
(111) 191.100 (151) 2007.09.13.
(210) M 04 03487 (220) 2004.08.16.
(732) Co-op Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

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

tisztító, fényesítõ, súroló és csiszolószerek, szappanok, illatsze-
rek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek, az
újszülött, bébi, kisgyermek és gyermek ápolószerek kivételével.

(111) 191.498 (151) 2007.10.17.
(210) M 07 01490 (220) 2007.04.19.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.731 (151) 2007.11.19.
(210) M 04 04089 (220) 2004.10.05.
(732) Mikon Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) RTS
(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.

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

(111) 191.802 (151) 2007.11.29.
(210) M 07 00021 (220) 2007.01.05.
(732) Visa International Service Association (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Foster City,
California (US)

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

(541) VISA READYLINK
(511) 36 Elõre fizetett kártyaszolgáltatás.

(111) 191.803 (151) 2007.11.29.
(210) M 06 00287 (220) 2006.01.30.
(732) Betonmix Kft., Érd (HU)

(541) Polimix mûanyagszál
(511) 19 Mûanyag szál.

(111) 191.804 (151) 2007.11.29.
(210) M 07 01082 (220) 2007.03.30.
(732) LEGAL MASTERS Játékgyártó, Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft., Balatonszárszó (HU)
(740) dr. Lovászi-Tóth Ádám, Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 191.805 (151) 2007.11.29.
(210) M 07 01081 (220) 2007.03.30.
(732) LEGAL MASTERS Játékgyártó, Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft., Balatonszárszó (HU)
(740) dr. Lovászi-Tóth Ádám, Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) LEGAL MASTERS
(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba.

(111) 191.806 (151) 2007.11.29.
(210) M 06 00152 (220) 2006.01.17.
(732) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) BETÉTMIX
(511) 36 Biztosítás és pénzügyek.

(111) 191.807 (151) 2007.11.29.
(210) M 06 01331 (220) 2006.04.18.
(732) ERU HUNGÁRIA SAJTGYÁRTÓ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Oláh József ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Sajt.

(111) 191.808 (151) 2007.11.29.
(210) M 06 00973 (220) 2006.03.22.
(732) Siklósi Zoltán, Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Sajtkeverék.
30 Pizza.
43 Éttermi szolgáltatás.

M190

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 2. szám II. kötet, 2008.02.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek II.

Lajstromozott védjegyek II.



(111) 191.809 (151) 2007.11.29.
(210) M 06 01341 (220) 2006.05.02.
(732) Húsprofit Kft., Eger (HU)

(546)

(511) 29 Combsonka.

(111) 191.811 (151) 2007.11.29.
(210) M 07 00539 (220) 2007.02.16.
(732) Sweeting International Kft., Feketeerdõ (HU)

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
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) 191.814 (151) 2007.11.29.
(210) M 07 00017 (220) 2007.01.05.
(732) EURÓPA KÁVÉHÁZ Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Prónay Bence, Naszádos, Bihary és Prónay Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 191.816 (151) 2007.11.29.
(210) M 06 01343 (220) 2006.04.18.
(732) TOLIKO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Tálos Zsuzsanna, Dr. Tálos Zsuzsanna és dr. Kamondy

Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruhanemûk, cipõk, kalapáruk.

(111) 191.817 (151) 2007.11.29.
(210) M 06 00286 (220) 2006.01.30.
(732) Betonmix Kft., Érd (HU)

(541) Topmix felületkeményítõ
(511) 19 Felületkeményítõ.

(111) 191.818 (151) 2007.11.29.
(210) M 06 00474 (220) 2006.02.27.
(732) FGF Bt., Budapest (HU)

(541) KÖZMÛ KUPA
(511) 41 Sportrendezvény.

(111) 191.970 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00535 (220) 2007.02.16.
(732) Nemzeti Nyomozó Iroda, Budapest (HU)
(740) G. Horgos Ügyvédi Iroda, Gerginé dr. Horgos Lívia 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;
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.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek meg-
felelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 192.189 (151) 2007.12.27.
(210) M 07 02466 (220) 2007.07.06.
(732) pureco Környezetvédelmi és Gazdasági Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 1 Víztisztító vegyi termékek, vízlágyító szerek, olajok levá-
lasztására szolgáló termékek.

7 Szivattyúgépek, szeparátorok, olajszeparátorok

11 Víztisztító berendezések és gépek, vízderítõ berendezések,
vízellátó berendezések, vízelosztó berendezések, vízszûrõ beren-
dezések.

37 Építés, gépek üzembe helyezése, karbantartása, javítása.

39 Szennyvízelvezetés.

40 Fémmegmunkálás, szennyvízkezelés.
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42 Környezetvédelmi tanácsadás, építési tervkészítés, építé-
szeti konzultáció, mûszaki kutatás, mûszaki tanulmányok készíté-
se, szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban.

(111) 192.190 (151) 2007.12.27.
(210) M 07 02465 (220) 2007.07.06.
(732) pureco Környezetvédelmi és Gazdasági Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) ENVIA
(511) 1 Víztisztító vegyi termékek, vízlágyító szerek, olajok levá-

lasztására szolgáló termékek.
7 Szivattyúgépek, szeparátorok, olajszeparátorok
11 Víztisztító berendezések és gépek, vízderítõ berendezések,
vízellátó berendezések, vízelosztó berendezések, vízszûrõ beren-
dezések.
37 Építés, gépek üzembe helyezése, karbantartása, javítása.
39 Szennyvízelvezetés.
40 Fémmegmunkálás, szennyvízkezelés.
42 Környezetvédelmi tanácsadás, építési tervkészítés, építé-
szeti konzultáció, mûszaki kutatás, mûszaki tanulmányok készíté-
se, szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban.

(111) 192.191 (151) 2007.12.27.
(210) M 07 00487 (220) 2007.02.14.
(732) Li Jian Feng, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruha, cipõ, kalapáruk.

(111) 192.192 (151) 2007.12.27.
(210) M 06 02290 (220) 2006.07.04.
(732) Standard Snacks S.R.L., Bucuresti (RO)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) N’ICE TEA
(511) 32 Teák, jeges teák.

(111) 192.198 (151) 2007.12.29.
(210) M 06 03323 (220) 2006.10.09.
(732) Karát Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 25 Fehérnemûk (alsók, atléták, hálóingek, pizsama), ingek, pó-
lók, topok, blúzok, pulóverek, mellények, szabadidõruhák, jog-
gingok, ruhák, szoknyák, kétrészesek, nadrágok, (pantalló, sort,
bermuda, sztreccs, farmer), dzsekik, kabátok, lábbelik (vászon és
bõr utcai, házi-, sport-, papucs, csizma), öltözékkiegészítõk
(nyakkendõ, sapka, sál, kendõ, kesztyû, ernyõ), bõrdíszmûáruk,
harisnya, harisnyanadrág, zokni.
35 Árubemutatás, export-import ügynökség, hirdetési tevé-
kenység, áruminták, reklámanyagok terjesztése, ruházati kis- és
nagykereskedelem.

(111) 192.199 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 00960 (220) 2007.03.22.
(732) TIMESCO ZRt., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok.

(111) 192.200 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 00948 (220) 2007.03.22.
(732) Allegro Mode Bt., Dunakeszi (HU);

Vivace Mode Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.201 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 01180 (220) 2007.04.05.
(732) Intero-Mode Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.202 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 00961 (220) 2007.03.22.
(732) TIMESCO Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok.

(111) 192.203 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 01168 (220) 2007.04.05.
(732) Tóth Péter, Budapest (HU)
(740) dr. Hazai Kinga, Dr. Kéri - dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

M192

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 2. szám II. kötet, 2008.02.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek II.



(111) 192.204 (151) 2007.12.29.
(210) M 04 02376 (220) 2004.05.19.
(732) ILZER Italgyártó Zrt., Monor (HU)

(554)

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

(111) 192.205 (151) 2007.12.29.
(210) M 06 03324 (220) 2006.10.09.
(732) Karát Kft., Debrecen (HU)

(541) KARÁT
(511) 25 Fehérnemûk (alsók, atléták, hálóingek, pizsama), ingek, pó-

lók, topok, blúzok, pulóverek, mellények, szabadidõruhák, jog-
gingok, ruhák, szoknyák, kétrészesek, nadrágok, (pantalló, sort,
bermuda, sztreccs, farmer), dzsekik, kabátok, lábbelik (vászon és
bõr utcai, házi-, sport-, papucs, csizma), öltözékkiegészítõk
(nyakkendõ, sapka, sál, kendõ, kesztyû, ernyõ), bõrdíszmûáruk,
harisnya, harisnyanadrág, zokni.
35 Árubemutatás, export-import ügynökség, hirdetési tevé-
kenység, áruminták, reklámanyagok terjesztése, ruházati kis- és
nagykereskedelem.

(111) 192.206 (151) 2007.12.29.
(210) M 06 01944 (220) 2006.06.01.
(732) Heineken Hungária Sörgyárak Nyrt., Sopron (HU)

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

(111) 192.207 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 01169 (220) 2007.04.05.
(732) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelõ és Forgalmazó

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

(541) SZENTKIRÁLYI
(511) 32 Ásványvizek.

(111) 192.208 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 00949 (220) 2007.03.22.
(732) Gábrielné Derda Judit, Budapest (HU)
(740) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CITROM AUTÓSISKOLA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 192.209 (151) 2007.12.29.
(210) M 06 03203 (220) 2006.09.26.
(732) Petrányi Ákos, Budapest (HU);

Farkas Fruzsina, Súr (HU)
(740) dr. Jámbor Attila, Dr. Jámbor Attila Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Egzotikus mint te!
(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.

