
(111) 179.272 (151) 2004.07.27.
(210) M 02 05455 (220) 2002.11.28.
(732) Másik Pont Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU);
PALLAG és TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Orosháza (HU);
Reabilt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Pécs (HU)

(740) dr. Kiss Klára ügyvéd, Budapest

(541) COLONEL
(511) 2 Tonerek (töltve) fénymásológépekhez, nyomtatókhoz; to-

ner patronok (töltve)fénymásológépekhez, nyomtatókhoz; tinta-
patronok (töltve) fénymásológépekhez, nyomtatókhoz.

16 Irodai felszerelések bútorok kivételével; festékszalagok
számítógépnyomtatókhoz; írógépszalagok; irodai cikkek (búto-
rok kivételével); irodatechnikai eszközök és irodaszerek, ame-
lyek nem tartoznak más áruosztályba.

(111) 181.101 (151) 2007.10.30.
(210) M 03 01300 (220) 2003.03.26.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(541) Ablak Európára
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-

tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 187.605 (151) 2007.04.13.
(210) M 05 03631 (220) 2005.11.11.
(732) SANAPLUS Termelõ és Forgalmazó Kft.,

Jánossomorja (HU)

(546)

(511) 5 Vitaminkészítmények, emésztést elõsegítõ szerek, ásványi
élelmiszer-kiegészítõk, gyógyhatású adalékanyagok, gyógyita-
lok, gyógynövények, szõlõcukor.

30 Cukorkák, pasztillák.

32 Eszenciák italok elõállításához, készítmények italok elõállí-
tásához, pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italok-
hoz, szörpök italokhoz, alkoholszegény italok, alkoholmentes
italok.

(111) 188.164 (151) 2007.01.09.
(210) M 04 03780 (220) 2004.09.09.
(732) Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt., Szeged (HU)

(541) blu-e
(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító

és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok és világítóanyagok; viasz-
gyertyák és gyertyabelek világításra.

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

14 Nemesfémek, nemesfém ötvözetek, valamint ilyen anya-
gokból készült vagy ezekkel bevont termékek; ékszerek, drágakö-
vek; órák és más idõmérõ eszközök.
16 Papír, karton és ezekbõl készült termékek; nyomdaipari ter-
mékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek,
papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek
részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek bútorok kivételével, ta-
nítási és oktatási anyagok készülékek kivételével, csomagolásra
szolgáló mûanyagok; nyomdabetûk; klisék.
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.
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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek; kará-
csonyfadíszek.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
40 Anyagmegmunkálás; villamosenergia-termelés.
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.
43 Vendéglátás, élelmezés; idõleges szállásadás.

(111) 188.225 (151) 2007.04.18.
(210) M 04 03641 (220) 2004.08.30.
(732) Günzer Tamás, Villány (HU)
(740) dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GÜNZER TAMÁS
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 188.750 (151) 2007.02.28.
(210) M 04 00672 (220) 2004.02.17.
(732) Benei és Társa Ostyasütõ és Édesipari Termékeket Készítõ

és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság 50%,
Budakeszi (HU);
Benei László 25%, Budapest (HU);
Benei Lászlóné 25%, Budapest (HU)

(740) Benei Lászlóné, Budapest

(546)
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(511) 30 Gabonakészítmények; kenyér; péksütemények és cukrász-
sütemények.
35 Kereskedelmi ügyletek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 189.301 (151) 2007.04.18.
(210) M 04 03876 (220) 2004.09.16.
(732) TYMBARK S.A., Tymbark (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Tészta, ropik, gabonapehely.
32 Gyümölcslevek, zöldséglevek, ásványvizek, gyümölcsita-
lok, zöldségitalok, gyümölcsnektárok, szörpök, izotóniás italok,
vitaminokkal dúsított italok, ásványokkal dúsított italok.

(111) 189.304 (151) 2007.04.18.
(210) M 06 01979 (220) 2006.06.02.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) Neo’C Gas
(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító

és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
35 Olaj- és gázipari termékekkel, gáz- és kõolaj kitermeléssel
és töltõállomások üzemeltetésével kapcsolatos reklámozás és ke-
reskedelmi ügyletek.
37 Bányamûvelés, kõolaj- és földgázkitermelés.
39 Üzemanyagtöltõ állomások üzemeltetése.
40 Anyagmegmunkálás, földgáz- és kõolaj-feldolgozás.

(111) 189.643 (151) 2007.07.25.
(210) M 04 00266 (220) 2004.01.21.
(732) Bercsényi Zoltán, Budapest (HU)

(541) JACKPOL
(511) 12 Gyermekkocsi, babakocsi, biztonsági ülés.

(111) 189.980 (151) 2007.06.13.
(210) M 06 02564 (220) 2006.07.25.
(732) Richter Gedeon Nyrt. , Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 189.982 (151) 2007.06.18.
(210) M 05 00844 (220) 2005.03.03.
(732) Romos Oszkár, Budapest (HU)
(740) Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) VÍZKÕ-EX
(511) 11 Elektromos, mágneses, napenergiával mûködtetett vízkõ-

mentesítõ és vízkövesedést gátló készülék (vízszolgáltató beren-
dezések).

(111) 192.473 (151) 2008.01.16.
(210) M 07 02705 (220) 2007.07.25.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(541) Egilok ZOK
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 192.474 (151) 2008.01.16.
(210) M 07 02706 (220) 2007.07.25.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 192.559 (151) 2008.01.31.
(210) M 06 04091 (220) 2006.12.15.
(732) Seasatin Enterprises Limited, Limassol (CY)
(740) dr. Kovács Attila Ervin, Kovács Réti Szegheõ Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Amerikából származó dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

(111) 192.560 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 01215 (220) 2007.04.13.
(732) Fit Forma Wellness Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 192.561 (151) 2008.01.31.
(210) M 06 03728 (220) 2006.11.14.
(732) Magyar Posta Biztosító Zrt., Budapest (HU)

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

letek.

(111) 192.562 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 00679 (220) 2007.02.28.
(732) Patmos Stratégiai Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor 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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

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

(111) 192.563 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 00675 (220) 2007.02.28.
(732) Onion Union Kft., Budapest (HU)
(740) Kovácsházy Dénes, Onion Union Kft., Budapest

(546)

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

(111) 192.564 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 00313 (220) 2007.01.31.
(732) Daniella Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 9 Elektromos szerelvénycsalád, kapcsolók és dugaljak.

(111) 192.565 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 00131 (220) 2007.01.17.
(732) PIK-SYS Informatikai és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

(541) PIK-SYS
(511) 9 Szoftverek és hardverek, számítástechnikai berendezések,

elektromos berendezések, biztonsági és oktatóberendezések és
felszerelések.

35 Ügyviteli szolgáltatások.

42 Szoftver, hardver kis- és nagykereskedelem, informatikai
tanácsadás; hardver- és szoftverfejlesztés és -tervezés; számítás-
technikai elemzõ és kutató szolgáltatások.

(111) 192.566 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 00319 (220) 2007.01.31.
(732) CégMátrix Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

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

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.

(111) 192.567 (151) 2008.01.31.
(210) M 06 02586 (220) 2006.07.26.
(732) Ács Zoltán, Budapest (HU)
(740) Lakatos Krisztina, Cegléd

(546)

(511) 37 Építkezés.

38 Távközlés.

(111) 192.568 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 00129 (220) 2007.01.17.
(732) HUNGERIT Zrt., Szentes (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tejtermékek; különösen tehéntejbõl és juhtejbõl készült saj-
tok és sajtkészítmények, ideértve a krémfehérsajtot és fetasajtot
is; mindezek fûszeres és fûszer nélküli növényi olajban, különö-
sen napraforgó- és olívaolajban; mindezek hõkezelt vagy hõkeze-
lés nélküli formában, üvegben, fémdobozban, kockázva vagy
egészben; túró.

(111) 192.569 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 00486 (220) 2007.02.14.
(732) Nevada 2000 Zrt., Budapest (HU)
(740) Varga Dóra, Brazil Kft., Budapest

(546)

(511) 41 Játékkaszinó (szolgáltatásai), játéktermi szolgáltatások
nyújtása, online játékok szolgáltatása (számítógépes hálózatból),
szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szerencsejátékok, szórakoz-
tatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

(111) 192.570 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 00312 (220) 2007.01.31.
(732) Daniella Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 6 Fémszekrények.

(111) 192.571 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 00672 (220) 2007.02.28.
(732) CE Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörûen mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Vincze Péter, Vincze és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Faktorálási szolgáltatások.
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(111) 192.572 (151) 2008.01.31.
(210) M 05 03073 (220) 2005.05.03.
(732) Bábolna Élelmiszeripari Rt., Bábolna (HU)
(740) dr. Lutter István, Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) BÁBOLNA MINÕSÉG
(511) 29 A húskivonatokba tartozó, panírozott továbbfeldolgozott

termékek, valamint töltelék és szeletelt áru továbbfeldolgozott
termékek.

(111) 192.573 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 01094 (220) 2007.03.30.
(732) BECK-FINANC Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Mosásra szolgáló anyagok, tisztítószerek, szappanok, koz-
metikai készítmények, különösen aloétartalmú készítmények.
7 Porszívók, portalanítókészülékek tisztítási célra, gõzzel
tisztító gép, elektromos konyhai gépek, elektromos háztartási
robotgépek, mixerek.
8 Evõeszközök, kések.
10 Gyógyászati készülékek és eszközök, párnák és matracok
gyógyászati használatra, különösen vákuumpárna, masszázspár-
na, masszázsmatrac, masszírozókészülékek, lámpák gyógyászati
használatra, infralámpák.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõberendezések, fõzõlapok.
18 Esernyõk, táskák, bõröndök.
21 Eszközök, edények háztartási és konyhai célokra, edény-
készletek, porcelánok, sütõedények, tálalóedények, fazék.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, ingatlanügyletek.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 192.574 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 01844 (220) 2007.05.16.
(732) Cerbona Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft.,

Székesfehérvár (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Liszt, gabonafélékbõl készült termékek, gabonapelyhek és
darák, müzlik, tészták, sütõ- és édesipari termékek, cukrászati ter-
mékek, lisztalapú ételek, ostyák, gabonaõrlemény alapú snack
termékek.

