
(111) 187.270 (151) 2008.02.28.
(210) M 05 00826 (220) 2005.03.02.
(732) Pannonpharma Gyógyszergyártó Kft., Pécs (HU)
(740) dr. Boytha Pál ügyvéd, Budapest

(541) CAMELOX
(511) 5 Gyógyszerek, ezen belül gyulladásgátló és reuma elleni ké-

szítmények.

(111) 191.256 (151) 2007.09.13
(210) M 04 05112 (220) 2004.12.23.
(732) World Proteins Kft., Szombathely (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Ömlesztett blokk sajt.

(111) 191.257 (151) 2007.09.13
(210) M 04 05113 (220) 2004.12.23.
(732) World Proteins Kft., Szombathely (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(541) PIZZA MIA
(511) 29 Ömlesztett sajt.

(111) 191.940 (151) 2007.12.05.
(210) M 06 02896 (220) 2006.08.29.
(732) Takács Julianna, Budapest (HU)

(541) CSR HUNGARY
(511) 16 Nyomdaipari termékek, tanítási és oktatási anyagok (készü-

lékek kivételével), CD, e-book.
41 Nevelés, szakmai képzés, rendezvények.

(111) 191.977 (151) 2007.12.05.
(210) M 03 04531 (220) 2003.10.29.
(732) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) MAXIMA
(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 192.730 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 04036 (220) 2006.12.11.
(732) PANNONPHARMA Gyógyszergyártó Kft., Pécs (HU)

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

(111) 192.731 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 04038 (220) 2006.12.11.
(732) Konsilo Üzleti és Közszolgálati Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Farnadi Péter, Farnadi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 192.732 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 04040 (220) 2006.12.11.
(732) Konsilo Üzleti és Közszolgálati Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Farnadi Péter, Farnadi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 192.748 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 03909 (220) 2006.11.30.
(732) Nyulassy Timea, Budapest (HU);

Nyulassy Edith, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.750 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 03958 (220) 2006.12.05.
(732) Gregor Attila, Szigetszentmiklós (HU)
(740) dr. Szabó Patrik, Dr. Szabó Patrik Ügyvédi Iroda, Budpest

(546)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék; kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg;
üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

(111) 192.751 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 03961 (220) 2006.12.05.
(732) AniSol Kft., Budapest (HU)

(541) PAPÍRKUTYA PATIKA
(511) 5 Állatgyógyászati készítmények (antibiotikumok), fertõtle-

nítõszerek, gyógytápok, tenyésztõi tápok, vitaminok, samponok.

(111) 192.755 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 04080 (220) 2006.12.14.
(732) Starter Akkumulátorgyár Kft., Eger (HU)
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(546)

(511) 9 Akkumulátorok.

(111) 192.756 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 04125 (220) 2006.12.19.
(732) Pankovits Róbert, Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) TELEBENDÕ
(511) 43 Vendéglátási (élelmezés) szolgáltatások, ideiglenes szállás-

adás.

(111) 192.757 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 04126 (220) 2006.12.19.
(732) Csényi Katalin Zsófia, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Meteorit Csoport
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; eladási propaganda (mások számára);
hirdetési oldalak készítése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállí-
tások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szerve-
zése; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós
reklámozás; reklámozás; reklámügynökségek, hirdetõügynöksé-
gek; televíziós reklámozás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; digitális képfelvételezés; feliratozás (filmeké);
filmgyártás; filmstúdiók; hangstúdiók (szolgáltatásai); rádió- és
televízióprogramok készítése; show-mûsorok; szinkronizálás; te-
levíziós szórakoztatás; videofilmgyártás; videoszalagok vágása;
video(szalagra) filmezés; zene-összeállítás.

(111) 192.758 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 04129 (220) 2007.01.05.
(732) FSG HUNGÁRIA Kft., Budaörs (HU)

(546)

(511) 37 Gumiabroncsok vulkanizálása (javítása).

(111) 192.759 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 04131 (220) 2006.12.19.
(732) Candy Globe Magyarország Import-Export Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Géza Krisztián, Szabó és Szabó Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Sültburgonya-csipsz; burgonyaszirom.

(111) 192.760 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 04133 (220) 2006.12.19.
(732) Darabos János, Hajdúsámson (HU)
(740) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,

Debrecen

(546)

(511) 32 Vizek, ásványvizek, forrásvíz, kezelt víz, elektromosan ke-
zelt víz, szénsavmentes víz, szénsavval dúsított vagy szénsavas
víz, szódavíz, hálózati víz.

(111) 192.761 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 04134 (220) 2006.12.19.
(732) Darabos János, Hajdúsámson (HU)
(740) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,

Debrecen

(546)

(511) 32 Vizek, ásványvizek, forrásvíz, kezelt víz, elektromosan ke-
zelt víz, szénsavmentes víz, szénsavval dúsított vagy szénsavas
víz, szódavíz, hálózati víz.

(111) 192.762 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 04037 (220) 2006.12.11.
(732) Szíjgyártó János, Debrecen (HU)
(740) dr. Szakál Róbert, Dr. Szakál Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 192.763 (151) 2008.02.06.
(210) M 06 04150 (220) 2006.12.20.
(732) SEC Software Technology & Studio Kft., Budapest (HU)
(740) Garainé dr. Colnár Erzsébet, Garai & Colnár Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) WYWdent
(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
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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) 192.789 (151) 2008.02.08.
(210) M 06 00493 (220) 2006.02.13.
(732) Bluecast Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Zalakaros (HU)

(541) KIWID
(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; jogi szolgáltatások.

(111) 192.790 (151) 2008.02.08.
(210) M 06 03002 (220) 2006.09.07.
(732) Bock Pince Kft., Villány (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 33 A villányi eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 192.791 (151) 2008.02.08.
(210) M 07 00696 (220) 2007.03.02.
(732) Credit Bank Hungary Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Búzás Tamás jogtanácsos, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek .
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 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére; jogi szolgáltatások.

(111) 192.792 (151) 2008.02.08.
(210) M 07 00882 (220) 2007.03.19.
(732) Monex Co. Tanácsadó és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Kenõcsök kozmetikai célra, kozmetikai bõrápoló szerek,
kozmetikai pakolások, kozmetikai készítmények fürdõkhöz.

5 Balzsamkészítmények, bedörzsölõszerek, bõrápoló készít-
mények. elixírek, fürdõsók, gyógyhatású hajnövesztõ szerek, vi-
taminkészítmények.
10 Fizikoterápiához, fény- és színterápiához használható, külö-
nösen polarizált fényû készülékek, gyógyászati készülékek és
eszközök, állatgyógyászati eszközök és készülékek.
41 Egészségvédõ klubok, oktatási tárgyú információk, konfe-
rencia szervezése és lebonyolítása.
44 Egészségügyi berendezések kölcsönzése (fényterápiai esz-
közök), fizikoterápiás gyógyítás, szépségszalonok.

(111) 192.793 (151) 2008.02.08.
(210) M 07 00884 (220) 2007.03.19.
(732) Zee Capital Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

(111) 192.794 (151) 2008.02.08.
(210) M 07 01109 (220) 2007.04.02.
(732) ING-HOME Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Pécs (HU)
(740) dr. Pozsárkó Istvánné, