kunvári Antal reklámszakértõ, Budapest

(546)

(511) 6 Rakodólapok fémbõl, fémállványzatok, fémépítmények,
fémoszlopok, fémrácsok rúdjai, lépcsõpofák, pénzszekrények, te-
herhordó fémhevederek, építmények acélból, építõelemek fém-
bõl.
37 Állványozás, építés, raktárak építése és javítása.

(111) 194.732 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03620 (220) 2007.10.27.
(732) Aloe Vera of America, Inc., Dallas, Texas (US)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker &

McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok, kozmetikai cikkek, hajszeszek; fogtisztító sze-
rek; nem gyógyászati bõrápolási cikkek, nevezetesen bõrtisztítók,
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hidratálókrémek, tonerek, kondicionálók, bõrápoló krémek és
arc- és testhámlasztó szerek; bõrfehérítõ a sötét elszínezõdések
csökkentésére; helyi krém a cellulitisz csökkentésére; hajápolási
készítmények, nevezetesen sampon, hajkondicionáló, hajzselé,
hajspray és hajfixálók; nem gyógyászati testápolási készítmé-
nyek, fogkrém, szájvíz; kozmetikai termékek, azaz alapozók
ajakrúzsok, korrektorok, szemöldökfixálók, szájceruzák, szem-
és szemöldökceruzák, szempillafestékek, arcpúderek, szemhéj-
festékek, szempúderek, alapozó-, fedõanyagok (conclear), barní-
tó, pirosító, por és/vagy folyékony szemhéjfesték, szájfény, nem
gyógyászati ajakbalzsam és sminkeltávolító, többcélú mosószer;
általános háztartási tisztítószerek.

(111) 194.733 (151) 2008.07.08.
(210) M 08 00230 (220) 2008.01.25.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi hasz-
nálatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények
kártevõk pusztítására, fungicidek, herbicidek.

(111) 194.734 (151) 2008.07.08.
(210) M 08 00039 (220) 2008.01.09.
(732) AUCTUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Sopron (HU)

(546)

(511) 30 Cukortermékek.

(111) 194.735 (151) 2008.07.10.
(210) M 08 00041 (220) 2008.01.09.
(732) Adolf Darbo Aktiengesellschaft, Stans im Unterinntal (AT)
(740) dr. Szalántai Kinga, Sárdy és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

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

rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(111) 194.737 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 04022 (220) 2007.12.03.
(732) ITF Pharma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

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

Budapest

(541) FLAVIA
(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 (herbi-
cidek).

(111) 194.759 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03292 (220) 2007.09.28.
(732) Kiskun Pack Kft., Bugacpusztaháza (HU)
(740) Nyerges Tibor, Kecskemét

(541) EBSITT
(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); nyomda-
betûk; 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.

(111) 194.760 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03872 (220) 2007.11.21.
(732) Corporation Habanos, S.A., Ciudad de La Habana (CU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök; utazó-
táskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; hámok,
nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 194.761 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03873 (220) 2007.11.21.
(732) Budapesti Piac Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gulya Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 194.762 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03874 (220) 2007.11.21.
(732) Fükõ Zoltánné, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Oktatás, nevelés.

(111) 194.763 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03876 (220) 2007.11.21.
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG, Zurich (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) MILKA BRONZE
(511) 30 Kakaó, csokoládé, kakaós italok, csokoládés italok és az

ezek elkészítéséhez szükséges anyagok; péksütemények, kek-
szek, tészták és cukrászsütemények, különösen cukros és csoko-
ládés cukrászsütemények, tésztakészítmények, gabonapelyhek-
bõl és ehetõ jégbõl készült termékek.

(111) 194.764 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 04053 (220) 2007.12.07.
(732) Cheng Zhaoxin, Budapest (HU)
(740) dr. Vörös Ferenc ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 194.765 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 04054 (220) 2007.12.07.
(732) Cheng Zhaoxin, Budapest (HU)
(740) dr. Vörös Ferenc ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok; hor-
dozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem
elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek,
fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekré-

nyek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osz-
tályokba; ércek.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(111) 194.766 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 04058 (220) 2007.12.07.
(732) Food-Export Kft., Baja (HU)

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, kávépótló szerek; lisztek és
más gabonakészítmények, kenyér, krémek, keksz, csokoládé,
csokoládés készítmények, péksütemények, cukrászsütemények,
méz, melaszszirup, élesztõ, sütõporok; só, mustár, fûszerek.

(111) 194.767 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 04059 (220) 2007.12.07.
(732) Humán Centrum Munkaerõ-kölcsönzõ és Közvetítõ Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Béhm Lajos, Béhm Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 45 Személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások (munka-
erõ-kölcsönzés és -közvetítés) nyújtása, megrendelése, egyedi
igényeknek megfelelõen; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére.

(111) 194.768 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 04060 (220) 2007.12.07.
(732) Andok Ferenc, Pécs (HU)

(541) CROSSROAD MAGAZIN
(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); nyomda-
betûk; klisék.

(111) 194.769 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 04061 (220) 2007.12.07.
(732) Millennium & Copthorne International Limited,

Singapore (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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(541) You are the Centre of Our World
(511) 35 Szállodákkal, motelekkel és egyéb ideiglenes szállás-

helyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és
apartmanszállodákat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szál-
láshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatások-
kal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos kö-
zönségszolgálat; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállo-
dákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apart-
manszállodákat, kapcsolatos marketingtevékenység, beleértve
eme szolgáltatások interneten és egyéb globális számítógépes
hálózatokon keresztül történõ hirdetését és reklámozását.
43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshe-
lyek bérbeadása; vendéglátóipar (étel és ital); összejövetelekhez
helyiségek bérbeadása; éttermek, kávéházak; ideiglenesszállás-
hely-foglalások; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szolgál-
tatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.