(111) 192.575 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 01847 (220) 2007.05.17.
(732) Burus Tünde, Budapest (HU);

Bártfai Bálint, Pomáz (HU)

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

35 Reklámozás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(111) 192.576 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 00018 (220) 2007.01.05.
(732) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU)

(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.

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

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

45 Jogi szolgáltatások.

(111) 192.577 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 00867 (220) 2007.03.14.
(732) Dunai Attila, Budapest (HU)

(541) FLOW CHAT
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyom-

daipari termékek, irodai cikkek, tanítási és oktatási anyagok (ké-
szülékek kivételével), csomagolásra szolgáló mûanyagok.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra, üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

25 Ruházati cikkek, kalapáruk, sapkák.

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

30 Kávé, tea, kakaó, kávépótló szerek, cukrászsütemények.

32 Sörök; ásványvizek szénsavas italok, egyéb alkoholmentes
italok és gyümölcsitalok, gyümölcslevek, szörpök.

33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 192.578 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 01853 (220) 2007.05.17.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

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

(111) 192.579 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 01068 (220) 2007.03.30.
(732) MAROSPORT Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Völgyesi András, Dr. Völgyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

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

kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba); párnázó- és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.
23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
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.

(111) 192.580 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 01628 (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) 192.581 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 01854 (220) 2007.05.17.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

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

(111) 192.582 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 01846 (220) 2007.05.17.
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)
(300) 54000/2007 2007.04.13. CH
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 192.583 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 01095 (220) 2007.03.30.
(732) Puskás Ferencné, Budapest (HU);

Puskás, Anikó, Benidorm/Alicante, c Hamburgo (ES)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(541) PUSKÁS FERENC
(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.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 192.584 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 01625 (220) 2007.04.27.
(732) Cu-Impex Kft., Halásztelek (HU)
(740) Fischer Béla, Diósd

(546)

(511) 37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(111) 192.585 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 01857 (220) 2007.05.17.
(732) Soft Consulting Kft., Budapest (HU)
(740) Kocsis Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 35 Bérszámfejtés, számítógépes nyilvántartások kezelése,
könyvelés, adóbevallások elkészítése, információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése.

(111) 192.586 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 01845 (220) 2007.05.16.
(732) Cerbona Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft.,

Székesfehérvár (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Liszt, gabonafélékbõl készült termékek, gabonapelyhek és
darák, müzlik, tészták, sütõ- és édesipari termékek, cukrászati ter-
mékek, lisztalapú ételek, ostyák, gabonaõrlemény alapú snack
termékek.

(111) 192.587 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 01852 (220) 2007.05.17.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

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

(111) 192.588 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 01855 (220) 2007.05.17.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

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

(111) 192.589 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 01627 (220) 2007.04.27.
(732) Atkins Club Europ Ltd., Seychelles (SC)
(740) dr. Kalóczy György, Solt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Algakivonatok étkezésre; alginátok táplálkozási célra; alko-
holban tartósított gyümölcsök; almapüré; amerikai mogyoróvaj;

amerikai mogyoró, feldolgozott; angolszalonna; aszalt kókusz-
dió; bab, tartósított; baromfi (nem élõ); borsó, tartósított; bundás
burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonyaszirom; csemegeubor-
ka; csigatojások (táplálkozási célra); csontolaj, étkezési; datolya;
dió (feldolgozott); disznóhús; dzsemek; faggyú, étkezési; fa-
gyasztott gyümölcsök; fehérje emberi fogyasztásra; fésûkagyló
(nem élõ); garnélarákok (nem élõ); gomba, tartósított; gyömbér-
dzsem; gyümölcshéj; gyümölcskocsonya (zselé); gyümölcskon-
zervek; gyümölcsök, fõtt; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép;
gyümölcssaláták; gyümölcsszeletkék (apró); hagyma, tartósított;
hal (nem élõ); hal, tartósított; halból készített ételek; halenyv, zse-
latin táplálkozáshoz; halfilé; halhús emberi fogyasztásra; halkon-
zervek; hentesáruk; heringek; homár (nem élõ); humusz [csicseri-
borsókrém]; hús; hús, tartósított; húskivonatok; húskocsonya;
húskonzervek; húsleves, erõleves; húsleves-koncentrátumok;
húsleveshez táptalajhoz készítmények; joghurt; kagylók, ehetõ
(nem élõ); kagylók (nem élõ); kakaóvaj; kandírozott (cukrozott)
gyümölcsök; kaviár; kazein táplálkozási használatra; kefir; kó-
kuszolaj; kókuszvaj; kókuszzsír; kolbász; konyha(kerti) növé-
nyek, konzervált; krokett; kukoricaolaj; kumisz (tejital); langusz-
ták (nem élõ); lazac; lekvár; lencse, tartósított; leveskészítmé-
nyek; levesek; madárfészkek, ehetõ; mandula, darált; margarin;
mazsola; máj; májpástétom; napraforgóolaj, étkezési; olajbogyó,
tartósított; olajok, étkezési; olívaolaj, étkezési; osztriga (nem élõ);
pacal; paradicsomlé fõzéshez; paradicsompüré; pálmamagolaj
(élelmezésre); pálmaolaj (táplálkozásra); pektin táplálkozásra;
pikkalilli; rákfélék, keménytestû (nem élõ); rákok, folyami (nem
élõ); repceolaj, étkezési.

(111) 192.590 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 01849 (220) 2007.05.17.
(732) Boustany, Fadi, Monaco (MC)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Éttermek, bárok, kávézók, üdítõital-üzletek, önkiszolgáló
éttermek, étel- és italszolgáltatás helyi fogyasztásra és/vagy elvi-
telre.

(111) 192.591 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 01848 (220) 2007.05.17.
(732) Sanofi-Aventis, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 Orvosi területen, pontosabban kardiovaszkuláris kockázatot
mutató pácienseken történõ vizsgálatok és tanulmányok.
38 Információtovábbítással (távközléssel) kapcsolatos szolgál-
tatás a véleményekrõl és magatartásról orvosi területen végzett ta-
nulmányok és vizsgálatok keretén belül.
42 Mérnökök, tudományos kutatók által orvosi célból vissza-
küldött, tudományos és technológiai területen végzett értékelé-
sek, becslések és kutatások.

(111) 192.592 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 01230 (220) 2007.04.16.
(732) Jacobs Global Kft., Budapest (HU)
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(546)

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

(111) 192.593 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 01856 (220) 2007.05.17.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

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

(111) 192.595 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 01227 (220) 2007.04.16.
(732) Multi-Cikória Kft., Jánossomorja (HU)

(546)

(511) 30 Kávé, kávépótló szerek.

(111) 192.596 (151) 2008.01.31.
(210) M 07 01229 (220) 2007.04.16.
(732) Jacobs Global Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 192.598 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01435 (220) 2007.04.19.
(732) RoDex Aqua Bt., Miskolc (HU)
(740) Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(546)

(511) 5 Kutyák külsõ élõsködõi elleni készítmények.

(111) 192.599 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01441 (220) 2007.04.19.
(732) RoDex Aqua Bt., Miskolc (HU)
(740) Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(546)

(511) 5 Macskák külsõ élõsködõi elleni készítmények.

(111) 192.600 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01449 (220) 2007.04.19.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Kefir.

(111) 192.601 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01451 (220) 2007.04.19.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Kefir.

(111) 192.602 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01454 (220) 2007.04.19.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(554)

(511) 29 Teavaj.

(111) 192.603 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01456 (220) 2007.04.19.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)
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(554)

(511) 29 Tejföl.

(111) 192.604 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01457 (220) 2007.04.19.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tejföl.

(111) 192.605 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01458 (220) 2007.04.19.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tejföl.

(111) 192.606 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01460 (220) 2007.04.19.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tejföl.

(111) 192.607 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01461 (220) 2007.04.19.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tejföl.

(111) 192.608 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01462 (220) 2007.04.19.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tej.

(111) 192.609 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01463 (220) 2007.04.19.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(554)

(511) 29 Tej.

(111) 192.610 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01464 (220) 2007.04.19.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tej.
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(111) 192.611 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01465 (220) 2007.04.19.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(554)

(511) 29 Tej.

(111) 192.612 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01467 (220) 2007.04.19.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(554)

(511) 29 Tej.

(111) 192.613 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01468 (220) 2007.04.19.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(554)

(511) 29 Tej.

(111) 192.614 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01469 (220) 2007.04.19.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tej.

(111) 192.615 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01470 (220) 2007.04.19.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tej.

(111) 192.616 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01472 (220) 2007.04.19.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(554)

(511) 29 Tej.

(111) 192.617 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01474 (220) 2007.04.19.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tej.

(111) 192.618 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01479 (220) 2007.04.19.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(554)

(511) 29 Tej, tejtermékek.
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(111) 192.619 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01480 (220) 2007.04.19.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Tej, tejtermékek.

(111) 192.620 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01414 (220) 2007.04.19.
(732) Kaczor Ferenc, Kispáli (HU)

(541) KACZOR FERI
(511) 41 Szórakoztatás.