(111) 192.210 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 01527 (220) 2007.04.20.
(732) EST-Invest Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Fintha-Nagy Ádám, Fintha-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Diszkók (szolgáltatásai), klubszolgáltatások (szórakozta-
tás), éjszakai klubok.
43 Bár (szolgáltatás), vendéglátóipari, éttermek.

(111) 192.211 (151) 2007.12.29.
(210) M 06 03463 (220) 2006.10.20.
(732) Kovács Zoltán, Pécs (HU)

(546)

(511) 37 Saját tervezésû, faszerkezetû köztéri árusítópavilonok és
egyéb faépítmények gyártása, összeszerelése.

(111) 192.212 (151) 2007.12.29.
(210) M 06 00224 (220) 2006.01.23.
(732) Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

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

gyák.
5 Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(111) 192.213 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 00958 (220) 2007.03.22.
(732) TIMESCO ZRt., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok.
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(111) 192.214 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 00955 (220) 2007.03.22.
(732) GOLDING Reklámajándék Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Garai Péter, Mátyás és Garai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(111) 192.215 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 00594 (220) 2007.02.21.
(732) Schönherz Kollégiumért Alapítvány, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 192.216 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 01536 (220) 2007.04.20.
(732) Immobilia Ingatlanfejlesztõ- és Hasznosító Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás, Ruttkai és Marczel és Ruttkai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
36 Ingatlanügyletek.

(111) 192.217 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 01176 (220) 2007.04.05.
(732) Artwork Photo Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Harmath Luca, Kócsó és Társa 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.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 192.218 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 00614 (220) 2007.02.20.
(732) Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., Osaka (JP)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Síkképernyõs televíziós készülékek lapos plazma- vagy fo-
lyadékkristályos képmegjelenítõvel; videokazetta-felvevõk és
-lejátszók; digitális videolemez-felvevõk és -lejátszók; digitális
hanglemezfelvevõk és -lejátszók; síkképernyõs televíziós készü-
lékek lapos plazma- vagy folyadékkristályos képmegjelenítõvel
felszerelve, beépített videokazetta-felvevõvel és l-ejátszóval, di-
gitális videolemez-felvevõvel és -lejátszóval vagy digitális hang-
lemezfelvevõvel és -lejátszóval; hangszórórendszerek; televízió-
hoz használt távirányító berendezések.

(111) 192.219 (151) 2007.12.29.
(210) M 06 00381 (220) 2006.02.03.
(732) PILIS’91 Kft., Piliscsév (HU)

(541) BOURBON JOE
(511) 33 Whisky.

(111) 192.220 (151) 2007.12.29.
(210) M 06 03846 (220) 2006.11.24.
(732) SOLE-MiZo Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ZORBA Krémfehérsajt
(511) 29 Sajtok.

(111) 192.221 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 01174 (220) 2007.04.05.
(732) Sanaplus Kft., Jánossomorja (HU)

(541) Energydex
(511) 5 Szõlõcukor, vitaminkészítmények.

30 Glükóz étkezési használatra; cukorkaáruk; pasztillák.
32 Készítmények italok elõállításához; porok italokhoz; pasz-
tillák italokhoz.

(111) 192.222 (151) 2007.12.29.
(210) M 06 03321 (220) 2006.10.09.
(732) Karát Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 25 Fehérnemûk (alsók, atléták, hálóingek, pizsama), ingek, pó-
lók, topok, blúzok, pulóverek, mellények, szabadidõruhák, jog-
gingok, ruhák, szoknyák, kétrészesek, nadrágok, (pantalló, sort,
bermuda, sztreccs, farmer), dzsekik, kabátok, lábbelik (vászon és
bõr utcai, házi-, sport-, papucs, csizma), öltözékkiegészítõk
(nyakkendõ, sapka, sál, kendõ, kesztyû, ernyõ), bõrdíszmûáruk,
harisnya, harisnyanadrág, zokni.
35 Árubemutatás, export-import ügynökség, hirdetési tevé-
kenység, áruminták, reklámanyagok terjesztése, ruházati kis- és
nagykereskedelem.

(111) 192.223 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 01178 (220) 2007.04.05.
(732) Tianjin Tianshi Group Co., Ltd., Tianjin New Tech

Industrial Park (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
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(546)

(511) 3 Mosószappanok, mosószerek, tisztítószerek, cipõkrém,
fém-karbid (csiszolószerek), illóolajok, kozmetikumok, fogkré-
mek, illatosított fa, kozmetikumok állatok számára.
5 Vitaminkészítmények, oxigénfürdõk, fertõtlenítõszerek
egészségügyi használatra, kontaktlencse-folyadékok, tápanya-
gok mikroorganizmusok számára, bébiételek, légfrissítõ készít-
mények, kutyalemosó szerek, rovarriasztó füstölõk, kendõk
gyógyszeres lemosószerekkel átitatva, fogászati lakkok.
29 Állati velõ táplálkozási célra, algakivonatok étkezésre, rák-
félék (nem élõ keménytestûek), zöldségkonzervek, virágporké-
szítmények (élelmiszer), szárított virágok étkezés céljára, szárí-
tott zöldségek, tojásfehérje, tejtermékek, étkezési olaj, zöldségsa-
láták, étkezési zselék, feldolgozott dió, szárított gomba étkezési
célra, albumin étkezésre.
30 Kávé-, teaalapú italok, természetes édesítõszerek, bonbo-
nok (cukorkák), méhészeti termék (propolisz) emberi fogyasztás-
ra, zabalapú ételek, szusi, dara emberi táplálkozásra, tészták
(liszttartalmú ételek), pattogatott kukorica, szójaliszt, keményítõ-
tartalmú termékek ételekhez, jégkrém, fõzõsó, szójaszósz, étel-
ízesítõ (fûszer), élesztõ, eszenciák élelmiszerekhez (kivéve az
étereszenciákat és az illóolajokat), tejszínhabot keményítõ termé-
kek.

(111) 192.224 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 00957 (220) 2007.03.22.
(732) TIMESCO Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok.

(111) 192.225 (151) 2007.12.29.
(210) M 06 02232 (220) 2006.06.28.
(732) DETKI KEKSZ Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 30 Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

(111) 192.226 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 00959 (220) 2007.03.22.
(732) TIMESCO Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok.

(111) 192.227 (151) 2007.12.29.
(210) M 06 03312 (220) 2006.10.09.
(732) LKG Média Kiadó és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth M. Gábor, Ernszt és Tóth 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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; könyv- és lapki-
adás.

(111) 192.228 (151) 2007.12.29.
(210) M 06 00380 (220) 2006.02.03.
(732) PILIS’91 Kft., Piliscsév (HU)

(546)

(511) 33 Likõrök.

(111) 192.229 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 01173 (220) 2007.04.05.
(732) Merland Expressz Logistics Services Fuvarozási,

Raktározási Kft., Sülysáp (HU)
(740) dr. Heinzelmann Virág, Heinzelmann és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; postaküldemények továbbítása; áruszállítás; levélben meg-
rendelt; napilapok terjesztése; ügynökség szállítmányozással
kapcsolatban; szállítási szolgáltatások; teher(áru)szállítás; szállít-
mányozás; áruk raktározása; õrzött értékszállítás; kamionos szál-
lítás; jégtörõ szolgáltatások; információnyújtás tárolással kapcso-
latban, információ szállítással kapcsolatban; termékek csomago-
lása; csomagküldemények elosztása; raktározás, tárolás; hajózási
szolgáltatások; szállítási ügynökség; folyami szállítás; gépkocsi-
val történõ szállítás; gyorsszolgálat (üzenet és áru továbbítására);
hulladékok szállítása és tárolása; jármûvek kölcsönzése; légi szál-
lítás; raktárbérlet; segélyakcióban való részvétel szállítással; sze-
mélyszállítás; taxiszolgáltatás; teheráruk kirakása; tengeri szállí-
tás; utasszállítás; vasúti szállítás; vízi jármûvel történõ szállítás;
vízi utazások szervezése; vontatás; áruk csomagolása.

(111) 192.230 (151) 2007.12.29.
(210) M 06 03462 (220) 2006.10.20.
(732) Eger Város Hegyközsége, Eger (HU)
(740) dr. Pajtók Gábor ügyvéd, Eger

(546)

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek; bálok szervezése; elõadómûvészek szolgáltatá-
sai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fo-
gadások tervezése (szórakoztatás); gyakorlati képzés (szemlélte-
tés); klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenci-
ák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és le-
bonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;
oktatás; oktatási tárgyú információk; show-mûsorok; show-mû-
sorok szervezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szeminári-
umok rendezése és vezetése; színházi produkciók; szórakoztatás;
szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem rek-
lámcélú), élõ elõadások bemutatása; továbbá rendezvény, prog-
ramsorozat, ünnepség szervezése, tartása; vásárok tartása; borver-
seny rendezése; borkóstolás tartása; kiállítás szervezése.