(111) 194.770 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 04062 (220) 2007.12.07.
(732) Closed Joint Stock Company Industrial Association

„Konti”, Donetsk (UA)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(554)

(511) 30 Aprósütemények, sütemények, cukrásztermékek, mandulás
sütemények, édes sütemények, kekszek, cukormassza (cukrász-
termékekhez), gyömbéres mézeskalács, csokoládé, zsemlék, pék-
sütemények (molnárkák), ehetõ díszítések a süteményekhez, cu-
korka, karamell (cukorka), cukrásztermékek a karácsonyfa díszí-
téséhez, sütemények, sós kekszek, liszttartalmú élelmiszerek, ma-
lomipari termékek, szögletes cukorkák (édességek), makaróni
(tészta), marcipán, kerek pasztillák (édességek), sült édestészták,
tésztás ételek, töltött tészták, kekszek, teasütemények, piték,
pralinék, édességek (cukorkák), ostyák.

(111) 194.771 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 04063 (220) 2007.12.07.
(732) Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, Kawasaki-shi,

Kanagawa (JP)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) FUSO
(511) 7 Motorok, szárazföldijármû-motorok kivételével; szárazföl-

di jármûvek alkatrészei; váltakozó áramú motorok és egyenáramú
motorok (szárazföldijármû-motorok kivételével, de beleértve a
váltakozó áramú motorok és egyenáramú motorok alkatrészeit),
generátorok (váltakozó áramú generátorok), egyenáramú generá-
torok; dinamókefék, tengelyek, keréktengelyek, tengelyorsók
(kivéve szárazföldi jármûvek ezen alkatrészei), csapágyak (nem
szárazföldi gépek elemei), tengelykapcsolók illetve csatlakozó-
elemek (nem szárazföldi jármûvekhez), csapágyak (nem száraz-
földi jármûvekhez); erõátviteli egységek és meghajtómûvek gé-
pekhez (kivéve szárazföldi jármûvekhez), rugók (nem szárazföldi
jármûvekhez); fékek (nem szárazföldi jármûvekhez); szelepek
(nem szárazföldi jármûvekhez).
37 Gépkocsijavítás és -karbantartás; (ipari) légkondicionáló
berendezések javítása és karbantartása; hûtõberendezések és ké-
szülékek javítása és karbantartása; távközlõ berendezések és ké-
szülékek javítása és karbantartása; építõipari berendezések és ké-

szülékek javítása és karbantartása; elektromos világítóberendezé-
sek javítása és karbantartása; energiaelosztó, illetve energiaellátó
berendezések és készülékek javítása és karbantartása; generáto-
rok javítása és karbantartása, villanymotorok javítása és karban-
tartása; laboratóriumi készülékek és eszközök javítása és kar-
bantartása; mérõ- és ellenõrzõ berendezések és eszközök javítása
és karbantartása.

(111) 194.772 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 04064 (220) 2007.12.07.
(732) Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) PERSIL TISZTASÁG, MELY LÁTHATÓ ÉS
ÉREZHETÕ

(511) 3 Fehérítõkészítmények és más mosodai célokra szolgáló
anyagok, textillágyítók mosodai célokra, öblítõk mosodai célokra
és asztalnemûkhöz, textiltisztító, folteltávolító készítmények;
mosodai keményítõ; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszoló-
szerek.

(111) 194.773 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 04272 (220) 2007.12.27.
(732) Balázs-Diák Taneszközforgalmazó és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kamarás Géza, Kamarás, Simonka & Szabó Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; 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); nyomda-
betûk; klisék.

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

(111) 194.775 (151) 2008.07.14.
(210) M 06 04175 (220) 2006.12.21.
(732) Cemkut Cementipari Kutató Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sztankó Ágnes, Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok, jellemzõen cement-, betonanyagok
és szerkezetek, építõelemek betonból és egyéb építõelemek és kö-
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vek, tûzálló anyagok és cementvakolatok, zsaluk, zsaluzatok,
szilicium-dioxid (kvarc), üveg.

42 Mûszaki szolgáltatás, anyag, gyártmány, termék és gyártási
eljárás minõség-ellenõrzése; mûszaki és biztonságossági elõírá-
soknak való megfelelõségének és minõségének tanúsítása, építési
anyagok, gyártmányok, termékek és gyártási eljárások megfe-
lelõségi tanúsítása.

(111) 194.777 (151) 2008.07.14.

(210) M 07 04251 (220) 2007.12.21.
(732) Fitochem Kft., Monor (HU)

(541) FULLGRASS
(511) 29 Tartósított, szárított zöldségek, zöldségkeverékek; tartósí-

tott, szárított kerti fûszernövények, kerti fûszernövénykeverékek;
kerti fûszernövények tartósítószerek készítéséhez; fagyasztott
zöldségek; fagyasztott zöldségkeverékek; fagyasztott kerti fû-
szernövények; fagyasztott kerti fûszernövénykeverékek; fa-
gyasztott zöldségpürék, fagyasztott zöldségkeverékbõl készült
pürék; fagyasztott kerti fûszernövénypürék, fagyasztott kerti fû-
szernövénykeverékbõl készült pürék; fagyasztott zöldségzselék;
fagyasztott zöldségkeverékbõl készült zselé; fagyasztott kerti fû-
szernövényzselék; fagyasztott kerti fûszernövénykeverékbõl
készült zselék; szárított zöldségek; szárított zöldségkeverékek;
szárított kerti fûszernövények; szárított kerti fûszernövénykeve-
rékek.

(111) 194.778 (151) 2008.07.14.

(210) M 07 04035 (220) 2007.12.05.
(732) Budapest Bortársaság Kereskedelmi és Szolgáltató

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

(546)

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

(111) 194.780 (151) 2008.07.14.

(210) M 07 04248 (220) 2007.12.21.
(732) DFT Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Farnadi Péter, Farnadi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 194.781 (151) 2008.07.14.

(210) M 07 04252 (220) 2007.12.21.
(732) Chantal Team Rendezvényszervezõ és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Ormós Zoltán, Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Szabadidõs szolgáltatások nyújtása, színházi produkciók;
versenyek szervezése, zene-összeállítás.

(111) 194.782 (151) 2008.07.14.
(210) M 07 04253 (220) 2007.12.21.
(732) dr. Lászlófy Csaba, Budapest (HU)
(740) dr. Márton Judit, Márton Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) sanoral
(511) 44 Orvosi szolgáltatás; fogorvosi szolgáltatás; fogászati szol-

gáltatás; fogszabályozás; szájsebészet; gyermekfogászat; fogfe-
hérítés; szájhigiénés kezelések; fül-orr-gégészet; sebészeti szol-
gáltatás.

(111) 194.783 (151) 2008.07.14.
(210) M 07 04036 (220) 2007.12.05.
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(111) 194.784 (151) 2008.07.14.
(210) M 07 04038 (220) 2007.12.05.
(732) Gáncs Andrea, Budapest (HU);

Farkas Róbert, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 194.785 (151) 2008.07.14.
(210) M 07 03855 (220) 2007.11.19.
(732) Klerna-99 Kft., Budapest (HU)

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

kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák,
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.

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

(111) 194.786 (151) 2008.07.14.
(210) M 07 03065 (220) 2007.09.10.
(732) Paul Zsolt, Siklós (HU)

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

18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, állatbõrök és irhák,
utazótáskák és bõröndök, esernyõk, napernyõk és sétapálcák, os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 194.787 (151) 2008.07.14.
(210) M 07 04258 (220) 2007.12.21.
(732) Casio Keisanki Kabushiki Kaisa, Tokió (JP)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) NATURAL-V.P.A.M.
(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 adathordozók;
lemezfelvevõk; automata elosztóberendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; pénztárgépek, számoló-
gépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó be-
rendezések; elektronikus számológépek; tudományos elektroni-
kus számológépek; számítógépes szoftver tudományos elektroni-
kus számológépekhez; kézi személyi számítógépek; digitális sze-
mélyi asszisztensek (PDA-k); személyi számítógépek; számító-
gépes hardvertartozékok és ezek alkatrészei; számítógépszoftve-
rek; számítógép-nyomtatók; személyi számítógéphez tartozó szá-
mítógépes szoftver adattovábbítás létesítésére személyi szá-
mítógép és karóra vagy egy digitális kamera és más elektronikus
berendezés és készülék között; elektronikus személyi adat-
rendezõk; AC adapterek; elemek; elemtöltõk; csipkártyák; me-
móriakártyák; CD-ROM-ok; memóriaegységek.

(111) 194.788 (151) 2008.07.14.
(210) M 07 04034 (220) 2007.12.05.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth. dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Nõi higiéniai termékek, egészségügyi kendõk.
6 Alumíniumfólia.
16 Papírból készült termékek, háztartási papír, szemeteszsá-
kok, átlátszó fóliák, toalettpapír, papír zsebkendõk, szalvéták és
kozmetikai kendõk.
21 Tisztítórongyok, tisztítókendõk, szivacskendõk, háztartási
törlõkendõk, felmosórongyok.

(111) 194.789 (151) 2008.07.14.
(210) M 07 04260 (220) 2007.12.21.
(732) Kraft Foods Schwiz Holding AG, Zurich (CH)

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

(541) CHOCOSENS
(511) 30 Kávé, kávékivonatok, kávékiegészítõk, kakaóalapú italok,

csokoládé- és kávéalapú italok és az ezek elkészítéséhez szüksé-
ges anyagok, tea, péksütemény, cukor és édesítõk, sütemények,
kekszek, torták, palacsinták, ostyák, cukrászsütemények, cukros
és csokoládés cukrászsütemények, tésztatermékek, gabonape-
helybõl készített termékek, pattogatott kukorica, fagylaltok, gyü-
mölcsfagylaltok, méz, pudingok, harapni való falatok úgymint
pattogatott kukorica és kukorica csipszek és más kukoricaalapú
ropogtatni való falatok, rizs, árpa, rozs, vagy sült tészta.
43 Éttermek, snackbárok, büfé, kávéház, kávézó, önkiszolgáló
étterem, kantin és utasellátó szolgáltatások, étel- és italszolgáltató
szolgáltatások.

(111) 194.790 (151) 2008.07.14.
(210) M 07 04206 (220) 2007.12.18.
(732) dr. Gáti Eörs Dénes, Budapest (HU);

Román Zoltánné, Budapest (HU)
(740) dr. Rácz Iván, Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek.

(111) 194.791 (151) 2008.07.14.
(210) M 07 03194 (220) 2007.09.21.
(732) Családfa Kft., Budapest (HU)

(541) CSALÁDFA
(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-

lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 194.792 (151) 2008.07.14.
(210) M 07 03192 (220) 2007.09.21.
(732) Családfa Kft., Budapest (HU)

(541) FAMILY TREE
(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-

lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 194.793 (151) 2008.07.14.
(210) M 07 02342 (220) 2007.06.28.
(732) Wang Biao, Kaposvár (HU)
(740) dr. Túri Edit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Férfizokni, nõi zokni, gyermekzokni, férfi, nõi és gyermek
ruházat, így ingek, rövid ujjú pólók, hosszú ujjú pólók, joggingok,
hosszúnadrágok, alsónadrágok, rövidnadrágok, ujjatlan topok,
esõkabátok, bébielõkék, szoknyák, blúzok, nõi ruhák, harisnya-
tartók, nadrágtartók, kardigánok, dzsekik, kabátok, esõkabátok,
overálok, nyakkendõk, köntösök, kalapok, sapkák, napellenzõk,
övek, sálak, hálóruházat, pizsama, nõi fehérnemû, alsónemû,
csizmák, cipõk, tornacipõk, szandálok, házicipõk, papucsok, für-
dõruházat, jelmezek és álarcok.

(111) 194.794 (151) 2008.07.14.
(210) M 07 04204 (220) 2007.12.18.
(732) Hörcsik CAD Tanácsadó Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kocsis Ildikó, Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(111) 194.795 (151) 2008.07.16.
(210) M 08 00197 (220) 2008.01.24.
(732) Ali Csaba, Gyöngyös (HU)

(546)

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

(111) 194.796 (151) 2008.07.16.
(210) M 08 00201 (220) 2008.01.24.
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-
peslapok, évkönyvek, könyvek, papír, karton és ezen anyagokból
készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek, irodai cik-
kek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készü-
lékek kivételével).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; sajtóhirdetés, kültéri hirdetések, rádió- és tv-hirdetés.

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

(111) 194.797 (151) 2008.07.14.
(210) M 07 03818 (220) 2007.11.14.
(732) Cheng Bike, Budapest (HU)

(546)

(511) 8 Kéziszerszámok, evõeszközök, borotvák, vágó- és szúró-
fegyverek.

11 Világítóberendezések, fõzõberendezések.

21 Eszközök, edények háztartási és konyhai célokra, fésûk, szi-
vacsok, kefék, takarítóeszközök, üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

28 Testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; horgászfel-
szerelések.

(111) 194.798 (151) 2008.07.14.
(210) M 07 04209 (220) 2007.12.18.
(732) Roco Graphics Grafikai Stúdió Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

(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; grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások.

(111) 194.799 (151) 2008.07.14.
(210) M 07 04198 (220) 2007.12.18.
(732) Sándor György, Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyászati készítmények; ezen belül különösen diagnosz-
tikai készítmények, terhesség megállapítására szolgáló készít-
mények.
10 Terhesség és termékenység megállapítására szolgáló esz-
közök.

(111) 194.800 (151) 2008.07.16.
(210) M 08 00194 (220) 2008.01.24.
(732) Alpha-Vet Kft., Székesfehérvár (HU)

(541) NOROVERM TRIO
(511) 5 Féreghajtó tabletta.

(111) 194.801 (151) 2008.07.16.
(210) M 08 00195 (220) 2008.01.24.
(732) TENDRE Takarmányipari Kft., Nagyigmánd (HU)

(546)

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

A rovat 100 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 168.269, 193.971,
194.371, 194.372, 194.457, 194.459, 194.460, 194.462–194.469,
194.574–194.580, 194.620–194.627, 194.629–194.636, 194.638,
194.640–194.645, 194.722–194.735, 194.737, 194.759–194.773,
194.775, 194.777, 194.778, 194.780–194.801
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Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt

(111) 118.836

(210) M 77 00030
(180) 2007.12.01

(111) 118.878

(210) M 77 00134
(180) 2007.12.01

(111) 119.386

(210) M 77 01157
(180) 2007.12.24

(111) 119.389

(210) M 77 01155
(180) 2007.12.17

(111) 119.791

(210) M 77 01887
(180) 2007.12.19

(111) 119.800

(210) M 77 01920
(180) 2007.12.29

(111) 119.802

(210) M 77 01928
(180) 2007.12.29

(111) 119.805

(210) M 77 01919
(180) 2007.12.29

(111) 119.853

(210) M 77 01991
(180) 2007.12.06

(111) 119.985

(210) M 77 01899
(180) 2007.12.19

(111) 120.289

(210) M 78 00632
(180) 2007.12.19

(111) 120.290

(210) M 78 00631
(180) 2007.12.19

(111) 120.434
(210) M 77 02025
(180) 2007.12.16

(111) 120.436
(210) M 77 02027
(180) 2007.12.16

(111) 120.437
(210) M 77 02045
(180) 2007.12.19

(111) 120.438
(210) M 77 02046
(180) 2007.12.19

(111) 120.561
(210) M 77 02092
(180) 2007.12.23

(111) 120.629
(210) M 77 02044
(180) 2007.12.19

(111) 127.098
(210) M 87 02280
(180) 2007.12.03

(111) 127.102
(210) M 87 02340
(180) 2007.12.11

(111) 127.103
(210) M 87 02341
(180) 2007.12.11

(111) 127.104
(210) M 87 02342
(180) 2007.12.11

(111) 127.105
(210) M 87 02343
(180) 2007.12.11

(111) 127.112
(210) M 87 02406
(180) 2007.12.15

(111) 127.113
(210) M 87 02412
(180) 2007.12.18

(111) 127.167
(210) M 87 02337
(180) 2007.12.11
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(111) 127.248
(210) M 87 02276
(180) 2007.12.03

(111) 150.575
(210) M 97 04564
(180) 2007.12.09

(111) 150.577
(210) M 97 04566
(180) 2007.12.09

(111) 152.301
(210) M 97 04600
(180) 2007.12.10

(111) 153.295
(210) M 97 04827
(180) 2007.12.19

(111) 153.341
(210) M 97 04453
(180) 2007.12.01

(111) 153.343
(210) M 97 04883
(180) 2007.12.23

(111) 153.348
(210) M 97 04480
(180) 2007.12.03

(111) 153.369
(210) M 97 04655
(180) 2007.12.12

(111) 153.374
(210) M 97 04856
(180) 2007.12.20

(111) 153.376
(210) M 97 04698
(180) 2007.12.15

(111) 153.377
(210) M 97 04713
(180) 2007.12.15

(111) 153.499
(210) M 97 04533
(180) 2007.12.08

(111) 153.546
(210) M 97 04608
(180) 2007.12.10

(111) 153.548
(210) M 97 04935
(180) 2007.12.30

(111) 153.557
(210) M 97 04936
(180) 2007.12.30

(111) 153.561
(210) M 97 04686
(180) 2007.12.15

(111) 153.564
(210) M 97 04532
(180) 2007.12.08

(111) 153.678
(210) M 97 04723
(180) 2007.12.15

(111) 153.697
(210) M 97 04752
(180) 2007.12.15

(111) 153.699
(210) M 97 04754
(180) 2007.12.15

(111) 153.700
(210) M 97 04755
(180) 2007.12.15

(111) 153.738
(210) M 97 03723
(180) 2007.10.10

(111) 153.893
(210) M 97 04934
(180) 2007.12.30

(111) 153.895
(210) M 97 04560
(180) 2007.12.08

(111) 153.897
(210) M 97 04657
(180) 2007.12.12

(111) 153.899
(210) M 97 04817
(180) 2007.12.18

(111) 153.900
(210) M 97 04815
(180) 2007.12.18

(111) 153.902
(210) M 97 04809
(180) 2007.12.18

(111) 153.903
(210) M 97 04547
(180) 2007.12.08
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(111) 153.904
(210) M 97 04546
(180) 2007.12.08