(111) 192.621 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01384 (220) 2007.04.19.
(732) Vizuálismûvek Reklám és Nyomdaipari Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

(111) 192.622 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01383 (220) 2007.04.19.
(732) Vizuálismûvek Reklám és Nyomdaipari Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(111) 192.623 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01381 (220) 2007.04.19.
(732) REevolutio Fejlesztési és Befektetési Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Lajtos László, Dr. Lajtos László Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; ke-
reskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése.

(111) 192.624 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01380 (220) 2007.04.19.
(732) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

(541) HUFBAU ÉPÍTÕPONT
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 192.625 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01379 (220) 2007.04.19.
(732) Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

(541) HUFBAU HÁZÉPÍTÕK KLUBJA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 192.626 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01259 (220) 2007.04.04.
(732) Csereháti Településszövetség, Gagyvendégi (HU)

(541) A térség, amely élni akar
(511) 35 Adatbázis-készítés; adatbázis-feldolgozás; térségfejlesztési

stratégia és programok kidolgozása; projektmenedzselés; partner-
ségépítés; érdekképviselet; szaktanácsadás; közösségfejlesztés;
térségmarketing; ismeretterjesztés; információáramlás szervezé-
se.

(111) 192.627 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01258 (220) 2007.04.04.
(732) Csereháti Településszövetség, Gagyvendégi (HU)

(541) Ahol a csend még hallható
(511) 39 Turistairoda mûködtetése; szálláshelyek kiajánlása; utazá-

sok szervezése.

41 Utazási információk nyújtása; szabadidõs szolgáltatások;
rendezvények szervezése.

43 Rendezvényhez terem kölcsönzése; táborhelyek hasznosí-
tása; turistaházak.

(111) 192.628 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01162 (220) 2007.04.04.
(732) The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) EGYÜTT FINOMABB!
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz, különösen szénsavas üdítõitalok.
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(111) 192.629 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01155 (220) 2007.04.04.
(732) Csereháti Településszövetség, Gagyvendégi (HU)

(546)

(511) 44 Házi szociális segítségnyújtás; kertmûvelés; közterületek
gondozása.

(111) 192.630 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01154 (220) 2007.04.04.
(732) Csereháti Településszövetség, Gagyvendégi (HU)

(546)

(511) 16 Üdvözlõlapok, kártyák, árucímkék; zacskók csomagolása;
nyomatok; albumok.

20 Fonott kosarak; képkeretek.

21 Kovácsoltvas bútorok, dísztárgyak; fazekasáruk; festett
üveg; seprû.

24 Szõtt alátétek; hímzett alátétek; szõtt és hímzett asztali fu-
tók, terítõk; ágytakarók.

27 Szõnyegek.

(111) 192.631 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01153 (220) 2007.04.04.
(732) Csereháti Településszövetség, Gagyvendégi (HU)

(546)

(511) 39 Turistairoda mûködtetése; szálláshelyek kiajánlása; utazá-
sok szervezése.

41 Utazási információk nyújtása; szabadidõs szolgáltatások;
rendezvények szervezése.

43 Rendezvényhez terem kölcsönzése; táborhelyek hasznosí-
tása; turistaházak.

(111) 192.632 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01152 (220) 2007.04.04.
(732) Csereháti Településszövetség, Gagyvendégi (HU)

(546)

(511) 41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy
nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tárgyú in-
formációk; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; versenyek szer-
vezése.

(111) 192.633 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01151 (220) 2007.04.04.
(732) Csereháti Településszövetség, Gagyvendégi (HU)

(546)

(511) 35 Adatbázis-készítés; adatbázis-feldolgozás; térségfejlesztési
stratégia és programok kidolgozása; projektmenedzselés; partner-
ségépítés; érdekképviselet; szaktanácsadás; közösségfejlesztés;
térségmarketing; ismeretterjesztés; információáramlás szervezé-
se.

(111) 192.634 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01150 (220) 2007.04.27.
(732) BASF Hungária Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyomirtó szerek (herbicid).

(111) 192.635 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01145 (220) 2007.04.04.
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(541) BULIV
(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.

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

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
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(111) 192.636 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 00572 (220) 2007.02.20.
(732) Fulker H+F Kft., Szolnok (HU)

(546)

(511) 8 Evõeszközök.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

(111) 192.637 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 00567 (220) 2007.02.20.
(732) Netfórum Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Bíró Róbert ügyvéd, Budapest

(541) Forum Holding
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 192.638 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 00565 (220) 2007.02.20.
(732) Netfórum Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Bíró Róbert ügyvéd, Budapest

(541) Forum Soft
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-

tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 192.639 (151) 2008.02.04.
(210) M 07 01431 (220) 2007.04.19.
(732) COSMED TRADE Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

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

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

(111) 192.640 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00823 (220) 2007.03.12.
(732) Vitaking Kft., Veszprém (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógynövények,
gyógyteák, vitaminkészítmények, ásványi élelmiszer-kiegészí-
tõk.

(111) 192.641 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00818 (220) 2007.03.12.
(732) T-Online Magyaqrország Internet Szolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítá-
sa, kereskedelmi adminisztráció.
38 Távközlés, nevezetesen digitálistelevízió-szolgáltatás, tele-
víziós mûsorszórás, mûholdas átvitel, szélessávú internetszolgál-
tatás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 192.642 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00814 (220) 2007.03.12.
(732) Klub D Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lacsny Márton, Lacsny Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 192.643 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00817 (220) 2007.03.12.
(732) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)

(541) promoTV
(511) 35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítá-

sa, kereskedelmi adminisztráció végzése, hirdetési tevékenység
és a hirdetéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatások; kereskedelmi
tanácsadás, film- és videofilm-kereskedelem.
38 Távközlés; nevezetesen digitálistelevízió-szolgáltatás, tele-
víziós mûsorszórás, mûholdas átvitel, szélessávú internetszolgál-
tatás.
41 Nevelés és szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturá-
lis tevékenységek.

(111) 192.644 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00838 (220) 2007.03.12.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

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

(111) 192.645 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00837 (220) 2007.03.12.
(732) MediaSmart Hungary Oktatási Közhasznú Társaság,

Budapest (HU)

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

tevékenységek.
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(111) 192.646 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00835 (220) 2007.03.12.
(732) Cseh János, Etyek (HU)
(740) dr. Bartal Iván, Rein és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, könyvek.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció.

41 Szakmai képzés, rendezvények, kulturális tevékenységek.

43 Vendéglátási és élelmezési szolgáltatások.

(111) 192.647 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00834 (220) 2007.03.12.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi NyRt.,

Budapest (HU)

(541) St. Hubertus 33 - A kaland kedvéért!
(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök, alkoholtartalmú italok (sörök

kivételével).

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

(111) 192.648 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00833 (220) 2007.03.12.
(732) DUYVICO Kft., Budapest (HU)
(740) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi és

Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Elemek.

14 Órák, karórák.

(111) 192.649 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00825 (220) 2007.03.12.
(732) Éva Ákos István, Siófok (HU)

(546)

(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes ita-
lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmé-
nyek italokhoz.

(111) 192.650 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 01203 (220) 2007.04.12.
(732) Professional Publishing Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hornyák Gábor, HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Jobprofi
(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.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 192.651 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 01204 (220) 2007.04.12.
(732) Professional Publishing Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hornyák Gábor, HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Salesprofi
(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.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 192.652 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 01206 (220) 2007.04.12.
(732) FANOS Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(541) FANOS
(511) 30 Kávé, kávépótló szerek.

43 Vendéglátás, idõleges szállásadás.

(111) 192.653 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 01207 (220) 2007.05.02.
(732) Béflex Grafika Kft., Budapest (HU)

(541) TURBÓPLAKÁT
(511) 16 Grafikai nyomatok.

(111) 192.654 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 01208 (220) 2007.04.12.
(732) CEMEX S.A.B. de C.V., Monterrey, Nuevo Leon (MX)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok, beleértve cementet, betont, habar-
csot, követ, meszet, gipszet, kavicsot, murvát, sódert, parkettákat,
padlóburkoló anyagokat, égetett és nem égetett téglát; burkolóla-
pok, mozaiklapok; nem fémbõl készült merev építési csövek; asz-
falt, szurok és kátrány; nem fémbõl készült hordozható szerkeze-
tek, beleértve modulokat, paneleket, elõre gyártott oszlopokat;
emlékmûvek, szerkezetek nem fémbõl.
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(111) 192.655 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 01209 (220) 2007.04.12.
(732) MAXX TRAVEL, Budapest (HU)

(541) ANDANTE
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-

zés.

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

43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

(111) 192.656 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 01210 (220) 2007.04.12.
(732) AG.-MÉDIA Kft., Debrecen (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.

(111) 192.657 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 01032 (220) 2007.03.28.
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(541) Nyakas-Kakas
(511) 33 Borok, szeszes italok, alkoholtartalmú italok (a sörök kivé-

telével).

(111) 192.658 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 01036 (220) 2007.03.28.
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(541) DOREMI
(511) 33 Borok, szeszes italok, alkoholtartalmú italok (a sörök kivé-

telével).

(111) 192.659 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 01035 (220) 2007.03.28.
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(541) DON GRIGIO
(511) 33 Borok, szeszes italok, alkoholtartalmú italok (a sörök kivé-

telével).

(111) 192.660 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 01034 (220) 2007.03.28.
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(541) PAROLA
(511) 33 Borok, szeszes italok, alkoholtartalmú italok (a sörök kivé-

telével).

(111) 192.661 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 01033 (220) 2007.03.28.
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(541) LUMEN
(511) 33 Borok, szeszes italok, alkoholtartalmú italok (a sörök kivé-

telével).

(111) 192.662 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 01595 (220) 2007.04.25.
(732) Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bebõk Gábor, Polgár & Bebõk Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

(111) 192.663 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 01596 (220) 2007.04.25.
(732) COMMITMENT Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bebõk Gábor, Polgár & Bebõk Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(111) 192.664 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 01600 (220) 2007.04.25.
(732) Szabó Eszter, Budaörs (HU)
(740) dr. Rónyai Ferenc, Dr. Rónyai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; konkrétan kulturális tevékenység, mûvészeti pro-
dukciók.

(111) 192.665 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 01601 (220) 2007.04.25.
(732) Deumax Kft., Érd (HU)

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
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(111) 192.666 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 01602 (220) 2007.04.25.
(732) Profil Training Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; különösen akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek
szervezése és lebonyolítása (gyakorlat); elektronikus könyvek és
folyóiratok online kiadása, eszmecserék; kollokviumok szervezé-
se és lebonyolítása, gyakorlati képzés (szemléltetés), klubszolgál-
tatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és
lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása,
könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése,
levelezõ tanfolyamok; oktatás, oktatási tárgyú információk, okta-
tási vizsgáztatás, online elérhetõ elektronikus publikációk, óvo-
dák (nevelés), pályaválasztási tanácsadás, szemináriumok rende-
zése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szö-
vegek kiadása (nem reklámcélú).

(111) 192.667 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 01603 (220) 2007.04.25.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) EVO neo
(511) 4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porszívó, nedvesítõ- és

lekötõ vegyületek, fûtõanyagok – beleértve a motorbenzineket
is –, világítóanyagok, gyertyák, gyertyabelek, mécsesek.

(111) 192.668 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 01604 (220) 2007.04.25.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) 95neo
(511) 4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porszívó, nedvesítõ- és

lekötõ vegyületek, fûtõanyagok – beleértve a motorbenzineket
is –, világítóanyagok, gyertyák, gyertyabelek, mécsesek.

(111) 192.669 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 01800 (220) 2007.05.15.
(732) IKO Production Média Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

(111) 192.670 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 01803 (220) 2007.05.15.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

(111) 192.671 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 01804 (220) 2007.05.15.
(732) Budapest Film Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 41 Szórakoztatás, videoforgalmazás, videoszalagok kölcsön-
zése, mozifilmek kölcsönzése.

(111) 192.672 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 01805 (220) 2007.05.15.
(732) Magyar Lapterjesztõ Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Kõvári-Tóth Andrea ügyvéd, Budapest

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

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 192.673 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 01808 (220) 2007.05.15.
(732) CERES Sütõipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaág,

Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 30 Lisztbõl és egyéb gabonakészítményekbõl készült termé-
kek; különösen kenyerek, szendvics-, toast-, rozsos-, barna-, kor-
pás-, magvas-, graham-, tönkölybúza kenyér, baguette; kétszer-
sültek; kekszek; péksütemények, különösen kifli, zsemle, kalács,
pogácsa, bukta, kakaós/fahéjas csiga, croissant, kuglóf; cukrász-
sütemények, különösen aprósütemények, teasütemények, briós,
mézeskalács, torta- és piskótalapok; különféle félkész tészták,
pizzatészták, lisztek és más gabonakészítmények; élesztõ, sütõ-
porok, zsemlemorzsa.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, különösen lisztbõl és
egyéb gabonakészítményekbõl készült termékek bel- és külföldi
forgalmazása; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(111) 192.674 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 01809 (220) 2007.05.15.
(732) Qiu Zong Ming, Budapest (HU);

Chen Jian Xin, Budapest (HU)
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(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.675 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 01810 (220) 2007.05.15.
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) VESTEME
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények a központi idegrendszer be-

tegségeinek és rendellenességeinek kezelésére.

(111) 192.676 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 01811 (220) 2007.05.15.
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TALZENNA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények a központi idegrendszer be-

tegségeinek és rendellenességeinek kezelésére.

(111) 192.677 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 01812 (220) 2007.05.15.
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BAPNUZA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények a központi idegrendszer be-

tegségeinek és rendellenességeinek kezelésére.

(111) 192.678 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 01813 (220) 2007.05.15.
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MINSETA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények a központi idegrendszer be-

tegségeinek és rendellenességeinek kezelésére.

(111) 192.679 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 01814 (220) 2007.05.15.
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ONSAGE
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények a központi idegrendszer be-

tegségeinek és rendellenességeinek kezelésére.

(111) 192.680 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 01815 (220) 2007.05.15.
(732) Seven Towns Limited, London (GB)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) RUBIK KOCKA
(511) 9 Számítógépes játékok; mûholdas, vezeték nélküli, számító-

gépes és globális távközlési hálózatokon hozzáférhetõ számítógé-
pes játékok; mobiltelefonon használható játékprogramok, számí-
tógépes perifériaegységek; joystickek; számítógépes egerek; mu-
tatóeszközök; egérpadok.

16 Papír, karton, papír és ezekbõl készült termékek, nyomtat-
ványok, könyvkötészeti cikkek; fényképek; írószerek; papíripari
és háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére, festõ-
ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási
és oktatási eszközök (anyagok), (készülékek kivételével); plasz-
tik csomagolóanyagok; nyomdabetûk; klisék.
28 Játékok, játékszerek; játékkártyák; torna- és sportcikkek;
karácsonyfadíszek.

(111) 192.681 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 02091 (220) 2007.06.01.
(732) Nintendo Co., Ltd., Kyoto (JP)
(300) 2440973 2006.12.07. GB
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) BOY
(511) 9 Játéktermi videojátékgépek, játéktermi videojátékgépekhez

való programok; elektronikus áramkörök, optikai lemezek, mág-
neslemezek, optikai mágneslemezek, mágnesszalagok, mágnes-
kártyák, ROM-programkazetták, ROM-kazetták, ROM-kártyák
memóriakazetták, memóriakártyák, CD-ROM-ok, DVD-ROM-
ok és egyéb, játéktermi videojátékgépekhez való programok táro-
lására alkalmas eszközök; egyéb, játéktermi videojátékgépekhez
való alkatrészek és tartozékok; videojátékok egyéni felhasználók
számára; programok egyéni felhasználói videojátékokhoz; elekt-
ronikus áramkörök, optikai lemezek, mágneslemezek, optikai
mágneslemezek, mágnesszalagok, mágneskátyák, ROM-pro-
garmkazetták, ROM-kazetták, ROM-kártyák, memóriakazetták,
memóriakártyák, CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok és egyéb, egyéni
felhasználói videojátékok tárolására alkalmas eszközök; vezérlõ-
egységek és joystickek egyéni felhasználói videojátékokhoz;
egyéb alkatrészek és tartozékok egyéni felhasználói videojáté-
kokhoz, programok LCD-kijelzõs hordozható játékkészülékek-
hez; elektronikus áramkörök, optikai lemezek, mágneslemezek,
optikai mágneslemezek, mágnesszalagok, ROM-programkazet-
ták, ROM-kazetták, ROM-kártyák, memóriakazetták, memória-
kártyák, CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok és egyéb, programok táro-
lására való eszközök LCD kijelzõs hordozható játékkészülékek-
hez; számítógépek; elektronikus áramkörök, optikai lemezek,
mágneslemezek, optikai mágneslemezek, mágnesszalagok, mág-
neskártyák, ROM-programkazetták, ROM-kazetták, ROM-kár-
tyák, memóriakazetták, memóriakártyák, CD-ROM-ok, DVD-
ROM-ok és egyéb, számítógépprogramok tárolására szolgáló esz-
közök; számítógépprogramok; egyéb elektronikus gépek, készü-
lékek és ezek alkatrészei; (üres) elektronikus áramkörök, (üres)
optikai lemezek, (üres) mágneslemezek, (üres) optikai mágnesle-
mezek, (üres) mágnesszalagok, (üres) mágneskártyák, (üres)
ROM-programkazetták, (üres)-ROM kazetták, (üres) ROM-kár-
tyák, (üres) memóriakazetták, (üres) memóriakártyák, (üres)
CD-ROM-ok, (üres) DVD ROM-ok és egyéb üres, tárolásra szol-
gáló eszközök; elektronikus vezetékek és kábelek, mobiltelefo-
nok; mobiltelefonpántok; egyéb mobiltelefon-alkatrészek és -tar-
tozékok; egyéb távközlõ berendezések és készülékek; felvételt
tartalmazó kompaktlemezek; egyéb hanglemezek; elektronikus
áramkörök és CD-ROM-on rözített automatikusan mûködõ prog-
ramok elektronikus hangszerekhez; pénzérmével mûködõ auto-
maták; exponált filmek; exponált diafilmek; felvételt tartalmazó
videolemezek és videoszalagok; elektronikus kiadványok; elekt-
ronikus készülékek és eszközök; elektronikus szórakoztatókészü-
lékek; internethez csatlakoztatható készülékek és ezek rendszerei
analóg és/vagy digitális képjelek és/vagy analóg és/vagy digitális
hangjelek és/vagy adat rögzítésére, átvitelére, feldolgozására
és/vagy reprodukálására; készülékek és ezek rendszerei analóg
és/vagy digitális képjelek és/vagy analóg és/vagy digitális hang-
jelek és/vagy adat rögzítésére, továbbítására, feldolgozására
és/vagy reprodukálására; autórádiók és audiovizuális vevõkészü-
lékek; képkészítõ és/vagy bemutató egységek mozgóképek, álló-
képek, animációk és/vagy multimédia-adatok bemutatására
és/vagy megnézésére, elektronikus szórakoztatásra; képszerkesz-
tõ készülékek, videokamerák, CD-lejátszók, digitális fényképe-
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zõgépek, képernyõk/kijelzõk, DVD-lejátszók, DVD-meghajtók,
televíziókészülékek képcsõvel vagy plazmaképernyõvel vagy
LCD-képernyõvel, merevlemezes digitális hang- és képrögzítõk;
hi-fi berendezések, mobiltelefonok és kábeltelefonok, monitorok,
projektorok, kazettás magnetofonos illetve CD-lejátszós vagy
análküli rádiók, digitális televíziózáshoz való egységek („set-top
box”), órás rádiók és videomagnók; elektronikus vagy digitális
zene, rádió- és adatjelek rögzítésére, továbbítására és reproduká-
lására szolgáló készülékek; szalag, lemez, vagy sima mágneses,
elektronikus (különösen félvezetõ memóriák), digitális és/vagy
optikai adatok számára szolgáló közegek; hanglejátszó készülé-
kek, üzenetrögzítõk, diktafonok, fejhallgatók, fülhallgatók dikta-
fonokhoz szkennerek és faxberendezések, valamint a felsoroltak-
hoz való alkatrészek; számítógépek játékokhoz, számítógép-al-
katrészek és -perifériák, személyi számítógépek, notebookok,
adatfeldolgozó berendezések, hardver és szoftver; videojátékok
televíziókészülékekkel, notebookkal vagy számítógéppel való
használatra, beleértve a szoftvert is; játékkonzolok; elektronikus
játékszerek.

16 Csereberekártyák; folyóiratok; egyéb nyomdatermékek; pa-
pírszalagok; papírzászlók; poggyászcímkék; lottószelvények
(nem játék); festmények és kalligráfok; fényképek; fényképészeti
állványok; irodaszerek és iskolaszerek; csiríz és egyéb ragasztó-
anyagok irodai és háztartási célokra; elektromos ceruzafaragók.

28 Hordozható LCD-kijelzõs játékok; váltakozó áramú adapte-
rek hordozható, LCD-kijelzõs játékokhoz; hordozható, LCD-ki-
jelzõs játékokhoz való alkatrészek és tartozékok; játékkártyák;
kártyajátékok és ezek tartozékai; egyéb játékszerek; kártyajáté-
kok és ezek tartozékai; játékgépek és játékkészülékek; játékgépek
és készülékek vidámparkokba (kivéve játéktermi videojátékgé-
pekhez); babák; Go játékok; japán sakkjáték (Shogi játék); japán
kártyajáték (Utagaruta); kockajáték; japán kockajáték (Sugoro-
ku); kockajátékokhoz való poharak; „„Diamond„„ játék; sakkjá-
tékok; dámajátékok (dámajátékkészletek); bûvészjátékok; domi-
nók; japán játékkártya (Hanafuda); mahjong játék; biliárdfelsze-
relés; játékok háziállatok számára.

41 Online (számítógép-hálózatról mûködõ) játékok; internetes
játékok; játékszolgáltatás felhasználói videojáték-készülékek
kommunikációján keresztül; hordozható, játékszolgáltatás
LCD-kijelzõs játékok kommunikációján keresztül; játékszolgál-
tatás játéktermi videojátékgépekhez kommunikációján keresztül;
felhasználói videojátékokhoz (nem letölthetõ) programok szol-
gáltatása vezeték nélkül kommunkáción keresztül; hordozható já-
tékkészülékekhez (nem letölthetõ) programok szolgáltatása veze-
ték nélkül kommunikáción keresztül; (nem letölthetõ) programok
szolgáltatása játéktermi videojátékgépekhez vezeték nélkül kom-
munikáción keresztül; (nem letölthetõ) számítógépprogramok
szolgáltatása vezeték nélkül kommunikáción keresztül; szórako-
zás; szórakoztatás; szórakoztatásra vonatkozó tájékoztatás; ki-
kapcsolódásra vonatkozó tájékoztatás; szórakoztatói szolgáltatá-
sok; szerencsejáték; játéktermek szolgáltatásai; (nem letölthetõ)
hang- és képszolgáltatás felhasználói videojáték-készülék kom-
munikációján keresztül; (nem letölthetõ) hang- és képszolgáltatás
hordozható, LCD-kijelzõs játékkészülékek kommunikációján ke-
resztül; (nem letölthetõ) hang- és képszolgáltatás játéktermi vi-
deojátékgépekhez kommunikációján keresztül; (nem letölthetõ)
programok szolgáltatása felhasználói videojáték-készülékek
kommunikációján keresztül; (nem letölthetõ) programok szolgál-
tatása hordozható, LCD-kijelzõs játékkészülékek kommunikáci-
óján keresztül; (nem letölthetõ) programok szolgáltatása játékter-
mi videojátékgépek kommunikációján keresztül; videojátékkal
kapcsolatos események szervezése, menedzselése illetve lebo-
nyolítása; videojáték-szoftverek bérbeadása; szoftver bérbeadása
hordozható játékgépekhez; digitális képekkel kapcsolatos szol-
gáltatások; (oktató vagy szórakoztató) vetélkedõk megszervezé-
se; (szórakozással illetve oktatással kapcsolatos) klubok szolgál-
tatásai; (nem letölthetõ) online elektronikus kiadványok; elektro-
nikus kiadványszerkesztés ; vidámparkok szolgáltatásai; szeren-
csejáték-kaszinók szolgáltatásai.

(111) 192.682 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 02080 (220) 2007.06.01.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 192.683 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 02088 (220) 2007.06.01.
(732) Bányai Ildikó Inez, Békéscsaba (HU);

Bökõ Károly, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Szilárd, Nagy és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 18 Abrakostarisznyák, aktatáskák, aranyverõ hártyák, belek
hurkafélék készítéséhez, bevásárlóhálók, bevásárlótáskák, bor-
dák esernyõkhöz vagy napernyõkhöz, botszékek, bõr, nyers vagy
félig megmunkált állapotban, bõrdarabok bútorhuzatokhoz, bõr-
fonalak, bõrhevederek, bõrlemezek, bõröndök, kézitáskák, bõ-
röndök, utazóládák (poggyász), bõrpórázok, bõrszelepek, bõrszí-
jak, bõrszíjak katonai felszerelésekhez, bõrszíjak (nyergesáru),
bõrtakarók (szõrme), bútorhuzatok bõrbõl, dobozok bõrbõl vagy
mûbõrbõl, dobozok vulkánfíberbõl, ernyõk, esernyõk, erszények,
nem nemesfémbõl, erszények, pénztárcák, esernyõbehúzó anya-
gok, esernyõnyelek, esernyõfogók, feszítõzablák, fémveretek ló-
szerszámon, fogantyúk bõröndökhöz, fogantyúk esernyõkhöz,
fogantyúk sétapálcákhoz, gumirészek kengyelekhez, gyûrûk
esernyõkhöz, hátizsákok, hevedertáskák gyermekek hordozására,
irattáskák, aktatáskák, irhák (állatbõrök), lánchálós erszények
(nem nemesfémbõl), levéltárcák, lószerszámok, lószerszám-szí-
jak, lótakarók, lópokrócok, lovaglónyergek, marhabõrök, (mo-
leszkin) bõrutánzat, mûbõr, napernyõk, névjegytartók, kártyatar-
tók, nyakhámok, nyakörvek állatoknak, nyakörvek (kutyáknak),
nyeregfák (nyeregvázak), nyeregpárnák lovagláshoz, nyeregta-
karók lovaknak, nyergesáruk, nyersbõrök, irhák, zablák állatok-
nak (lószerszám), zsákok hegymászóknak, zsákok táborozóknak,
oldaltáskák, tarisznyák, piperetáskák (üresen), pórázok bõrbõl,
rugóburkolatok bõrbõl, ruhatáskák utazáshoz, sétabotok, sétapál-
cák, strandtáskák, szarvasbõr, nem tisztítási célokra, szájkosarak,
szemellenzõk (lószerszámok), szerelvények lószerszámokhoz,
nem nemesfémbõl, szerszámtáskák bõrbõl (üresen), szíjak nyer-
gekhez, takarók állatoknak, táskák (zacskók, tasakok) csomago-
lásra, bõrbõl, térdvédõk lovaknak, turistabotok, utazókészletek
(bõripari cikkek), utazóládák, útitáskák, vadásztáskák, vállszíjak
bõrbõl, vázak esernyõkhöz vagy napernyõkhöz, állszíjak bõrbõl.

25 Alsónadrágok, alsónadrágok, rövid, alsónemûk, alsószok-
nyák, bélések készruhákhoz (ruhanemûk részei), boák (nyakba-
valók), bodyk (alsóruházat), bõrruházat, bõrszegek, stoplik fut-
ballcipõkhöz, cilinderek, kürtõkalapok, cipõfelsõrészek, cipõk,
cipõsarkak, cipõtalpbetétek, cipõvasalások, csecsemõkelengyék,
babakelengyék, csecsemõnadrágok, csuklyák, kapucnik (ruhá-
zat), csúszásgátlók lábbelikhez, díszzsebkendõk [ruházat], dupla
sarkok harisnyára, dupla sarkok lábbelikhez, dzsekik, dzsörzék
(ruházat), egyenruhák, facipõk, fátylak (ruhanemûk), fejfedõk
(kalapáruk), fejszalagok [ruházat], felsõkabátok, felöltõk, felsõ-
ruházat, fityulák, futballcipõk, fülvédõk (ruházat), fürdõköpe-
nyek, fürdõnadrágok, úszónadrágok, fürdõpapucsok, fürdõruhák,
fürdõsapkák, fürdõszandálok, fürdõcipõk, fûzõk, fûzõk (ruházat),
fûzõs bakancsok, fûzõvédõk, gabardin (ruházat), gallérok (ruhá-
zat), harisnyanadrágok, harisnyatartók, harisnyakötõk, harisnya-
tartós csípõfûzõ, harisnyák, hurkolt/kötöttáruk, ingek, ingelõk,
ingblúzok, ing-szatlik, ingvállak, pruszlikok, izzadságfelszívó al-
sónemûk, izzadságfelszívó harisnyák, izzlapok, jelmezek, kabá-
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tok, kalapok, kalapvázak, kamásnik (bokavédõk), kaplik, cipõor-
rok, karék, manipula (egyházi), kemény ingmellek, plasztronok,
kerek papi sapkák, kerékpáros-öltözetek, kesztyûk (ruházat), ke-
zeslábasok (felsõruházat), készruhák, kézelõk (ruházat), kombi-
nék (alsónemûk), kosztümök, köntösök, pongyolák, kötények
(ruhanemûk), kötöttáruk, lábbeli felsõrészek, lábbelik, lábszárvé-
dõk, kamásnik, levehetõ gallérok, libériák, inasruhák, magas szá-
rú cipõk, magas szárú lábbelik, mantillák (csipke fejkendõk), mat-
rózblúzok, melegítõk, szvetterek, mellények, mellények halá-
szoknak/horgászoknak, melltartók, miseruhák, kazulák, mitrák,
püspöksüvegek, muffok, karmantyúk (ruhanemûk), munkaruhák,
munkaköpenyek, mûbõr ruházat, mûvésznyakkendõk, nadrágok,
nem elektromosan fûtött lábmelegítõk, nõi ruhák, nyakkendõk,
nyaksálak, gallérvédõk, papírruházat, papucsok, parkák (csuk-
lyás blúzok) partedlik, nem papírból, pelenkák textíliából csecse-
mõknek, pelerinek, pénztartó övek [ruházat], pizsamák, pólók,
prémsálak (szõrmék), pulóverek, rámák lábbelikhez, ruhazsebek,
ruházat, ruhanemûk, ruházat gépkocsivezetõknek, sapkák, sálak,
sárcipõk, síbakancsok, sícipõk, spárgatalpú vászonlábbelik,
sportcipõk, sportlábbelik, sporttrikók, strandlábbelik, strandru-
hák, svájcisapkák, barettek, szandálok, szárik, szemellenzõk
[sapkán], szoknyák, szõrmebéléses kabátok, szõrmék (ruhane-
mûk), talpak lábbelikhez, talpallók (nadrághoz), tarka selyem-
kendõk (nyaksálak), tartók (nadrághoz, harisnyához), térdnadrá-
gok, térdszalagok, harisnyakötõ szalagok, tógák, tornacipõk, tor-
naruházat, turbánok, ujjatlan kesztyûk, vállkendõk, nagykendõk,
vállszalagok, vízhatlan ruházat, zoknik, zoknitartók, zuhanyzó-
sapkák, öltözékek vízisíeléshez, övek (ruházat).

(111) 192.684 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 02086 (220) 2007.06.01.
(732) Mészáros Gyula, Gödöllõ (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

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

(111) 192.685 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 02084 (220) 2007.06.01.
(732) ANDREAS Építõipari Fejlesztõ és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) EASY PLANK
(511) 12 Hidroplánok, légpárnás jármûvek, pontonok, vízi helyvál-

toztató eszközök, vízi közlekedési eszközök, vízi jármûvek,
komphajók, kotróhajók, hajók, csónakok, bárkák, dereglyék,
uszályok, vitorlás hajók, hajótestek tengeri és egyéb hajókhoz,
hajóbordák, kenuevezõk, evezõlapátok, evezõvillák, hajócsava-
rok, hajócsavarok hajókhoz, farevezõk, kormányevezõk, kor-
mánylapátok, hajókormányok, kormányszerkezetek hajókhoz,
fedelek vízi jármûvekhez, hajóablakok, ökörszemablakok, hajó-
kémények, árbocok, kürtök jármûvekhez, jármûülések, jármûvek
hidraulikus hálózatai, szétkapcsoló fogaskerék csónakokhoz, lej-
tõk hajóknak.

(111) 192.686 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 02083 (220) 2007.06.01.
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
(740) dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs

(541) BERNSTEIN

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

(111) 192.687 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 02082 (220) 2007.06.01.
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
(740) dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs

(541) KRÜGEL
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(111) 192.694 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00376 (220) 2007.02.05.
(732) Italo-Optik Kft., Szentes (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) KIKO eyewear
(511) 9 Szemüvegek, napszemüvegek, szemüvegkeretek, szem-

üvegtokok és tartozékaik.

(111) 192.695 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00180 (220) 2007.01.22.
(732) Gréczi János, Budapest (HU)

(541) JÁTÉK ARÉNA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 192.698 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00912 (220) 2007.03.20.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) Kelet Nap Lánya
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 192.700 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00910 (220) 2007.03.20.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) Észak Nap Lánya
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 192.701 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00925 (220) 2007.03.20.
(732) EGERVIN Borgazdasági Zrt., Eger (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 33 Borok.

(111) 192.702 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00720 (220) 2007.03.05.
(732) Johanna Kft., Lajosmizse (HU)

(541) GUSTO
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).
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(111) 192.703 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00909 (220) 2007.03.20.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) BOON Nap Lánya
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 192.706 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00923 (220) 2007.03.20.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) MON Top 100
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 192.707 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00913 (220) 2007.03.20.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) Nap Lánya
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 192.708 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00726 (220) 2007.03.05.
(732) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

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).
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.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 192.709 (151) 2008.02.05.
(210) M 06 02885 (220) 2006.08.28.
(732) SCIENNET HOLDING Ltd., Limassol (CY)
(740) dr. Pálfy István, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

(111) 192.710 (151) 2008.02.05.
(210) M 06 02327 (220) 2006.07.07.
(732) TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt., Budaörs (HU)

(541) TESCO XXL TÚRÓDESSZERT
(511) 29 Túródesszertek és összetevõik: túró, túrókészítmény.

30 Túródesszertek és összetevõik: csokoládébevonat, csokolá-
dé; tejalapú készítmények.

(111) 192.711 (151) 2008.02.05.
(210) M 06 02326 (220) 2006.07.07.
(732) Nyíri János Zoltán, Nagykovácsi (HU)
(740) dr. Lovas András, Nagykovácsi

(541) Jelentem a Választóknak
(511) 16 Újságok.

(111) 192.713 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00367 (220) 2007.02.05.
(732) Central European Estates Hungary Ingatlanhasznosító

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Pákay Barnabás ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Piackutatás, reklámozás, reklámszövegek publikálása, saj-
tófigyelés.
36 Bérházak kezelése, ingatlankezelés, ingatlanok értékbecslé-
se, ingatlanügynökségek, irodák (ingatlanok) bérlete, lakásbérlet,
lakásügynökségek, pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyle-
tek, ingatlan), szállásügynökségek (apartmanok); ingatlanforgal-
mazás, ingatlanhasznosítás, ingatlanfejlesztés, ingatlanberuhá-
zás, generálkivitelezés, ingatlankivitelezés.
37 Építés, építési tárgyú információk, építkezések felügyelete
(irányítása).

(111) 192.718 (151) 2008.02.06.
(210) M 07 02918 (220) 2007.08.23.
(732) Ermanno Pan-Europe Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ERMANNO SCERVINO
(511) 35 Áruminták terjesztése; eladási propaganda (mások számá-

ra); kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; keres-
kedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés;
manöken/modell szolgálatok reklám- vagy kereskedelmi célból;
online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; reklámozás,
különösen rádiós és televíziós reklámozás.
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(111) 192.719 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 03905 (220) 2006.11.30.
(732) Magyar Pálinka Lovagrend Egyesülete, Budapest (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 41 Szabadidõs szolgáltatások nyújtása, kulturális tevékenység.

(111) 192.720 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 03906 (220) 2006.11.30.
(732) Zala Megyei Munkaügyi Központ, Zalaegerszeg (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 192.721 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 03908 (220) 2006.11.30.
(732) Dél-Alföldi Mûanyagipari Kft., Akasztó (HU)
(740) dr. Tömör Gábor ügyvéd, Kiskõrös

(546)

(511) 3 Színélénkítõ termékek háztartási használatra; vegytisztító
készítmények; ámbra (illatszer).

(111) 192.722 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 03912 (220) 2006.11.30.
(732) IN JAE PARK c/o Sungeum Music Co., Ltd.,

Gyeonggi-do (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 15 Akusztikus gitár, elektromos gitár, basszusgitár, zongora,
dob, hegedû, mandolin, bendzsó, rezonátor, orgona, harmonika,
tangóharmonika, hárfa, fuvola, harmónium, gitárhúrlefogók (ca-
po-k), gitárpedálok, hangolófejek gitárhoz, hangszerhúrok.

(111) 192.723 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 03913 (220) 2006.11.30.
(732) Strandinfó Reklámszolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 192.724 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 03960 (220) 2006.12.05.
(732) Surjány-Hús Kft., Törökszentmiklós-Surjány (HU)
(740) dr. Sás Tamás, Dr. Sás Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KAMRA KINCSE
(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.

(111) 192.725 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 03963 (220) 2006.12.05.
(732) TAXUS International Kft., Budapest (HU)

(541) Ragadozó ösztön
(511) 9 Elektronikus közlemények (letölthetõ); hangfelvétel-hor-

dozók; szoftverek (rögzített).
16 Könyvek.
41 Oktatás; könyvkiadás.

(111) 192.726 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 03966 (220) 2006.12.05.
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) DOMOTOX
(511) 5 Egészségügyi készítmények; fertõtlenítõszerek; kártékony

állatok irtására szolgáló készítmények; rovarölõ szerek; gomba-
ölõ szerek (fungicidek); gyomirtó szerek (herbicidek).
9 Kártékony állatok elejtésére és irtására szolgáló elektromos
berendezések.