(111) 192.231 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 00954 (220) 2007.03.22.
(732) GOLDING Reklámajándék Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Garai Péter, Mátyás és Garai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(111) 192.232 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 00956 (220) 2007.03.22.
(732) GOLDING Reklámajándék Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Garai Péter, Mátyás és Garai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(111) 192.233 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 01166 (220) 2007.04.05.
(732) Pharmamedia Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 192.234 (151) 2007.12.29.
(210) M 06 03197 (220) 2006.09.26.
(732) INTERNET POINT Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rönky József ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Internetterminálok, számítógépek, számítógép-alkatrészek
és perifériák, interfészek, számítógép-memóriák, videoképer-
nyõk, számítógépprogramok, valamint az ezekhez kapcsolódó és
kapcsolatos dokumentáció, használati útmutató CD-n, számító-
gép hardver kereskedelmi ügyletek interneten történõ lebonyolí-
tásához.
35 Webdesign, reklámozás, adatfeldolgozás, adatkezelés, rek-
lámok terjesztése interneten keresztül, hirdetési szolgáltatások,
áruk és szolgáltatások felsorolása, üzleti tájékoztatás, informálás,
tanácsadás.
38 Távközlés, kommunikáció számítógép-terminálokkal, szá-
mítógépes adatátvitel, internetszolgáltatás, nyilvános bérinter-
net-szolgáltatás, hírközlés interneten keresztül, elektromos postai
szolgáltatás.
42 Számítógép-programozás, számítástechnikai hardver és
szoftver tervezése, számítógép kölcsönzése, adatok átalakítása,
számítógépes adatok helyreállítása, rendszerek tervezése, számí-
tógépprogram kölcsönzése, számítógépszoftver fenntartása, web-
oldalak alkotása, fenntartása, adatfeldolgozás, kezelés interneten
keresztül.

(111) 192.235 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 00947 (220) 2007.03.22.
(732) Simon Péter András, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenysé-
gek, rendezvényszervezés, éjszakai klubok, diszkók szolgáltatá-
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sai, versenyek szervezése (szórakoztatás), helyszínek bérlése, ze-
nei szolgáltatások, zene összeállítása, zeneszerkesztés, magyar és
külföldi elõadómûvészek, DJ-k, zenekarok szervezése, fellépteté-
se és ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, videofelvevõ ké-
szülékek kölcsönzése, hang- és filmfelvételek készítése, fényké-
pészet, hang-, fény-és vizuáltechnikai berendezések bérlése;
szórakoz(tat)ási tárgyú információk, magazinokkal kapcsolatos
kiadói és szerkesztõi tevékenység.

(111) 192.236 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00939 (220) 2007.03.21.
(732) Bona Endre, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyászati, állatgyógyászati és egészségügyi termékek;
diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek, tapaszok.

(111) 192.237 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00938 (220) 2007.03.21.
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Papp Dávid József, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

(111) 192.238 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00935 (220) 2007.03.21.
(732) Eurogarden Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvá-
rok, kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények,
cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõ-
porok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
vetõmagok, élõ növények és virágok.
32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készít-
mények italokhoz.

(111) 192.239 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00745 (220) 2007.03.06.
(732) ONION UNION Kft., Budapest (HU)

(541) Job & Roll - Állás és Pörgés
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 192.240 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00743 (220) 2007.03.06.
(732) Moha Show Bt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

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

(111) 192.241 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00940 (220) 2007.03.21.
(732) Bona Endre, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyászati, állatgyógyászati és egészségügyi termékek;
diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek, tapaszok.

(111) 192.242 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00941 (220) 2007.03.21.
(732) Bona Endre, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyászati, állatgyógyászati és egészségügyi termékek;
diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek.

(111) 192.244 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00943 (220) 2007.03.21.
(732) PharmMac Kft., Göd (HU)
(740) dr. Dobó Géza, Dobó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás
anyagok gyógyászati használatra.

(111) 192.245 (151) 2008.01.02.
(210) M 06 01927 (220) 2006.05.31.
(732) William Barry, St. John’s NF (CA)
(740) dr. Bán György, Dr. Bán György Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) THE PLAY REAL GAME
(511) 16 Nyomdaipari termékek, tanítási és oktatási anyagok (készü-

lékek kivételével).

28 Játékok, játékszerek.

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

(111) 192.246 (151) 2008.01.02.
(210) M 06 01928 (220) 2006.05.31.
(732) William Barry, St. John’s NF (CA)
(740) dr. Bán György, Dr. Bán György Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) THE BE REAL GAME
(511) 16 Nyomdaipari termékek, tanítási és oktatási anyagok (készü-

lékek kivételével).

28 Játékok, játékszerek.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 192.247 (151) 2008.01.02.
(210) M 06 04005 (220) 2006.12.08.
(732) Hegedûs Attila, Békéscsaba (HU)

(546)

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

(111) 192.248 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00945 (220) 2007.03.21.
(732) Compagnie Gervais Danone S.A., Paris (FR)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Tej, tejpor, zselésített, ízesített és habosított tej; tejtermé-
kek, nevezetesen: tejes desszertek, joghurtitalok, habok, krémek,
krémdesszertek, tejszín, vaj; fõleg tejbõl vagy tejtermékbõl ké-
szült natúr vagy ízesített italok, fõleg tejbõl készített tejitalok,
gyümölcsös tejes italok; natúr vagy ízesített erjesztett tejes termé-
kek, snack termékek, nevezetesen: tejalapú snack termékek, kivé-
ve a jégkrémeket, jeges tejet és jeges joghurtot; sajtalapú snack
termékek; sajtok, kenhetõ sajtok, érett sajtok, penészes érett saj-
tok és sajtok lében, túró, folyékony vagy krém állagú friss sajtok;
joghurtsajtok, joghurtok.

(111) 192.249 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00944 (220) 2007.03.21.
(732) Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Czárán István, Czárán Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 192.250 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00742 (220) 2007.03.06.
(732) Hemingway Franchise Group Limited, St.Helier,

Jersey (GB)
(740) dr. Rech Erika, Budapest 62. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 42 Idõsek otthona, ápolás (orvosi), gyógyszerészeti tanács-
adás, orvosi, higiéniai ellátás, szociálisszállás-szolgáltatás.

(111) 192.251 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00737 (220) 2007.03.06.
(732) ANIMPEX Kft., Budapest (HU)

(541) REMODE
(511) 25 Cipõk, dzsekik, felsõruházat, fürdõruhák, ingek, ingblúzok,

kabátok, nadrágok, pólók, mellények, sapkák, szoknyák, térdnad-
rágok.

(111) 192.252 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00735 (220) 2007.03.06.
(732) Syngenta Növényvédelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Kond, Dr. Kovács Kond Ügyvédi 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 (herbici-
dek).

(111) 192.253 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00734 (220) 2007.03.06.
(732) Kliens-Partner Kft., Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi mûveletek; valutaügyletek; ingatlan-
ügyletek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás.

(111) 192.254 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00731 (220) 2007.03.06.
(732) Imperial Chemical Industries Plc., London (GB)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(541) LIGHT & SPACE
(511) 2 Festékek, kencék, mázok, lakkok; szárítóanyagok (a kike-

ményedõ szárítóanyagokat is beleértve), hígítók és színezékek
mint festékek, kencék, mázok és lakkok adalékanyagai; rozsda el-
leni védõszerek és fakonzerváló anyagok, készítmények; (festék-
jellegû) alapozó, bevonó és mázoló készítmények; fapácoló és
festõanyagok.
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(111) 192.255 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00592 (220) 2007.02.20.
(732) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) FANTA BOGYÓ
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavval dúsított vizek és más alko-

holmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények
és más készítmények italok elõállítására.

(111) 192.256 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00586 (220) 2007.02.20.
(732) Csutorás Ferenc, Eger (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(541) ARANYCSAPAT
(511) 33 Borok, borpárlatok, pezsgõk és egyéb szeszes italok; ezek-

bõl összeállított termékcsaládok, szelekciók.

(111) 192.257 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00582 (220) 2007.02.20.
(732) Gyurkó László, Kistarcsa (HU);

Gyurkó Péter, Kistarcsa (HU)

(546)

(511) 39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása.

(111) 192.265 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00568 (220) 2007.02.20.
(732) Vajai László, Kecskemét (HU)

(541) ALLERGOFILTER
(511) 10 Sebészeti, orvosi, gyógyászati készülékek és eszközök.

(111) 192.268 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00557 (220) 2007.02.20.
(732) Borkó Tamás, Kisvárda (HU)
(740) dr. Simándi Andrea ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 192.269 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00397 (220) 2007.02.06.
(732) ACCOR (Franciaország törvényei szerint mûködõ vállalat),

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

Budapest

(541) IBIS, SZÁLLODÁK AHOGY ÖNÖK SZERETIK

(511) 43 Szálloda, szállodafoglalások, elektronikus szállodai szoba-
foglalások, motelek, éttermek, önkiszolgáló éttermek; bárszolgál-
tatások; kávézók, önkiszolgáló vendéglõk; étel- és italellátás;
nyugdíjasotthonok; családi panziók; turistaházak; találkozóhe-
lyek bérlése; székek, asztalok, terítékek, üvegáruk bérlése.

(111) 192.270 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00396 (220) 2007.02.06.
(732) DODGEM Autósiskola Kereskedelmi és Szolgáltató Egyéni

Cég, Budapest (HU)
(740) dr. Vejmelka Michal, Vejmelka Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási tárgyú vizs-
gáztatás, online elérhetõ elektronikus publikációk, levelezõ tanfo-
lyamok, gyakorlati képzés, konferenciák szervezése és lebonyolí-
tása, könyvkiadás, eszmecserék, kollokviumok szervezése és le-
bonyolítása, élõ elõadások bemutatása.

(111) 192.271 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00394 (220) 2007.02.06.
(732) SAINT LOUIS SUCRE S.A., Paris (FR)
(300) 07/3474021 2007.01.11. FR
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Cukor.

(111) 192.272 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00393 (220) 2007.02.06.
(732) Internote Research Ltd., Lugano (CH)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BONTEMPI
(511) 15 Hangszerek.