(111) 153.905
(210) M 97 04662
(180) 2007.12.12

(111) 153.906
(210) M 97 04661
(180) 2007.12.12

(111) 153.913
(210) M 97 04816
(180) 2007.12.18

(111) 153.916
(210) M 97 04545
(180) 2007.12.08

(111) 153.919
(210) M 97 04803
(180) 2007.12.18

(111) 153.920
(210) M 97 04514
(180) 2007.12.04

(111) 153.922
(210) M 97 04511
(180) 2007.12.04

(111) 153.925
(210) M 97 04687
(180) 2007.12.15

(111) 153.927
(210) M 97 04684
(180) 2007.12.15

(111) 153.928
(210) M 97 04550
(180) 2007.12.08

(111) 153.929
(210) M 97 04555
(180) 2007.12.08

(111) 153.931
(210) M 97 04512
(180) 2007.12.04

(111) 153.965
(210) M 97 04551
(180) 2007.12.08

(111) 153.966
(210) M 97 04907
(180) 2007.12.29

(111) 154.045
(210) M 97 04799
(180) 2007.12.18

(111) 154.046
(210) M 97 04852
(180) 2007.12.20

(111) 154.048
(210) M 97 04854
(180) 2007.12.20

(111) 154.051
(210) M 97 04862
(180) 2007.12.22

(111) 154.052
(210) M 97 04867
(180) 2007.12.22

(111) 154.053
(210) M 97 04870
(180) 2007.12.22

(111) 154.056
(210) M 97 04879
(180) 2007.12.22

(111) 154.058
(210) M 97 04881
(180) 2007.12.23

(111) 154.059
(210) M 97 04887
(180) 2007.12.23

(111) 154.061
(210) M 97 04891
(180) 2007.12.23

(111) 154.062
(210) M 97 04892
(180) 2007.12.23

(111) 154.065
(210) M 97 04896
(180) 2007.12.29

(111) 154.067
(210) M 97 04898
(180) 2007.12.29

(111) 154.068
(210) M 97 04899
(180) 2007.12.29

(111) 154.090
(210) M 97 04552
(180) 2007.12.08
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(111) 154.108

(210) M 97 04921
(180) 2007.12.30

(111) 154.109

(210) M 97 04920
(180) 2007.12.30

(111) 154.110

(210) M 97 04918
(180) 2007.12.30

(111) 154.113

(210) M 97 04581
(180) 2007.12.09

(111) 154.114

(210) M 97 04544
(180) 2007.12.08

(111) 154.115

(210) M 97 04627
(180) 2007.12.10

(111) 154.117

(210) M 97 04549
(180) 2007.12.08

(111) 154.128

(210) M 97 04674
(180) 2007.12.15

(111) 154.129

(210) M 97 04517
(180) 2007.12.05

(111) 154.130

(210) M 97 04802
(180) 2007.12.18

(111) 154.132

(210) M 97 04670
(180) 2007.12.15

(111) 154.133
(210) M 97 04540
(180) 2007.12.08

(111) 154.136
(210) M 97 04805
(180) 2007.12.18

(111) 154.138
(210) M 97 04676
(180) 2007.12.15

(111) 154.139
(210) M 97 04678
(180) 2007.12.15

(111) 154.141
(210) M 97 04806
(180) 2007.12.18

(111) 154.145
(210) M 97 04529
(180) 2007.12.05

(111) 154.147
(210) M 97 04528
(180) 2007.12.05

(111) 154.149
(210) M 97 04527
(180) 2007.12.05

(111) 155.726
(210) M 97 04165
(180) 2007.11.14

(111) 157.845
(210) M 98 03181
(180) 2008.08.06

(111) 158.480
(210) M 98 03202
(180) 2008.08.07

A rovat 108 db közlést tartalmaz.
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(111) 119.892
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111) 120.031
(732) UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)

(111) 120.200
(732) AstraZeneca AB, Södertälje (SE)

(111) 120.327
(732) Exxon Mobil Corporation (New Jersey államban bejegyzett

cég), Irving, Texas (US)

(111) 120.331
(732) Exxon Mobil Corporation (New Jersey államban bejegyzett

cég), Irving, Texas (US)

(111) 120.403
(732) The Toro Company, Bloomington, Minnesota (US)

(111) 120.512
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 120.612
(732) The Geon Company, Cleveland, Ohio (US)

(111) 120.615
(732) Chartpak, Inc., Delaware, Lees, Massachusetts (US)

(111) 120.644
(732) UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)

(111) 120.682
(732) Exxon Mobil Corporation (New Jersey államban bejegyzett

cég), Irving, Texas (US)

(111) 120.686
(732) Exxon Mobil Corporation (New Jersey államban bejegyzett

cég), Irving, Texas (US)

(111) 120.689
(732) Exxon Mobil Corporation (New Jersey államban bejegyzett

cég), Irving, Texas (US)

(111) 120.698
(732) INFINEUM INTERNATIONAL LIMITED, Theale (GB)

(111) 120.765
(732) Nippon Soda Company Limited, Tokió (JP)

(111) 120.833
(732) Hill, Thomson & Co., Limited, Paisley, Scotland (GB)

(111) 121.389
(732) TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO

CORPORATION), Tokió (JP)

(111) 121.604
(732) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, Tokió (JP)

(111) 121.847
(732) Jimlar Corporation (New York állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Great Neck, New York (US)

(111) 122.077
(732) Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., Kadoma, Osaka (JP)

(111) 127.353
(732) Nikon Corporation, Tokió (JP)

(111) 127.379
(732) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)

(111) 127.639
(732) S.A. Spa Monopole, Compagnie Fermiere de Spa, Spa (BE)

(111) 127.647
(732) Cabot Corporation, Boston, Massachusetts (US)

(111) 127.656
(732) General Motors Corp., Detroit, Michigan (US)

(111) 127.661
(732) General Motors Corporation, Detroit, Michigan (US)

(111) 127.663
(732) General Motors Corporation, Detroit, Michigan (US)

(111) 127.688
(732) HLT International IP LLC ( Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat ), Beverly Hills, California (US)

(111) 127.870
(732) Kaulin Manufacturing Co., Ltd., Taipei (TW)

(111) 127.878
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble

Plaza,Cincinnati, Ohio (US)

(111) 127.879
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble

Plaza,Cincinnati, Ohio (US)

(111) 128.011
(732) Hokko Chemical Industry Co., Ltd., Tokió (JP)