(111) 192.727 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 03968 (220) 2006.12.06.
(732) Csató Attila, Gyõr (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) ZORB
(511) 25 Cipõk, lábbelik, magas szárú cipõk és lábbelik, sportcipõk,

sportlábbelik, tornacipõk, zoknik, harisnyák, alsónadrágok, alsó-
nemûk, ruhanemûk, dzsekik, kabátok, felsõruházat, nõi ruhák,
nadrágok, kezeslábasok, ingek, nyakkendõk, nyaksálak, sálak,
sapkák, sisakok, pólók, mellények, kötöttáruk, pulóverek, mele-
gítõk, sporttrikók, sportruházat, tornaruházat, kesztyûk, vízhatlan
ruházat.
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28 Csúszdák; eszközök testgyakorláshoz; tornafelszerelések;
vidámparki felszerelések; játékok; játékszerek; játék léggömbök;
trükkös játékok; személyek befogadására alkalmas üreggel ren-
delkezõ felfújható mûanyag gömbök, személyek gördítve történõ
szállítására.

(111) 192.728 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 03976 (220) 2006.12.06.
(732) Wm. Wrigley Jr. Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Chicago, Illinois (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FEEL THE KICK
(511) 30 Édességek, nevezetesen rágógumi, fújható rágógumi, cu-

korka és mentol.

(111) 192.729 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 03977 (220) 2006.12.06.
(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Indianapolis, Indiana (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) GENIUS
(511) 5 Mezõgazdasági használatra szolgáló gyomirtó szerek.

(111) 192.733 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 04043 (220) 2006.12.11.
(732) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MINDEN CSEPP SZÁMÍT
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek, és egyéb alkoholmen-

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 192.734 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 04069 (220) 2006.12.14.
(732) Urbán és Fiai Általános Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

80%, Budapest (HU);
Sütõ Zsuzsanna Ágnes 20%, Budapest (HU)

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

és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek, mûfogak, ortopédiai cik-
kek és sebészeti varratanyagok.
28 Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.

(111) 192.735 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 04071 (220) 2006.12.14.
(732) Szilánk Üveg- és Gépipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Szeged (HU);
Szilánk 1989 Üveg- és Gépipari Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Szeged (HU)

(740) dr. Görög Judit jogtanácsos, Szeged

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl; építési (hõszigetelõ)
üveg.

(111) 192.736 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 04073 (220) 2006.12.14.
(732) Szilánk Üveg- és Gépipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Szeged (HU);
Szilánk 1989 Üveg- és Gépipari Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Szeged (HU)

(740) dr. Görög Judit jogtanácsos, Szeged

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek; üvegmegmun-
káló gépek.

19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(111) 192.737 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 04074 (220) 2006.12.14.
(732) Léta-Coop Kft., Létavértes (HU)
(740) dr. Zseli Miklós ügyvéd, Budapest

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

lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmé-
nyek italokhoz.

(111) 192.738 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 04077 (220) 2006.12.14.
(732) Szilánk Üveg- és Gépipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Szeged (HU);
Szilánk 1989 Üveg- és Gépipari Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Szeged (HU)

(740) dr. Görög Judit jogtanácsos, Szeged

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl; táblaüveg, síküveg
építkezési célokra.

(111) 192.739 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 04128 (220) 2006.12.19.
(732) WESTGATE LLC., Little Rock, Arkansas (US)
(740) dr. Magyaródi Éva, Magyaródi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PRI-MIDEX
(511) 5 Fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló ké-

szítmények; rovarirtó szerek; talajfertõtlenítõ készítmények.

(111) 192.740 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 04130 (220) 2006.12.19.
(732) Ada Print Studió Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.
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(111) 192.741 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 04152 (220) 2006.12.20.
(732) IRODAHÁZ TAXI BT., Tápiószentmárton (HU)

(546)

(511) 39 Szállítás.

(111) 192.742 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 03807 (220) 2006.11.21.
(732) VINTERNATIONAL Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Gyula (HU)
(740) dr. Magyar György ügyvéd, Gyula

(541) FEKETE LEÁNYKA-AZ ERDÉLYI FEJEDEL-
MEK BORA

(511) 33 Borok.

(111) 192.743 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 03899 (220) 2006.11.29.
(732) Bázis Centrum Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Diszkók (szolgáltatásai); elõadómûvészek szolgáltatásai;
filmgyártás; fogadások tervezése (szórakoztatás); hangstúdiók
(szolgáltatásai); klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; modellügy-
nökségek mûvészek számára; rádió- és televízióprogramok készí-
tése; rádiós szórakoztatás; show-mûsorok; show-mûsorok szerve-
zése (impresszárió szolgáltatásai); szépségversenyek szervezése;
szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; televíziós
szórakoztatás; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés
kabarék, varieték; éjszakai klubok; élõ elõadások bemutatása;
üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás); alkotómûhelyek
szervezése és lebonyolítása (gyakorlat); audioberendezések köl-
csönzése; bálok szervezése; egészség(védõ) klubok (kondicioná-
lás); elektronikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus köny-
vek és folyóiratok online kiadása; eszmecserék, kollokviumok
szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmstúdiók; filmszín-
házak üzemeltetése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvé-
telek kölcsönzése; helyfoglalás show-mûsorokra; játékkaszinó
(szolgáltatásai); játéktermi szolgáltatások nyújtása; karaokeszol-
gáltatások nyújtása; kollégiumok, internátusok; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebo-
nyolítása; könyvkiadás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése;
múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); oktatás; oktatá-
si tárgyú információk; online elérhetõ elektronikus publikációk
(nem letölthetõk); online játékok szolgáltatása (számítógépes há-
lózatból); rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; riporteri
szolgáltatások; sorsjátékok lebonyolítása; szabadidõs szolgáltatá-
sok nyújtása; szerencsejátékok; szövegek kiadása (nem reklámcé-
lú); videofelvevõ készülékek kölcsönzése; videofilmgyártás; vi-
deo(szalagra) filmezés; üdülési tárgyú információ.
43 Bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkez-
dék; kávéházak; motelek; panziók; rendezvényhez termek köl-
csönzése; szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodai
szolgáltatások; vendéglátóipar; étkezdék; éttermek; önkiszolgáló

éttermek; üdülõtáborok szolgáltatásai (szállásadás); sátrak köl-
csönzése; szálláshely lefoglalása (idõleges); táborhelyek haszno-
sítása; turistaházak.

(111) 192.744 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 03902 (220) 2006.11.30.
(732) Frontier Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.745 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 03901 (220) 2006.11.30.
(732) Szabó József 95%, Mosonmagyaróvár (HU);

ANDRÁSSY KÚRIA Szálloda és Vendéglátóipari Kft. 5%,
Tarcal (HU)

(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

lásadás.

(111) 192.746 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 03903 (220) 2006.11.30.
(732) Credigen Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Korányi Emese ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 192.747 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 03904 (220) 2003.05.21.
(732) Nycomed GmbH, Konstanz (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) PANTO
(511) 5 Vényköteles gyógyszerek humán alkalmazásra, nevezete-

sen a gyomor- és bélrendszer kezelésére szolgáló készítmények.

(111) 192.749 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 03929 (220) 2006.12.04.
(732) Gál Tiborné, Eger (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GRÓF GRASSALKOVICH
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 192.752 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 03964 (220) 2006.12.05.
(732) Kvadrát 97 Kft., 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.
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

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

(111) 192.753 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 04045 (220) 2006.12.11.
(732) Zhengzhou Yutong Group Co., Ltd. (Kina törvényei szerint

mûködõ vállalat), Zhengzhou (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 7 Fúrógépek; keverõgépek; úthengerek; gõzhengerek; színes-
ruhamosó gép; fehérruhamosó gép; lapítógépek; betonkeverõ gé-
pek; aszfaltkészítõ gépek; buldózerek; mechanikai lapátok; kotró-
gépek; kátrányozógépek; sínfektetõ gépek; útkészítõ gépek; vas-
útépítõ gépek; ásógépek; présgépek; földmozgató gépek; szántó-
gépek; daruk; emelõszerkezetek; indítók gépekhez és motorok-
hoz; lengéscsillapítók dugattyúkhoz (gépalkatrészek); utcaseprõ
gépek (önmûködõek); autómosó berendezések; hulladékeltávolí-
tók; szemételtávolítók; szemétgyûjtõ gépek; hulladékgyûjtõ gé-
pek; hóekék; (út)seprõ gépek /önmûködõek/; szennyvízelveze-
tõk; mosókészülékek; tisztítógépek és berendezések (elektro-
mos); keverõgépek; ipari osztályozó gépek.

(111) 192.754 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 04078 (220) 2006.12.14.
(732) Szilánk Üveg- és Gépipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Szeged (HU);
Szilánk 1989 Üveg- és Gépipari Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Szeged (HU)

(740) dr. Görög Judit jogtanácsos, Szeged

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl; táblaüveg, síküveg
építkezési célokra.

(111) 192.764 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 04151 (220) 2006.12.20.
(732) SEC Software Technology & Studio Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Garainé dr. Colnár Erzsébet, Garai & Colnár Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítá-
sára, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
automata elárusítóberendezések és szerkezetek érmebedobással
mûködõ készülékekhez; számológépek, adatfeldolgozó berende-
zések és számítógépek.

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

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re.

(111) 192.765 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 03967 (220) 2006.12.06.
(732) Marquard Media Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) ÉVA
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

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

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

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

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

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

(111) 192.766 (151) 2008.02.06.
(210) M 07 00799 (220) 2007.03.09.
(732) N.V. Organon, Oss (NL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ORADEXON
(511) 5 Orvosságok és gyógyszerészeti termékek emberi használat-

ra.