28 Játékok, játékszerek.

(111) 192.273 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00391 (220) 2007.02.06.
(732) CLASSIC HAJÓGYÁR Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök;
árbocok (tengerészet); csónakdaruk; csónakemelõ horgok; csóna-
kok, bárkák; elektromos jármûvek;elektromotorok földi jármû-
vekhez; evezõlapátok; evezõvillák; farevezõk, kormányevezõk;
fedelek jármûvekhez; hajóablakok, ökörszemablakok; hajóbor-
dák; hajócsavarok; hajók; hajókémények; hajótestek (tengeri ha-
jókhoz); hajtócsavarok hajókhoz; hidroplánok; hidroplánok, vízi
repülõgépek; jachtok; kikötõbakok (tengerészet); komphajók;
kormánykerekek jármûvekhez; kormánylapátok, hajókormá-
nyok; kormányozható léghajók; kormányszerkezetek hajókhoz;
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kürtök jármûvekhez; lejtõk hajóknak; légcsavaros hajtómûvek;
légpárnás jármûvek; pontonok; szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti
helyváltoztató eszközök; üléshuzatok jármûvekhez; ütközõpár-
nák hajókhoz; vízi jármûvek.

(111) 192.274 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00385 (220) 2007.02.06.
(732) Bartha Miklós, Budapest (HU)

(541) T.T STUDIO
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.275 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00384 (220) 2007.02.06.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 192.276 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00383 (220) 2007.02.06.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 192.277 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00382 (220) 2007.02.06.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 192.278 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00390 (220) 2007.02.06.
(732) Lot Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.279 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00019 (220) 2007.01.05.
(732) dr. Akszjonovics Igor, Eger (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 41 Oktatás; oktatási tárgyú információk; gyakorlati képzés
(szemléltetés); akadémiák (oktatás); egészség(védõ) klubok; ter-
mészetes gyógymódok oktatása; egészséges életmódra oktatás és
nevelés; szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások; eszmecse-
rék; kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebo-
nyolítása; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; levelezõ tanfolyamok; fordítói szol-
gáltatások; elõadómûvészek szolgáltatásai; élõ elõadások bemu-
tatása; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése; testnevelés;
tornatanítás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás);
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi
szolgáltatások; filmek feliratozása; elektronikus könyvek és fo-
lyóiratok online kiadása; online elérhetõ elektronikus publikációk
(nem letölthetõk); könyvkiadás; nem reklámcélú szövegek kiadá-
sa; audioberendezések kölcsönzése, mikrofilmezés; digitális kép-
felvételezés, fényképészet; fotóriportok készítése; riporteri szol-
gáltatások; filmgyártás; filmstúdiók; hangstúdiók; videofilm-
gyártás; (szalagra) filmezés; rádió- és televízióprogramok készí-
tése; zene összeállítása; hangfelvételek kölcsönzése; videoszala-
gok kölcsönzése; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése;
könyvtári kölcsönzés; mozgókönyvtári szolgáltatások; sportfel-
szerelések kölcsönzése (a jármûvek kivételével); elõadások dísz-
leteinek kölcsönzése; videofelvevõ készülékek kölcsönzése; vilá-
gítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére.

44 Betegápolási szolgáltatások, orvosi szolgáltatások, kórházi
szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, természetgyógyá-
szati szolgáltatások, otthonok lábadozók utókezelésére, szanató-
riumok, klinikák, orvosi klinikák, fizi(k)oterápia, masszázs, gyó-
gyítás hátgerincmasszázzsal, piszchológus szolgáltatásai, gyógy-
szerészeti tanácsadás, egészségügyi berendezések kölcsönzése.

(111) 192.280 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 01225 (220) 2007.05.04.
(732) Budapesti Mûvelõdési Központ, Budapest (HU)

(541) Kattints rá, Nagyi!
(511) 41 Oktatás.
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(111) 192.281 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 02474 (220) 2007.07.09.
(732) Ermanno Pan-Europe Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ERMANNO SCERVINO
(511) 3 Szappanok, illatszerek, parfümök, illóolajak, kozmetikai

cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek.
9 Optikai cikkek, különösen szemüvegek, napszemüvegek,
sportszemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegláncok és -zsinó-
rok, szemüvegtokok.
14 Ékszerek, ékkövek, gyöngyök, medalionok, medálok, gyû-
rûk, karkötõk, óraszíjak, nyakláncok, fülbevalók, dísztûk, nyak-
kendõtûk és -csíptetõk, mandzsettagombok, kulcskarikák, láncok
és amulettek; képkeretek, jelvények nemesfémbõl és finomított,
simított, színezett, dombornyomásos vagy szaténkikészítésû fel-
színnel; órák és faliórák, ideértve karórák, zsebórák és óraláncok.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba, különösen törölközõk, ágy- és asztalnemûk, ideértve tex-
til asztalkendõket és asztalterítõket, ágynemûk, takarók, ágyterí-
tõk, párnahuzatok és díszpárnahuzatok, lepedõk, úti taka-
rók/plédek, textil zsebkendõk, textil függönyök.

(111) 192.282 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00683 (220) 2007.03.01.
(732) THEO PAPA TEAM Szolgáltató Betéti Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Léber Zsuzsanna, Budapest

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk; zsebkendõk textilanyagokból, ágy-
nemû, ágynemûk, ágytakarók, ágyterítõk, ágyterítõk papírból,
állatbõrutánzat szövetek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, alsónadrágok, rövid al-
sónemûk, bélések készruhákhoz (ruhanemûk részei), bodyk (al-
sóruházat), bõrruházat, cipõk, cipõsarkak, cipõtalpbetétek, csuk-
lyák, kapucnik (ruházat), díszzsebkendõk (ruházat).
41 Szórakoztatás, bálok szervezése, digitális képfelvételezés,
diszkók (szolgáltatásai), elõadómûvészek szolgáltatásai, fényké-
pészet, fogadások tervezése (szórakoztatás), szórakoztatás, éjsza-
kai klubok, élõ elõadások bemutatása, zene összeállítása, zeneka-
rok szolgáltatásai.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, rendezvényhez
termek kölcsönzése, székek, asztalok, asztalterítõk, üvegáruk köl-
csönzése, vendéglátóipar, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló étter-
mek.

(111) 192.283 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00864 (220) 2007.03.14.
(732) Pharmamedia Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-

szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

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

(111) 192.284 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 01232 (220) 2007.04.16.
(732) Star-Text, Budaörs (HU)

(541) ALEX.MAX
(511) 25 Cipõ.

(111) 192.285 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00680 (220) 2007.03.01.
(732) Moare Design Kft., Zalaegerszeg (HU)

(541) LUCKY VAMPIRE GANG
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.286 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00690 (220) 2007.03.01.
(732) Folk Europa Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Videoszalagok, CD-ROM lemezek, kompakt lemezek (au-
dio, video).

(111) 192.287 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 01624 (220) 2007.04.27.
(732) Medico Uno Pharma Gyógyszerkereskedelmi Kft.,

Biatorbágy (HU)
(740) dr. Széles László, Széles Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.

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

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

(111) 192.288 (151) 2008.01.02.
(210) M 06 01504 (220) 2006.05.02.
(732) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) DÉLI HÍRLAP
(511) 35 Reklámozás.
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(111) 192.289 (151) 2008.01.02.
(210) M 06 01693 (220) 2006.05.15.
(732) Balogh Béla, Budapest (HU)

(541) HU-MAN
(511) 42 Internetes tartalomszolgáltatás.

(111) 192.290 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00869 (220) 2007.03.14.
(732) Carpologia Kft., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 28 Horgászfelszerelések, horgászbotok, horgászorsók, hor-
gászcsalik, horgászzsinórok, horgok, kapásjelzõk, merítõzsákok,
úszók és egyéb horgászattal kapcsolatos eszközök.

(111) 192.291 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00871 (220) 2007.03.14.
(732) Carpologia Kft., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 28 Horgászfelszerelések, horgászbotok, horgászorsók, hor-
gászcsalik, horgászzsinórok, horgok, kapásjelzõk, merítõzsákok,
úszók és egyéb horgászattal kapcsolatos eszközök.

(111) 192.292 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 01629 (220) 2007.04.27.
(732) Üdvhadsereg Szabadegyház, Budapest (HU)
(740) dr. Kalóczy György, Solt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
44 Orvosi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 192.293 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 01080 (220) 2007.03.30.
(732) M 2003 Kft., Budaörs (HU)

(541) Bonfini
(511) 43 Szállodai szolgáltatások, helyfoglalás szállodákban, kávé-

házak, szállásügynökségek, vendéglátóipar, éttermek, rendez-
vénytermek kölcsönzése.

(111) 192.294 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 01091 (220) 2007.03.30.
(732) Kálmán László, Barcs (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) FIT-AKTI-KÁL
(511) 5 Állatgyógyászati készítmények.

(111) 192.295 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 01223 (220) 2007.04.16.
(732) Vasas Sport Club, Budapest (HU)
(740) dr. Juhász Péter, Dr. Juhász Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) VASAS
(511) 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.

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

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

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

(111) 192.296 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 01619 (220) 2007.04.27.
(732) Dundics Lajos, Budapest (HU);

Kovács Ferenc, Budapest (HU);
Zombori János, Dömsöd (HU)

(740) dr. Vejmelka Michal, Vejmelka Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szerve-
zése; cirkuszok; digitális képfelvételezés; diszkók; elektronikus
desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása, elõadómûvészek szolgáltatásai; filmgyártás;
fényképészet; fogadások tervezése (szórakoztatás); helyfoglalás
show-mûsorokra; karaokeszolgáltatások nyújtása; klubszolgálta-
tások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelé-
si célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások; online el-
érhetõ elektronikus publikációk; rádió- és televízióprogramok ké-
szítése; rádiós szórakoztatás; show-mûsorok; show-mûsorok
szervezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szépségverseny
rendezése; színházi produkciók; szórakoztatás; szórakoztatási
tárgyú információk; televíziós szórakoztatás; versenyek szerve-
zése; videofilmgyártás; zenekarok szolgáltatásai; élõ elõadások
bemutatása.