(111) 129.611
(732) General Motors Corporation, Detroit, Michigan (US)
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(111) 150.573
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 152.306
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 152.818
(732) Budapest Autósport Egyesület, Budapest (HU)

(111) 153.733
(732) Expressz Magyarország Média Zártkörûen Mûködõ Rt.,

Budapest (HU)

(111) 154.401
(732) PANNONMILL Malomipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Komárom (HU)

(111) 154.423
(732) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)

(111) 154.742
(732) Gödöllõ Környéki Regionális Turisztikai Egyesület,

Gödöllõ (HU)

(111) 155.350
(732) MARKER-KERÁMIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Miskolc (HU)

(111) 155.748
(732) Logica Plc., London (GB)

(111) 155.880
(732) Revatex,Inc., Los Angeles (US)

(111) 156.307
(732) Hangzhou Jinsong Group Co., Ltd., Hangzhou (CN)

(111) 156.380
(732) Oriental Herbs Kft., Budapest (HU)

(111) 156.389
(732) WYETH HOLDINGS CORPORATION, Madison,

New Jersey (US)

(111) 156.474
(732) Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao Corporation),

Tokió (JP)

(111) 156.497
(732) ProLogis, Denver, Colorado (US)

(111) 156.736
(732) FMC CORPORATION (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Philadelphia, Pennsylvania (US)

(111) 156.789
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)

(111) 156.823
(732) Öko-Logika Környezetgazdálkodási Kft., Budapest (HU)

(111) 156.970
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

(111) 156.990
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 157.099
(732) Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao Corporation),

Tokió (JP)

(111) 157.168
(732) TECHNO SECURITY Zrt., Budapest (HU)

(111) 157.235
(732) Aviva Életbiztosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(111) 157.246
(732) Kia Motors Corporation (Koreában bejegyzett cég), Szöul (KR)

(111) 157.308
(732) Mabelsoft Limited, Nicosia (CY)

(111) 157.312
(732) Mabelsoft Limited, Nicosia (CY)

(111) 157.317
(732) Mabelsoft Limited, Nicosia (CY)

(111) 157.476
(732) OKI DATA CORPORATION, Tokió (JP)

(111) 157.486
(732) PHARMAPLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Mosonmagyaróvár (HU)

(111) 157.586
(732) L.C. Licensing, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), New York, New York (US)

(111) 157.600
(732) The McGuire Furniture Company (Észak Carolina állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), San Francisco,
Kalifornia (US)

(111) 157.646
(732) Weissenböck Baustoffwerk Gesellschaft mbH.,

Neunkirchen (AT)

(111) 157.692
(732) Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma-shi,

Osaka (JP)

(111) 157.693
(732) Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Kadoma-shi,

Osaka (JP)

(111) 157.775
(732) Vural Giyim Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi,

Mercan-Istanbul (TR)
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(111) 157.782
(732) PROVIEW ELECTRONICS (TAIWAN) CO., LTD.,

Yung-Ho/Taipei (TW)

(111) 158.051
(732) Infinium Software, Inc. (Massachusetts állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Alpharetta (US)

(111) 158.145
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

(111) 158.206
(732) Közép Európai Egyetem, Budapest (HU)

(111) 158.208
(732) Közép Európai Egyetem, Budapest (HU)

(111) 158.381
(732) NATURLAND Magyarország Kft., Budapest (HU)

(111) 158.472
(732) Columbus IT Partner A/S, Koppenhága (DK)

(111) 158.529
(732) Magyar Minõség Társaság, Budapest (HU)

(111) 158.530
(732) Laboratoires De Biologie Vegetale Yves Rocher,

La Gacilly (FR)

(111) 158.531
(732) SHIRYONIT HOSEM Security Products Manufacturing (1991)

Ltd., Tel-Aviv (IL)

(111) 158.949
(732) House of Prince A/S, Soborg (DK)

(111) 159.054
(732) WYETH HOLDINGS CORPORATION, Madison,

New Jersey (US)

(111) 159.094
(732) Prestolite Electric Incorporated (Delaware államban bejegyzett

cég), Ann Arbor, Michigan (US)

(111) 159.095
(732) DONG-IL CORPORATION, Szöul (KR);

DONG-IL INDUSTRIAL CO., Ansan, Kjonggi-to (KR)

(111) 159.102
(732) Zöldségcentrum Kereskedelmi, Termeltetõ és Szolgáltató Kft.,

Makó (HU)

(111) 159.194
(732) WYETH HOLDINGS CORPORATION, Madison,

New Jersey (US)

(111) 159.233
(732) Kabushiki Kaisha Pilot Corporation (also trading as Pilot

Corporation), Tokyo (JP)

(111) 159.292
(732) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

(111) 159.460
(732) CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED,

London (GB)

(111) 159.491
(732) Unilever N.V., Rotterdam (NL)

(111) 159.506
(732) CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED,

London (GB)

(111) 159.608
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Groton, Connecticut (US)

(111) 159.623
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)

(111) 159.724
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)

(111) 159.736
(732) Procter & Gamble Business Services Canada Company,

Halifax, Nova Scotia (CA)

(111) 159.852
(732) ORION Elektronikai Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 160.112
(732) AstraZeneca UK Limited, London (GB)

(111) 160.527
(732) GIANT MANUFACTURING CO., LTD., Taichung

Hsien (TW)

(111) 160.639
(732) TATA MOTORS LIMITED, Mumbai (IN)

(111) 160.648
(732) TATA MOTORS LIMITED, Mumbai (IN)

(111) 160.655
(732) TATA MOTORS LIMITED, Mumbai (IN)

(111) 160.713
(732) DANUBIANA BT., Bonyhád (HU)

(111) 160.725
(732) INTER-CAD Kft., Budapest (HU)

(111) 160.864
(732) Wrangler Apparel Corp. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Wilmington, Delaware (US)

(111) 161.067
(732) Chrysler LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Auburn Hills City, Michigan (US)

(111) 161.251
(732) Miss Elaine, Inc., St. Louis, Missouri (US)

M961

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 9. szám I. kötet, 2008.09.15.

Nemzeti védjegyoltalom megújítása I.