(111) 192.767 (151) 2008.02.06.
(210) M 07 00797 (220) 2007.03.09.
(732) Raymond Limited, Ratnagiri, Maharashtra (IN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) PARK AVENUE
(511) 24 Textíliák és textiláruk, beleértve a ruhaszöveteket és vász-

nakat; poliészter és gyapjú keverékekbõl álló szövet; gyapjúszö-
vet, szövöttáru (darabáru); ágy- és asztalterítõk; takarók, ágyta-
karók; krepp; kendõk; ágylepedõk; asztalterítõk és párnahuzatok;
flaneltextilek; szalvéták; zsebkendõk; és más osztályba nem tarto-
zó textíliák.

25 Mindenfajta ruhanemû és ruhák (beleértve, de nem korláto-
zódva az ingekre); nadrágok; ruhák; vadászöltözékek; blézerek;
tartós ruházat; blúzok; köpenyek; fûzõk; kosztümök; pizsamák;
szoknyák; ruhák; prémstólák; köntösök; fejfedõk; harisnyák; zok-
nik; harisnyatartók; nyakkendõk; gyapjú kötöttáru; csokornyak-
kendõ; sálak; mellények; sortok; kabátok; trikók, mezek; hálóin-
gek; overallok; felsõkabátok; poncsók; szárik; vállkendõk; sálak;
kötött kabátok; alsónemûk; alsóruhák; egyenruhák; mellények;
gyerekruhák; csizmák; cipõk vagy papucsok.

M336

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 3. szám II. kötet, 2008.03.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek II.



(111) 192.768 (151) 2008.02.06.
(210) M 07 01194 (220) 2007.04.10.
(732) Benner Miklós, Mogyoród (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

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

(111) 192.769 (151) 2008.02.06.
(210) M 07 00798 (220) 2007.03.09.
(732) Raymond Limited, Ratnagiri, Maharashtra (IN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MANZONI
(511) 24 Textíliák és textiláruk, beleértve a ruhaszöveteket és vász-

nakat; poliészter és gyapjú keverékekbõl álló szövet; gyapjúszö-
vet, szövött áru (darabáru); ágy- és asztalterítõk; takarók, ágyta-
karók; krepp; kendõk; ágylepedõk; asztalterítõk és párnahuzatok;
flaneltextilek; szalvéták; zsebkendõk; és más osztályba nem tarto-
zó textíliák.

25 Mindenfajta ruhanemû és ruhák (beleértve, de nem korláto-
zódva az ingekre); nadrágok; ruhák; vadászöltözékek; blézerek;
tartós ruházat; blúzok; köpenyek; fûzõk; kosztümök; pizsamák;
szoknyák; ruhák; prém stólák; köntösök; fejfedõk; harisnyák;
zoknik; harisnyatartók; nyakkendõk; gyapjú kötöttáru; csokor-
nyakkendõ; sálak; mellények; sortok; kabátok; trikók, mezek; há-
lóingek; overállok; felsõkabátok; poncsók; szárik; vállkendõk;
sálak; kötött kabátok; alsónemûk; alsóruhák; egyenruhák; mellé-
nyek; gyerekruhák; csizmák; cipõk vagy papucsok.

(111) 192.770 (151) 2008.02.06.
(210) M 07 00803 (220) 2007.03.09.
(732) Spirits Product International Intellectual Property B.V.,

Strassen (LU)
(740) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 192.771 (151) 2008.02.06.
(210) M 07 00249 (220) 2007.01.26.
(732) PepsiCo, Inc. (North Carolina állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) PEPSI CHILL
(511) 32 Ásvány-, szénsavas vizek és más alkoholmentes italok; gyü-

mölcsitalok és gyümölcslevek; szirupok és más italokhoz hasz-
nált készítmények.

(111) 192.772 (151) 2008.02.06.
(210) M 07 01195 (220) 2007.04.10.
(732) Babos Imre 1/2%, Budapest (HU);

Szokol Veronika 1/2%, Budapest (HU)
(740) dr. Kimlei Zsuzsana, Dr. Kimlei Zsuzsanna Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MEM-TEX
(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 192.773 (151) 2008.02.06.
(210) M 07 00796 (220) 2007.03.09.
(732) Raymond Limited, Ratnagiri, Maharashtra (IN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BE
(511) 24 Textíliák és textiláruk, beleértve a ruhaszöveteket és vász-

nakat; poliészter és gyapjú keverékekbõl álló szövet; gyapjúszö-
vet, szövött áru (darabáru); ágy- és asztalterítõk; takarók, ágyta-
karók; krepp; kendõk; ágylepedõk; asztalterítõk és párnahuzatok;
flaneltextilek; szalvéták; zsebkendõk; és más osztályba nem tarto-
zó textíliák.
25 Mindenfajta ruhanemû és ruhák (beleértve, de nem korláto-
zódva az ingekre); nadrágok; ruhák; vadászöltözékek; blézerek;
tartós ruházat; blúzok; köpenyek; fûzõk; kosztümök; pizsamák;
szoknyák; ruhák; prémstólák; köntösök; fejfedõk; harisnyák; zok-
nik; harisnyatartók; nyakkendõk; gyapjú kötöttáru; csokornyak-
kendõ; sálak; mellények; sortok; kabátok; trikók, mezek; hálóin-
gek; overallok; felsõkabátok; poncsók; szárik; vállkendõk; sálak;
kötött kabátok; alsónemûk; alsóruhák; egyenruhák; mellények;
gyerekruhák; csizmák; cipõk vagy papucsok.

(111) 192.774 (151) 2008.02.06.
(210) M 07 01570 (220) 2007.04.23.
(732) Tóth Tamás, Szombathely (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátás.

(111) 192.775 (151) 2008.02.06.
(210) M 07 00802 (220) 2007.03.09.
(732) Spirits Product International Intellectual Property B.V.,

Strassen (LU)
(740) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) KAZNACHEYSKAYA
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 192.776 (151) 2008.02.06.
(210) M 07 00990 (220) 2007.03.23.
(732) Colgate-Palmolive Co. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), New York, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) LADY SPEED STICK 24/7 FRESH & LIGHT
(511) 3 Dezodorok, izzadáscsökkentõ szerek és testpermetek.
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(111) 192.777 (151) 2008.02.06.
(210) M 07 00075 (220) 2007.01.12.
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-
peslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 192.778 (151) 2008.02.06.
(210) M 07 01571 (220) 2007.04.23.
(732) Kínai Õszi Rózsa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Murányi Tamara ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.779 (151) 2008.02.06.
(210) M 07 01561 (220) 2007.04.23.
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Hódi Zsolt, ’Hódi’ Ügyvédi Iroda, Budapest 62.

(546)

(511) 2 Festékek.

(111) 192.780 (151) 2008.02.06.
(210) M 07 00994 (220) 2007.03.26.
(732) 3D Racing Autósport Egyesület, Máriahalom (HU)

(546)

(511) 12 Terepjáró gépjármû; terepjáró-futómû

(111) 192.781 (151) 2008.02.06.
(210) M 07 00795 (220) 2007.03.09.
(732) Haladás Marketing Kft., Szombathely (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagból készült termékek.

25 Ruházati cikkek, cipõ, kalapáru.

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

(111) 192.782 (151) 2008.02.06.
(210) M 07 00791 (220) 2007.03.09.
(732) Farkas István, Gyõr (HU)
(740) dr. Posta Attila ügyvéd, Gyõr

(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) 192.783 (151) 2008.02.06.
(210) M 07 01560 (220) 2007.04.23.
(732) Vasvári Ferenc, Budapest (HU)

(546)

(511) 28 Horgászbotok, horgászcsalétkek, horgászfelszerelések,
horgászorsók, horgászzsinórok, horgok, kampók.

(111) 192.784 (151) 2008.02.06.
(210) M 07 01562 (220) 2007.04.23.
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Hódi Zsolt, ’Hódi’ Ügyvédi Iroda, Budapest 62.

(546)

(511) 2 Festékek.

(111) 192.785 (151) 2008.02.06.
(210) M 07 01563 (220) 2007.04.23.
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Hódi Zsolt, ’Hódi’ Ügyvédi Iroda, Budapest 62.

(546)

(511) 2 Festékek.
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(111) 192.786 (151) 2008.02.06.
(210) M 07 00790 (220) 2007.03.09.
(732) Szilvási és Fia Étterem Kft., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátás.

(111) 192.787 (151) 2008.02.06.
(210) M 07 01565 (220) 2007.04.23.
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Hódi Zsolt, Hódi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 2 Festékek.

(111) 192.788 (151) 2008.02.06.
(210) M 07 01564 (220) 2007.04.23.
(732) TRILAK Festékgyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Hódi Zsolt, ’Hódi’ Ügyvédi Iroda, Budapest 62.

(546)

(511) 2 Festékek.

(111) 192.835 (151) 2008.02.13.
(210) M 96 02593 (220) 1996.08.02.
(732) Anheuser-Busch Incorporated (Missouri állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), St.Louis, Missouri (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Sörök.

A rovat 211 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 179.272, 181.101,
187.605, 188.164, 188.225, 188.750, 189.301, 189.304, 189.643,
189.980, 189.982, 192.473, 192.474, 192.559–192.593, 192.595,
192.596, 192.598–192.687, 192.694, 192.695, 192.698, 192.700–
192.703, 192.706–192.711, 192.713, 192.718–192.729, 192.733–
192.747, 192.749, 192.752–192.754, 192.764–192.788, 192.835
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