(111) 192.298 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 01623 (220) 2007.04.27.
(732) Medico Uno Pharma Gyógyszerkereskedelmi Kft.,

Biatorbágy (HU)
(740) dr. Széles László, Széles Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.
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(111) 192.299 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00870 (220) 2007.03.14.
(732) Carpologia Kft., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 28 Horgászfelszerelések, horgászbotok, horgászorsók, hor-
gászcsalik, horgászzsinórok, horgok, kapásjelzõk, merítõzsákok,
úszók és egyéb horgászattal kapcsolatos eszközök.

(111) 192.300 (151) 2008.01.16.
(210) M 07 02703 (220) 2007.07.25.
(732) Stefánia-Ház Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Levente Antal, bnt Szabó Tom Burmeister Ügyvédi

Iroda, Budapest

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

letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 192.301 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00020 (220) 2007.01.05.
(732) GROUPAMA SA, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CLICKBIZTOSITO
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; pénzügyi elemzések; pénz-

ügyi értékelések; bankügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyle-
tek; biztosítási szerzõdések kezelése; biztosítási tanácsadás; kon-
zultációk; biztosítási termékekkel kapcsolatos információadás és
tájékoztatás; megtakarítási bankügyletek; biztosításelfogadási
szolgáltatások; saját tõke; megtakarítási szolgáltatások; pénzügyi
könyvvizsgálói szolgáltatások.
38 Távközlési szolgáltatások számítógép-terminálokon ke-
resztül; elektronikus adatközlés; információtovábbítás belépési
kód vagy számítógépes terminálok, illetve más hasonló továbbí-
tóeszközök segítségével; sugárzási szolgáltatások távközlési
adattovábbításhoz elektronikus eszközök segítségével, különösen
a globális kommunikációs hálózat (internet) vagy privát és fenn-
tartott belépési lehetõség (intravet) alkalmazásához; információ-
továbbítás távközlés és internet segítségével a biztosítási ügyek-
hez és biztosítási szerzõdésekhez; a biztosítási ügyek online úton,
internet segítségével történõ elintézéséhez alkalmazott szolgálta-
tások.

(111) 192.302 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00689 (220) 2007.03.01.
(732) Folk Europa Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Videoszalagok, CD-ROM lemezek, kompakt lemezek (au-
dio, video).

(111) 192.303 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00691 (220) 2007.03.01.
(732) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Elavia
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, kivéve antibiotikumok; di-

étás anyagok gyógyászati használatra.

(111) 192.304 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 01228 (220) 2007.04.16.
(732) All-Print Kft., Budaspest (HU)

(541) LADYX
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek

és mûszerek, mûvégtagok, mûszerek és mûfogak, ortopédiai cik-
kek, sebészeti varratanyagok.

(111) 192.305 (151) 2008.01.02.
(210) M 06 02851 (220) 2006.08.24.
(732) UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 30 Ételízesítõk, paprikakrémek, fûszeres mártások.

(111) 192.306 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 01074 (220) 2007.03.30.
(732) ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) V1
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-

lásadás.

(111) 192.307 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 01097 (220) 2007.03.30.
(732) Color-Ferr Kft., Györköny (HU)

(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 osztá-
lyokba; ércek.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

40 Anyagmegmunkálás.

(111) 192.308 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 01237 (220) 2007.04.16.
(732) NYÍRFRUCT Szövetkezet, Demecser (HU)
(740) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) ALMUSKA
(511) 32 Gyümölcsitalok és gyümölcslevek, különösen 100%-os ros-

tos gyümölcslevek.
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(111) 192.309 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00859 (220) 2007.03.14.
(732) ProMission Marketingkommunikációs Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámtevékenység.
42 Mérnöki tanácsadás.

(111) 192.310 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00866 (220) 2007.03.14.
(732) MADETA a.s., eské Budjovice (CZ)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) ROMADUR
(511) 29 Tej és tejtermékek.

(111) 192.311 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 01630 (220) 2007.04.27.
(732) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.,

Osaka (JP)
(300) 0815076 2006.11.08. BX

1,337,095 2007.02.27. CA
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 0815076 sz., 2006. 11. 08-i BENELUX-elsõbbség alapján:
navigációs rendszerek (gépkocsikhoz) [fedélzeti számítógépek].
12 1.337.095 sz., 2007. 02. 27-i kanadai elsõbbség alapján:
gépkocsi-tolatókamerák.

(111) 192.313 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 01072 (220) 2007.03.30.
(732) Dong Jibin, Budapest (HU)
(740) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Grabby
(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.

(111) 192.314 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00692 (220) 2007.03.01.
(732) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Attento
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, kivéve antibiotikumok; di-

étás anyagok gyógyászati használatra.

(111) 192.315 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00946 (220) 2007.03.21.
(732) Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvívõi Iroda,

Budapest

(541) NAPOS OLDAL
(511) 3 Mosószerek; tisztító-, fényesítõ-, zsírtalanító- és csiszolóké-

szítmények; fehérítõkészítmények.

16 Újságok, idõszaki kiadványok.

41 Elektronikus újságok online kiadása.

(111) 192.318 (151) 2008.01.03.
(210) M 06 04136 (220) 2006.12.19.
(732) Scorpius 2003 Kft., Debrecen (HU);

Darabos János, Hajdúsámson (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(546)

(511) 32 Energiaital.

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

(111) 192.319 (151) 2008.01.03.
(210) M 06 04142 (220) 2006.12.19.
(732) Cool4u Kft., Szarvas (HU)
(740) Kunvári Antal, Budapest

(546)

(511) 11 Légkondicionáló berendezések.

35 Piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyagok/röplapok,
nyomtatványok, áruminták terjesztése; reklámozás; szabadtéri
hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; televíziós reklá-
mozás; üzleti információk; légkondicionáló berendezések kiske-
reskedelme.

(111) 192.320 (151) 2008.01.03.
(210) M 07 00698 (220) 2007.03.02.
(732) Candy Globe Magyarország Import-Export Kereskedelmi

Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Géza Krisztián, Szabó és Szabó Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Energiaitalok.
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(111) 192.321 (151) 2008.01.03.
(210) M 07 00883 (220) 2007.03.19.
(732) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) C MAX
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

(111) 192.322 (151) 2008.01.03.
(210) M 07 01100 (220) 2007.04.02.
(732) CALCONT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Gaal Szabolcs, 1000. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 192.323 (151) 2008.01.03.
(210) M 07 01114 (220) 2007.04.02.
(732) László Árpád, Budapest (HU)
(740) dr. Békefi László ügyvéd, Budapest

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

lásadás.

(111) 192.324 (151) 2008.01.03.
(210) M 07 01118 (220) 2007.04.02.
(732) ARIOSO Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Csoma Ágnes, Budakörnyéki Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok, fürdõsók nem gyógyászati használatra, füstölõ-
készítmények (illatszerek), illatszerek, kozmetikai szerek, kölni-
víz, piperecikkek, virágkivonatok (illatszerek).
14 Ékszerek.
20 Bútorok, tükrök.
25 Ruházati cikkek.
31 Élõ növények, élõ virágok, szárított virágok díszítésre, szá-
rított növények díszítésre, koszorúk élõ virágokból, virághagy-
mák.
42 Belsõépítészet, divattervezés, csomagolástervezési szolgál-
tatások.
43 Bár, kávéházak, éttermek, étkezdék, önkiszolgáló éttermek,
vendéglátóipar.
44 Kertészet, kertmûvelés, koszorúkészítés, tájkertész-szolgál-
tatások.

(111) 192.325 (151) 2008.01.03.
(210) M 07 01121 (220) 2007.04.02.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MERÍTS AZ ÉLETBÕL!
(511) 32 Vizek, szénsavval dúsított vagy szénsavas víz, kezelt víz,

forrásvíz, ásványvíz, ízesített víz, gyümölcsitalok, gyümölcslé,
nektár, limonádé, szénsavas üdítõitalok és egyéb nem alkoholos
italok, szörp és egyéb készítmények italok elõállításához.

(111) 192.326 (151) 2008.01.03.
(210) M 07 01120 (220) 2007.04.02.
(732) MOBILKÉP Kft. 40%, Budapest (HU);

Magyar Plastiroute Kft. 60%,
Szigetszentmiklós-Lakihegy (HU)

(740) dr. Klausmann Kornél, Dr. Klausmann Kornél Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 38 Elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlési szolgálta-
tás), elektronikus levelezés, e-mail, hozzáférés biztosítása számí-
tógépes világhálóhoz, információszolgáltatás távközlési ügyek-
ben, kábeltelevíziós mûsorszórás, közlések üvegszálas hálózatok
útján, mobil (celluláris) telefon-összeköttetés, mûholdas átvitel,
rádióadás, számítógép-terminálok közötti összeköttetések, táv-
konferencia szolgáltatások.