(111) 162.230
(732) CROSSCARE Limited, Dublin 24 (IE)

(111) 162.586
(732) PANNONMILL Malomipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Komárom (HU)

(111) 162.879
(732) Disney Enterprises, Inc., Burbank, Kalifornia (US)

(111) 163.153
(732) agru Kunststofftechnik GmbH, Bad Hall (AT)

(111) 163.154
(732) agru Kunststofftechnik GmbH, Bad Hall (AT)

(111) 163.402
(732) Mary Kay Inc., Dallas, Texas (US)

(111) 164.512
(732) BIO-RAD LABORATORIES, INC. (Delaware államban

bejegyzett cég), Hercules, Kalifornia (US)

(111) 165.003
(732) MARY KAY INC., Dallas, Texas (US)

(111) 166.773
(732) NATURLAND Magyarország Termelõ és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(111) 166.775
(732) NATURLAND Magyarország Termelõ és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(111) 170.846
(732) Vagabond Skor Varberg AB, Varberg (SE)

(111) 176.649
(732) DESA INTERNATIONAL LLC, Kentucky (US)

(111) 192.834
(732) Anheuser-Busch Incorporated (Missouri állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), St. Louis, Missouri (US)

(111) 192.835
(732) Anheuser-Busch Incorporated (Missouri állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), St.Louis, Missouri (US)

A rovat 118 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás

(111) 135.152
(732) BSN medical GmbH, Hamburg (DE)

(111) 136.797
(732) Gubor Schokoladen GmbH, Dettingen (DE)

(111) 138.652
(732) BSN medical GmbH, Hamburg (DE)

(111) 139.691
(732) Intellectual Property Masters B.V., Baarn (NL)

(111) 139.697
(732) Intellectual Property Masters B.V., Baarn (NL)

(111) 139.725
(732) Cinema Invest Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 144.020
(732) IVAX International GmbH, Rapperswil (CH)

(111) 144.666
(732) Intellectual Property Masters B.V., Baarn (NL)

(111) 145.156
(732) Ruderer Klebetechnik GmbH, Zorneding (DE)

(111) 150.855
(732) Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro,

S.A., Vila Nova de Gaia (PT)

(111) 151.826
(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited, Currabinny, Carrigaline,

County Cork (IE)

(111) 151.953
(732) SmithKline Beecham (Cork) Limited, Currabinny, Carrigaline,

County Cork (IE)

(111) 152.789
(732) Cinema Invest Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 154.401
(732) PANNONMILL Malomipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Komárom (HU)

(111) 155.497
(732) FedEx Office and Print Services, Inc., Dallas, Texas (US)

(111) 156.548
(732) Intellectual Property Masters B.V., Baarn (NL)

(111) 156.773
(732) Intellectual Property Masters B.V., Baarn (NL)

(111) 157.168
(732) TECHNO SECURITY Zrt., Budapest (HU)

(111) 157.229
(732) LOVATO GAS S.p.A., Vicenza (VI) (IT)

(111) 158.012
(732) PLASTDUR 2007. Vegyianyagokat Gyártó és Forgalmazó Kft.,

Nagymaros (HU)

(111) 158.206
(732) Közép Európai Egyetem, Budapest (HU)

(111) 158.208
(732) Közép Európai Egyetem, Budapest (HU)

(111) 160.118
(732) Drilltec Patents & Technologies Corporation, Houston,

Texas (US)

(111) 160.144
(732) Intellectual Property Masters B.V., Baarn (NL)

(111) 160.215
(732) Illinois Tool Works Inc ., Glenview, Illinois (US)

(111) 160.293
(732) Chloe S.A.S., Paris (FR)

(111) 161.236
(732) LÁRHEN Tanácsadó, Iparjogvédelmi, Menedzser,

Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(111) 162.586
(732) PANNONMILL Malomipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Komárom (HU)

(111) 162.719
(732) Intellectual Property Masters B.V., Baarn (NL)

(111) 162.726
(732) Intellectual Property Masters B.V., Baarn (NL)

(111) 163.580
(732) Church & Dwight Co., Inc. ( Delaware államban, Amerikai

Egyesült Államok, bejegyzett cég ), Princeton,
New Jersey (US)
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(111) 164.758
(732) BAE Systems Survivability Systems, LLC, Jacksonville (US)

(111) 164.759
(732) BAE Systems Survivability Systems, LLC, Jacksonville (US)

(111) 164.761
(732) BAE Systems Survivability Systems, LLC, Jacksonville (US)

(111) 166.773
(732) NATURLAND Magyarország Termelõ és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(111) 166.775
(732) NATURLAND Magyarország Termelõ és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)

(111) 166.965
(732) BSN medical GmbH, Hamburg (DE)

(111) 167.628
(732) Chemetall Corp. c/o Rockwood Specialties Group, Inc.,

Princeton, New Jersey (US)

(111) 168.253
(732) Telekom Austria TA AG, Wien (AT)

(111) 171.247
(732) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo (JP)

(111) 172.696
(732) Vitézy Tamás, Budapest (HU)

(111) 173.938
(732) Vivartia Industrial and Commercial Company of Food Products

and Catering Services S.A., Maroussi, Athens (GR)

(111) 173.940
(732) Vivartia Industrial and Commercial Company of Food Products

and Catering Services S.A., Maroussi, Athens (GR)

(111) 173.942
(732) Vivartia Industrial and Commercial Company of Food Products

and Catering Services S.A., Maroussi, Athens (GR)

(111) 176.329
(732) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo (JP)

(111) 176.493
(732) Intellectual Property Masters B.V., Baarn (NL)

(111) 177.946
(732) Intellectual Property Masters B.V., Baarn (NL)

(111) 180.514
(732) UCMS (United Customer Management Services) Group EMEA

Limited, Limassol (CY)

(111) 180.860
(732) Vivartia Industrial and Commercial Company of Food Products

and Catering Services S.A., Maroussi, Athens (GR)

(111) 181.689
(732) Vivartia Industrial and Commercial Company of Food Products

and Catering Services S.A., Maroussi, Athens (GR)

(111) 182.390
(732) Vivartia Industrial and Commercial Company of Food Products

and Catering Services S.A., Maroussi, Athens (GR)