(111) 192.327 (151) 2008.01.03.
(210) M 07 01122 (220) 2007.04.02.
(732) Expander-Design Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Úr Attila Bendegúz, Dr. Úr Ügyvédi Iroda, Hajdúszoboszló

(546)

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

(111) 192.328 (151) 2008.01.03.
(210) M 07 01239 (220) 2007.04.17.
(732) Szokol Veronika, Budapest (HU);

Babos Imre, Budapest (HU)
(740) dr. Kimlei Zsuzsanna, Dr. Kimlei Zsuzsanna Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 192.329 (151) 2008.01.03.
(210) M 07 01244 (220) 2007.04.17.
(732) Kun István, Kiskunhalas (HU)

(541) REAL WING TSUN
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek; akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése
és lebonyolítása (gyakorlat); audioberendezések kölcsönzése; ál-
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latidomítás; állatkertek üzemeltetése; bálok szervezése; cirku-
szok; diszkók (szolgáltatásai); (egészségvédõ) klubok (kondicio-
nálás); elõadások díszleteinek kölcsönzése; elõadómûvészek
szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebo-
nyolítása; élõ elõadások bemutatása; filmgyártás; filmstúdiók;
filmszínházak üzemeltetése; filmvetítõk és tartozékaik kölcsön-
zése; fogadások tervezése (szórakoztatás); golfpályák üzemelte-
tése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzé-
se; hangstúdiók (szolgáltatásai); helyfoglalás show-mûsorokra;
idõmérés sporteseményeken; játékkaszinó (szolgáltatásai); játék-
termi szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás
vagy oktatás); kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezé-
se és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
könnyûbúvár-felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári
kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;
leírószolgálat; levelezõ tanfolyamok; modellügynökségek mûvé-
szek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek köl-
csönzése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); okta-
tás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; óvodák
(nevelés); rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; rádió- és te-
levízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; show-mûso-
rok; show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai); tár-
sasjátékok lebonyolítása; sport-edzõtábori szolgáltatások; sport-
felszerelések kölcsönzése (a jármûvek kivételével); sportlétesít-
mények üzemeltetése; sportversenyek rendezése, stadionok bér-
lete; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezé-
se és vezetése; szerencsejátékok; szépségversenyek szervezése;
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;
szinkronizálás, színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoz(tat)ási
tárgyú információk; szórakoztatás; szövegek kiadása (nem rek-
lámcélú); televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése;
testnevelés; tornatanítás; üdülési tárgyú információ; üdülõtábo-
rok szolgáltatásai (szórakoztatás); vallásoktatás; versenyek szer-
vezése (oktatás vagy szórakoztatás); vidámparkok; videofelvevõ
készülékek kölcsönzése; videofilmgyártás; videokamerák köl-
csönzése, videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; vi-
lágítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók ré-
szére; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték.

(111) 192.331 (151) 2008.01.04.
(210) M 03 02974 (220) 2003.07.09.
(732) Miss Popcorn Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Frank Edit ügyvéd, Érd

(541) MICRO POP
(511) 30 Pattogatni való kukorica.

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

(111) 192.335 (151) 2008.01.07.
(210) M 06 00336 (220) 2006.02.01.
(732) Koháry Ilona, Nógrád (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; számítástechnikai hardver-
és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(111) 192.336 (151) 2008.01.07.
(210) M 06 02077 (220) 2006.06.13.
(732) Kovács Zsuzsanna, Budapest (HU)

(541) CSOKI KIRÁLY
(511) 30 Csokoládé.

(111) 192.337 (151) 2008.01.07.
(210) M 06 03110 (220) 2006.09.18.
(732) AITIA International Informatikai Zrt., Budapest (HU)

(541) Enter the Intelligent Communication Age!
(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.
38 Távközlés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 192.338 (151) 2008.01.07.
(210) M 06 03646 (220) 2006.11.08.
(732) Bugyinszky Szilvia, Budapest (HU)
(740) dr. Hazai Kinga, Dr. Kéri - dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 192.339 (151) 2008.01.07.
(210) M 06 04163 (220) 2006.12.20.
(732) Lopes-Szabó Zsuzsanna, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(541) GYURI BÁCSI TEÁI A BÜKKI FÜVESEMBER
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmé-

nyek gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati hasz-
nálatra; gyógynövények; gyógyteák.
29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zse-
lék, lekvárok (dzsemek); élelmiszerek, élelmiszer-kiegészítõk.
30 Tea, teaalapú italok.

(111) 192.340 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00162 (220) 2007.01.22.
(732) Soltész Reklám Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fábián Titusz, Dr. Fábián Titusz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; különösen: könyvkiadás; kulturális vagy nevelési
célú kiállítások szervezése; fotoriportok készítése; szabadidõs
szolgáltatások nyújtása; versenyek szervezése (oktatás vagy szó-
rakoztatás); digitális képfelvételezés; fényképészet.

(111) 192.341 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00179 (220) 2007.01.22.
(732) Gréczi János, Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 192.342 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00544 (220) 2007.02.19.
(732) Gurutech Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 12 Közlekedési eszközök.

25 Ruházati cikkek, fejrevalók, lábbelik.

28 Játékok, játékszerek, sportcikkek.

(111) 192.347 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00375 (220) 2007.02.05.
(732) Italo-Optik Kft., Szentes (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Szemüvegek, napszemüvegek, szemüvegkeretek, szem-
üvegtokok és tartozékai.

(111) 192.349 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00372 (220) 2007.02.05.
(732) Global Direct Assistance Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Hirdetés; hirdetõügynökségek; reklámozás; reklámügynök-
ségek; beszerzõi szolgáltatások; reklámanyag naprakész állapot-
ba hozása; önköltségelemzés; kereskedelmi információs ügynök-
ségek; információknak számítógépes adatbázisokba való szer-
kesztése; üzletszervezési tanácsadás; hirdetési hely kölcsönzése;
reklámanyagok készítése; reklámszövegek publikálása; reklám-
és hirdetési anyagok terjesztése; információk számítógépes adat-
bázisokba való rendezése; televíziós reklámozás; rádiós reklámo-
zás; számítógépes nyilvántartások kezelése; szabadtéri hirdetés;
reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áru-
minták) direkt terjesztése.

36 Pénzügyi információk nyújtása; információk nyújtása biz-
tosítási ügyekben; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki te-
vékenység; pénzügyi elemzések készítése; pénzügyi tanácsadás;
pénzügyi tanácsadás közvetítése; finanszírozási szolgáltatások;
lízingügyletek.

37 Jármûjavítás; jármûjavító mûhelyek; jármûvek tisztítása;
jármûfényezés; jármûvek zsírozása, kenése; jármûvek tisztításá-
nak közvetítése; jármûvek karbantartásának közvetítése; háztar-
táshoz kapcsolódó segítõszolgáltatások közvetítése (épületeken
belüli vész-, szükség-, válság-, rendkívüli helyzet megoldásához
szükséges segítõszolgáltatások közvetítése).

38 Híradástechnika, távközlés, kommunikációs eszközök
összekötése; információk, közlések továbbítása, diszpécseri szol-
gáltatás.

39 Gépkocsival történõ szállítás; gépkocsival történõ szállítá-
sok közvetítése; jármûvek mentése (vontatás); jármûvek menté-
sének, vontatásának közvetítése; gépkocsi-parkolási szolgáltatá-
sok; gépkocsikölcsönzés; gépkocsi-kölcsönzési ügynökség; szál-
lítás, fuvarozás, szállítmányozás; szállítási, fuvarozási, szállítmá-
nyozási ügynökség; áruk raktározása; közlekedési, forgalmi in-
formációk (információs rendszerek); közlekedési technikai segít-
ségek, asszisztenciák, közúti közlekedéshez technikai segítség-
nyújtás.

44 Betegápolási szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások;
betegápolási szolgáltatások ügynöki közvetítése; egészségügyi
szolgáltatások ügynöki közvetítése; egészséghez kapcsolódó se-
gítõszolgáltatások.

(111) 192.350 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00546 (220) 2007.02.19.
(732) Pfneiszl Hungarian Vineyards Kft., Sopron (HU)

(541) TANGO
(511) 33 Szeszes italok, borok, likõrök.

(111) 192.351 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00548 (220) 2007.02.16.
(732) Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) PEEK & CLOPPENBURG
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

35 Kiskereskedelmi szolgáltatások ruházati cikkekkel, cipõk-
kel, kalapárukkal kapcsolatban.

(111) 192.352 (151) 2008.01.07.
(210) M 06 02335 (220) 2006.07.07.
(732) ALLIANCE FRANCAISE (Association loi 1901), Paris,

Cedex (FR)
(740) Jean Baudry, Magyarországi Alliance Francaise-k Képviselõje,

Pécs

(546)

(511) 9 Mágneses és digitális adathordozók; oktatási segédanyagok
(videokazetták, CD-ROM-ok, szoftverek).
16 Nyomdaipari termékek; könyvek, kézikönyvek, plakátok,
brosúrák, újságok, magazinok, idõszaki lapok, kiadványok.
38 Telekommunikáció, üzenetek és képek továbbítása számító-
gépek segítségével, elektronikus levelezés.
41 A francia nyelv és kultúra oktatása; oktatás; távoktatás; pe-
dagógiai jellegû szövegek kiadása; könyvek és audiovizuális
anyagok kiadása és kölcsönzése; filmkészítés; rádiós és televíziós
mûsorok készítése; elõadások szervezése; oktatási versenyek
szervezése; oktatási vizsgáztatás; hangfelvételek, filmek, video-
kazetták, CD-k, CD-ROM-ok kölcsönzése; konferenciák, szemi-
náriumok, kollokviumok és kongresszusok szervezése és lebo-
nyolítása; kulturális és nevelési célú kiállítások szervezése; okta-
tással kapcsolatos információszolgáltatás; képzési és oktatási
workshopok szervezése.

(111) 192.353 (151) 2008.01.07.
(210) M 06 02886 (220) 2006.08.28.
(732) SCIENNET HOLDING Ltd., Limassol (CY)
(740) dr. Pálfy István, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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(111) 192.354 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00176 (220) 2007.01.22.
(732) Liu Simon, Budapest (HU);

Zeng Perry, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Farmer, nadrág, póló, pulóver, kabát, sapka.