(111) 182.596
(732) Vivartia Industrial and Commercial Company of Food Products

and Catering Services S.A., Maroussi, Athens (GR)

(111) 185.294
(732) COL-LOG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 187.258
(732) Cinema Invest Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 187.259
(732) Cinema Invest Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 187.260
(732) Cinema Invest Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 187.261
(732) Cinema Invest Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 187.740
(732) Torma Ignác, Budapest (HU)

(111) 189.314
(732) Vivartia Industrial and Commercial Company of Food Products

and Catering Services S.A., Maroussi, Athens (GR)

(111) 189.910
(732) Cinema Invest Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 190.147
(732) LABORATOIRE DE LA MER, SAINT MALO (FR)

(111) 190.686
(732) LABORATOIRE DE LA MER, SAINT MALO (FR)

(111) 191.019
(732) Curtis Jackson, New York (US)

(111) 192.482
(732) MEGGLE AG, Wasserburg (DE)

(111) 192.895
(732) Intellectual Property Masters B.V., Baarn (NL)

(111) 193.132
(732) MedicalScan Piac- és Közvéleménykutató, Szoftver Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
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(111) 193.937
(732) MedicalScan Piac- és Közvéleménykutató, Szoftver Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 193.958
(732) MedicalScan Piac- és Közvéleménykutató, Szoftver Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(111) 194.160
(732) Demeter Pincészet Szõlészeti, Borászati, Kereskedelmi

és Szolgáltató Kft., Eger (HU)

(111) 194.276
(732) Tessloff Verlag, Ragnar Tessloff GmbH & Co. KG,

Nürnberg (DE)

A rovat 70 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás

(111) 117.566
(732) Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings

Corporation), Tokió (JP)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(111) 127.639
(732) S.A. Spa Monopole, Compagnie Fermiere de Spa, Spa (BE)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 130.443
(732) Doctor’s Associates Inc., Plantation (US)
(740) Dr. Udvarhelyi Miklós Ügyvédi Iroda, Veszprém

(111) 155.748
(732) Logica Plc., London (GB)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 156.307
(732) Hangzhou Jinsong Group Co., Ltd., Hangzhou (CN)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(111) 158.051
(732) Infinium Software, Inc. (Massachusetts állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Alpharetta (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 159.680
(732) P.T. Lionindo Jaya, Jakarta Timur (ID)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, dr. Sasvári Gabriella,

Budapest

(111) 160.112
(732) AstraZeneca UK Limited, London (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 171.717
(732) Magyar Távközlési Rt., Budapest (HU);

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU);
OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 172.545
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 10 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése

(111) 117.566
(732) Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings

Corporation), Tokió (JP)

(111) 119.892
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(111) 127.639
(732) S.A. Spa Monopole, Compagnie Fermiere de Spa, Spa (BE)

(111) 130.443
(732) Doctor’s Associates Inc., Plantation (US)

(111) 155.748
(732) Logica Plc., London (GB)

(111) 156.307
(732) Hangzhou Jinsong Group Co., Ltd., Hangzhou (CN)

(111) 158.051
(732) Infinium Software, Inc. (Massachusetts állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Alpharetta (US)

(111) 159.680
(732) P.T. Lionindo Jaya, Jakarta Timur (ID)

(111) 160.112
(732) AstraZeneca UK Limited, London (GB)

(111) 172.545
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)

(111) 174.066
(732) Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG, Essen (DE)

(111) 177.323
(732) Aldi GmbH & Co. KG, Mülheim an der Ruhr (DE)

(111) 182.452
(732) Aldi GmbH & Co. KG, Mülheim an der Ruhr (DE)

(111) 183.112
(732) Aldi GmbH & Co. KG, Mülheim an der Ruhr (DE)

A rovat 14 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás

(111) 117.566
(732) Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings

Corporation), Tokió (JP)
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(111) 122.449
(732) Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings

Corporation), Tokió (JP)

(111) 122.450
(732) Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings

Corporation), Tokió (JP)

(111) 122.717
(732) Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings

Corporation), Tokió (JP)

(111) 127.647
(732) Cabot Corporation, Boston, Massachusetts (US)

(111) 127.691
(732) Malhotra Shaving Products Private Limited, Begumpet,

Hyderabad, State of Andhra Pradesh (IN)

(111) 129.421
(732) Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings

Corporation), Tokió (JP)

(111) 130.130
(732) Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings

Corporation), Tokió (JP)

(111) 130.443
(732) Doctor’s Associates Inc., Plantation (US)

(111) 133.179
(732) Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings

Corporation), Tokió (JP)

(111) 135.498
(732) Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings

Corporation), Tokió (JP)

(111) 135.499
(732) Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings

Corporation), Tokió (JP)

(111) 156.497
(732) ProLogis, Denver, Colorado (US)

(111) 157.246
(732) Kia Motors Corporation (Koreában bejegyzett cég), Szöul (KR)

(111) 158.051
(732) Infinium Software, Inc. (Massachusetts állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Alpharetta (US)

(111) 159.460
(732) CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED,

London (GB)

(111) 159.506
(732) CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED,

London (GB)

(111) 160.112
(732) AstraZeneca UK Limited, London (GB)

(111) 160.241
(732) Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings

Corporation), Tokió (JP)

(111) 160.639
(732) TATA MOTORS LIMITED, Mumbai (IN)

(111) 160.648
(732) TATA MOTORS LIMITED, Mumbai (IN)

(111) 160.655
(732) TATA MOTORS LIMITED, Mumbai (IN)

(111) 160.691
(732) Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings

Corporation), Tokió (JP)

(111) 161.251
(732) Miss Elaine, Inc., St. Louis, Missouri (US)

(111) 170.487
(732) Showa Glove Co., Hyogo (JP)

(111) 170.490
(732) Showa Glove Co., Hyogo (JP)

(111) 173.617
(732) Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings

Corporation), Tokió (JP)

(111) 189.528
(732) Bayra System Kft., Budapest (HU)

(111) 194.171
(732) Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., México Distritio Federal,

Mexico (MX)

A rovat 29 db közlést tartalmaz.
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