(111) 192.355 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00168 (220) 2007.01.22.
(732) Marketéria Kft., Szombathely (HU)

(546)

(511) 19 Ablakok, nem fémbõl, ajtók, nem fémbõl.

(111) 192.356 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00177 (220) 2007.01.22.
(732) Zeng Perry, Budapest (HU);

Liu Simon, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Farmer, nadrág, póló, pulóver, kabát, sapka.

(111) 192.357 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00545 (220) 2007.02.19.
(732) DODO-BIZNISZ Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Sopron (HU)
(740) dr. Bihariné dr. Csánk Júlia, Bihari - Csánk Ügyvédi Iroda,

Sopron

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás, vendéglátás, étterem, diszkó.

(111) 192.358 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00543 (220) 2007.02.19.
(732) Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri

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

Budapest

(546)

(511) 9 Mûholdak, mesterséges holdak tudományos használatra.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,

kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy rek-
lámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú
vásárok szervezése, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel
kapcsolatban, piackutatás, segítségnyújtás kereskedelmi vagy
iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez,
szakmai konzultációk üzleti ügyekben, üzleti felvilágosítás, tájé-
koztatás, üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési ta-
nácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció,
üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek, bankügyletek, faktorálási szolgáltatások, finanszírozási
szolgáltatások, kölcsön(finanszírozás), pénzügyi elemzések,
pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi szponzorálás, támoga-
tás, pénzügyi tanácsadás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kong-
resszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás, ok-
tatási tárgyú információk.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások, adatok vagy dokumentumok átalakí-
tása fizikai médiumokból elektronikus médiumba, biológiai kuta-
tás, építészet, grafikusmûvészeti tervezési szolgáltatások, ipari
formatervezés, környezetvédelmi tanácsadás, kutatás és fejlesz-
tés (mások részére), mechanikai kutatás, minõség-ellenõrzés, mû-
szaki kutatás, mûszaki tervtanulmányok készítése, számítógép-
programok adatainak és adatoknak az átalakítása, számítógép-
programok installációja, számítógépprogramok sokszorosítása,
számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok helyreállítása,
számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes rendszerelem-
zés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógép-
programok kidolgozása, számítógépprogramok korszerûsítése,
számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-programozás,
számítógépszoftver-fenntartás, szellemi tulajdon licencek átadá-
sa, várostervezés, vegyészeti kutatás, vegyészeti szolgáltatások.

(111) 192.359 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00379 (220) 2007.02.05.
(732) Pör János, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés, televíziós mûsorszórás.

(111) 192.360 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00368 (220) 2007.02.05.
(732) Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)
(740) dr. Kemény Balázs, Alsónémedi

(546)

(511) 29 Húskonzervek, tartósított készételek.

(111) 192.361 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00371 (220) 2007.02.05.
(732) Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)
(740) dr. Kemény Balázs, Alsónémedi
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(546)

(511) 32 Gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készít-
mények italokhoz.

(111) 192.363 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00984 (220) 2007.03.23.
(732) Primaker Kereskedelmi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 11 Hõszivattyúk.

(111) 192.364 (151) 2008.01.08.
(210) M 06 03866 (220) 2006.11.27.
(732) HAI NAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.365 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00783 (220) 2007.03.08.
(732) DUC & DO Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Kamondy Katalin, Dr. Tálos Zsuzsanna és dr. Kamondy

Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.366 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00976 (220) 2007.03.23.
(732) Prima Design Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 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.

(111) 192.367 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00776 (220) 2007.03.08.
(732) Szerdahelyi Zoltánné, Fertõrákos (HU)
(740) dr. Ecsédi Károly, Sopron

(546)

(511) 39 Szállítás, utazásszervezés.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek, Fertõrákos és a Fertõ tó mint a világörökség neve-
zetességeinek megismertetése, Sopron és környéke kulturális ér-
tékeinek népszerûsítése.

(111) 192.368 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00516 (220) 2005.11.21.
(732) DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület,

Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Adminisztráció, ügyviteli tevékenység, összehangolt PR,
marketing-, reklámtevékenység, kereskedelmi ügyletek.
36 Biztosítás, pénzügyi, ingatlanügyletek, vagyonkezelés, be-
fektetési tevékenység.
42 A közös PR-marketing tevékenységhez kapcsolódó infor-
matikai fejlesztés, a közös PR-marketing tevékenységhez kapcso-
lódó informatikai háttér biztosítása, azaz számítógépprogramok
installációja, számítógépprogramok kidolgozása, számítógép-
programozás.
44 Orvosi, egészségügyi, betegápolási szolgáltatások, egész-
ségmegõrzés, prevenció.

(111) 192.369 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00967 (220) 2007.03.23.
(732) PÉLEUSZ Nyelviskola Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Piliscsaba (HU)
(740) dr. Pátzay Ádám, Bellák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PÉLEUSZ
(511) 35 Beszerzõi szolgáltatások; eladási propaganda; hirdetési-

hely-kölcsönzés; hirdetési oldalak készítése; információk számí-
tógépes adatbázisokba való rendezése; információk számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi és reklámcélú ki-
állítások szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szerve-
zése; közönségszolgálat; közvélemény-kutatás; online hirdetõi
tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piacku-
tatás; reklámanyagok terjesztése; reklámidõ bérlete távközlési
médiumban; reklámozás; szabadtéri hirdetés; számítógépes nyil-
vántartások vezetése; televíziós reklámozás; árubemutatás; áru-
minták terjesztése.
41 Oktatás; nyelvoktatás; elektronikus desktop kiadói tevé-
kenység; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; for-
dítói szolgáltatások; gyakorlati képzés; hangfelvételek kölcsön-
zése; klubszolgáltatások; konferenciák szervezése vagy lebonyo-
lítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális és nevelési
célú kiállítások szervezése; levelezõ tanfolyamok; oktatás; okta-
tási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online elérhetõ
elektronikus publikációk; online játékok szolgáltatása; óvodák;
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pályaválasztási tanácsadás; szabadidõs szolgáltatások nyújtása;
szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése
és lebonyolítása; szövegek kiadása; versenyek szervezése; élõ
elõadások bemutatása; üdülõtáborok szolgáltatásai.

(111) 192.370 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00970 (220) 2007.03.23.
(732) Mobil Food Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Vecsés (HU)
(740) dr. György Péter, György Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás; étel házhoz szállítás.

(111) 192.371 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00963 (220) 2007.03.23.
(732) Annoni Gianluigi, Budapest (IT)
(740) dr. Balázs Ildikó, Dr. Balázs Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) RESTAURANT AND LOUNGE +39
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-

lásadás.

(111) 192.372 (151) 2008.01.08.
(210) M 06 03699 (220) 2006.12.01.
(732) Kulcs Média Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Csevár Antal jogtanácsos, 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.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(111) 192.373 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00989 (220) 2007.03.23.
(732) Visa International Service Association (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Foster City,
California (US)

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

(541) VISA INTELLILINK
(511) 36 Pénzügyi szolgáltatások, hitelkártya-szolgáltatások, terhe-

léses (debit) kártya szolgáltatások; fizetési adat- és jelentésszol-
gáltatás, fizetõfeldolgozó szolgáltatás; pénzügyi felmérés és koc-
kázatkezelõ szolgáltatások; hitelgazdálkodó szolgáltatás; pénz-
ügyi információs terjesztés a számítógépes világhálón keresztül,
pénzügyi információ, amit egy biztos információs számítógép-
hálózat segítségével számítógépre tettek; tanácsadó szolgálatok,
amik fizetési szolgáltatásokra vonatkoznak.

(111) 192.374 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00982 (220) 2007.03.23.
(732) Budapest-Mix Kft., Budapest (HU)

(541) MISS YE
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.375 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00964 (220) 2007.03.23.
(732) Annoni Gianluigi, Budapest (IT)
(740) dr. Balázs Ildikó, Dr. Balázs Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) RESTAURANT AND LOUNGE 0039
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-

lásadás.

(111) 192.376 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00962 (220) 2007.03.23.
(732) Segal Viktor, Budapest (HU)

(541) SEGAL
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 192.377 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00069 (220) 2007.01.11.
(732) Mediterrán Magyarország Betoncserép Gyártó Kft.,

Bóly (HU)

(541) Zenit
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési

csövek; bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek;
emlékmûvek.

(111) 192.378 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00778 (220) 2007.03.08.
(732) Békési Pálinka Zrt., Békés (HU)

(546)

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

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

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

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; szállásadás.

(111) 192.379 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00975 (220) 2007.03.23.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) MAVERICK
(511) 3 Szappanok, illatszerek, éterikus olajok, test- és szépségápo-

ló szerek, hajvizek, fogtisztító szerek.

(111) 192.380 (151) 2008.01.08.
(210) M 06 03335 (220) 2006.10.10.
(732) econet.hu Informatikai Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rosner Gábor ügyvéd, Budapest
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(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Szórakoztatás.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés.

(111) 192.381 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00771 (220) 2007.03.08.
(732) Gábrielné Derda Judit, Budapest (HU)
(740) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 192.382 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00977 (220) 2007.03.23.
(732) Waymann Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Ádám, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

lásadás.

(111) 192.383 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00775 (220) 2007.03.08.
(732) Sayti Andrea, Budapest (HU);

Zentai Flóra, Budapest (HU)

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

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

(111) 192.384 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00965 (220) 2007.03.23.
(732) Annoni Gianluigi, Budapest (IT)
(740) dr. Balázs Ildikó, Dr. Balázs Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) POMO D’ORO
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-

lásadás.

(111) 192.385 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00979 (220) 2007.03.23.
(732) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek.

(111) 192.386 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00966 (220) 2007.03.23.
(732) Jövõház Közhasznú Társaság, Budapest (HU)

(541) FELHÕ PAVILON
(511) 35 Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; piac-

kutatás; reklámanyagok terjesztése; szabadtéri hirdetés; szakmai
konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági
ügyekben.

37 Vásári standok építése; építés; építési tárgyú információk.

41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szerve-
zése; elõadások díszleteinek kölcsönzése; filmgyártás; fogadások
tervezése (szórakoztatás); gyakorlati képzés; konferenciák szer-
vezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások
szervezése; oktatás; rádiós szórakozatás; show-mûsorok; szabad-
idõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok szervezése és veze-
tése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi pro-
dukciók; szórakoztatás.

(111) 192.387 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00969 (220) 2007.03.23.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Nyrt.,

Budapest (HU)

(541) DOYEN
(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök, alkoholtartalmú italok (a sö-

rök kivételével).

(111) 192.388 (151) 2008.01.08.
(210) M 06 03337 (220) 2006.10.10.
(732) Verbovszki József, Budapest (HU);

Verbovszki Józsefné, Budapest (HU)
(740) dr. Bárándy Zsuzsanna, Dr. Bárándy Zsuzsanna Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyom-
daipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari
cikkek, anyagok mûvészek részére, irodai cikkek (bútorok kivéte-
lével), tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével), cso-
magolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más
osztályokba), nyomdabetûk, klisék.

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

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

43 Vendéglátás, idõleges szállásadás.

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.
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(111) 192.393 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00250 (220) 2007.01.26.
(732) Unilever N.V., AL Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

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

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

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék; kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg;
üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

(111) 192.399 (151) 2008.01.08.
(210) M 06 00576 (220) 2006.02.20.
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KÉT IDEGEN EGY ESKÜVÕ
(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.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.

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

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

(111) 192.400 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00437 (220) 2007.02.09.
(732) Geotherm Üdülõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Hajdúszoboszló (HU)
(740) Cseh Attila, Hajdúszoboszló

(546)

(511) 43 Szállodai szolgáltatások.

(111) 192.401 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00072 (220) 2007.01.12.
(732) Garami Zsolt, Budapest (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.402 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00243 (220) 2007.01.26.
(732) MESTER PARK Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

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

(541) Business Campus
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 192.403 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00073 (220) 2007.01.12.
(732) Palermo Properties Ingatlanforgalmazó Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Illés Tibor, Illés és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Hotel Budapest Imperial
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 192.404 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00079 (220) 2007.01.12.
(732) AQUA RICH 2002 Ásványvíztermelõ, Ingatlanforgalmazó

és Kereskedelmi Kft., Lakitelek (HU)
(740) dr. Miháczi Zoltán, Miháczi Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(546)

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

(111) 192.405 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00242 (220) 2007.01.26.
(732) ZII Ltd., Langenhoe, Essex (GB)
(740) dr. S. Szabó Péter, Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Újságok és folyóiratok.
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(111) 192.406 (151) 2008.01.08.
(210) M 05 03030 (220) 2005.09.19.
(732) Professional Publishing Hungary Kiadó Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hornyák Gábor, HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Egészséglap
(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.

(111) 192.407 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00438 (220) 2007.02.09.
(732) Geotherm Üdülõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Hajdúszoboszló (HU)
(740) Cseh Attila, Hajdúszoboszló

(546)

(511) 43 Szállodai szolgáltatások.

(111) 192.408 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00632 (220) 2007.02.23.
(732) Solti András, Budapest (HU)

(541) toitoidixi
(511) 39 Hulladék szállítása és tárolása.

43 Hordozható épületek bérlete.

(111) 192.409 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00639 (220) 2007.02.23.
(732) Békési Kálmán, Budapest (HU)

(546)

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

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

(111) 192.410 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00756 (220) 2007.03.07.
(732) ALPHA-PARK-K Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Sopron (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.

(111) 192.411 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00426 (220) 2007.02.09.
(732) dr. Szunyogh Valéria, Budapest (HU)

(546)

(511) 10 Galvánterápiás készülékek.
44 Egészségügyi szolgáltatások.

(111) 192.412 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00244 (220) 2007.01.26.
(732) Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 192.413 (151) 2008.01.08.
(210) M 06 04236 (220) 2006.12.28.
(732) Israeli Michael, Budapest (HU)
(740) dr. Giró Szász János, Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ATRIUM CENTERS
(511) 36 Pénzügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.

(111) 192.414 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00424 (220) 2007.02.09.
(732) Szilberport Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
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(740) dr. Kovács Attila Ervin, Kovács Réti Szegheõ Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

42 Weboldalak alkotása és fenntartása.

(111) 192.415 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00641 (220) 2007.02.23.
(732) CITIBANK, N.A., New York, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CITIBANK WORLD PRIVILEGES
(511) 35 Hitelkártya-tulajdonos hûség- és jutalomprogramok.

36 Hitelkártya-szolgáltatások.

(111) 192.416 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00757 (220) 2007.03.07.
(732) DDP Invest Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kosik Kristóf ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 192.417 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00248 (220) 2007.01.26.
(732) Mag. Martin Kohlhaupt, Lauterach (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; szív- és kardio-
vaszkuláris betegségek, keringési rendellenességek, magas vér-
nyomás vagy magas tüdõnyomás kezelésére szolgáló készítmé-
nyek, perifériás elzáródó artériák betegségeinek kezelésére szol-
gáló készítmények, mint például alvadásgátlók hemodialízis ese-
tén.

(111) 192.418 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 02559 (220) 2007.07.17.
(732) EGIS Gyógyszergyár NyRt., Budapest (HU)

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

(111) 192.419 (151) 2008.01.08.
(210) M 06 04008 (220) 2006.12.08.
(732) Abbasgholi Dastrandj, Bécs (AT)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított (konzervált) szárított gyümölcsök és zöldségek,
különösen dió, mandula, pisztácia, földimogyoró, kesudió, mo-
gyoró, napraforgómag, tökmag (feldolgozva, pl. megtisztítva és
pörkölve); mazsola, datolya, füge, különösen szárított sárgaba-
rack, ananász, banán, papaya; lekvárok, dzsemek, gyümölcsbe-
fõttek, zselék; savanyúságok.

30 Kávé, tea, kakaó, rizs, cukor, tápióka, szágó, kávépótló és
-helyettesítõ anyagok; liszt és gabona felhasználásával készült
áruk, kenyér, kétszersült, péksütemények; finom pék- és cukrász-
ipari áruk, közöttük sáfrány felhasználásával elõállított készítmé-
nyek; müzli; édestészták, sütemények, édességek; méz; édes szi-
rupok, melaszszirupok; élesztõ; sütõpor; só, fûszeres sók, mustá-
rok; ecet, szószok, öntetek és mártások (kivéve a salátaönteteket);
fûszerek, különösen sáfrány; fagylaltok és jégkrémek.

31 Vetõmagok; különösen napraforgómag, tökmag.

(111) 192.420 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00238 (220) 2007.01.26.
(732) MESTER PARK Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

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

(541) Office Campus Budapest
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 192.421 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00247 (220) 2007.01.26.
(732) Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH,

Bad Homburg (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) RESICAL
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények vesebetegek számára; diétás

anyagok vesebetegségben szenvedõ páciensek számára.

(111) 192.422 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00241 (220) 2007.01.26.
(732) MESTER PARK Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

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

(541) Business Campus Budapest
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 192.423 (151) 2008.01.09.
(210) M 07 00942 (220) 2007.03.21.
(732) Kovács és Társa Kft. 90%, Székesfehérvár (HU);

Kovácsné Pálfi Éva 10%, Székesfehérvár (HU)

(541) HARDSODA
(511) 25 Ruházati cikkek.
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(111) 192.428 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03884 (220) 2006.11.29.
(732) UNICOMM - United Communication Távközlési

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Simon Zsuzsanna, Dr. Simon Zsuzsanna Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ÚJ DIMENZIÓBAN
(511) 38 Távközlés.

(111) 192.429 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03811 (220) 2006.11.21.
(732) JUSTICE Security Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Biztonságtechnikai termékek, biztonsági felszerelések.
45 Biztonságtechnikai szolgáltatások, biztonsági szolgáltatá-
sok vagyontárgyak védelmére, szaktanácsadás biztonsági kérdé-
sekben.

(111) 192.430 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03570 (220) 2006.10.31.
(732) Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Indiana (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) GOAL DUPLO

(511) 5 Peszticidek, kártékony állatok és növények irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), rovarölõ szerek
(inszekticidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 192.467 (151) 2008.01.05.
(210) M 07 02435 (220) 2007.07.05.
(732) Meggle Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Acidofilo
(511) 29 Tej és tejtermékek, különösen tejes italok, aludttej.

(111) 192.468 (151) 2008.01.05.
(210) M 07 02436 (220) 2007.07.05.
(732) Meggle Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek, különösen tejes italok, aludttej.

A rovat 219 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 191.100, 191.498,
191.731, 191.802–191.809, 191.811, 191.814, 191.816–191.818,
191.970, 192.189–192.192, 192.198–192.242, 192.244–192.257,
192.265, 192.268–192.296, 192.298–192.311, 192.313–192.315,
192.318–192.329, 192.331, 192.335–192.342, 192.347, 192.349–
192.361, 192.363–192.388, 192.393, 192.399–192.423, 192.428–
192.430, 192.467, 192.468
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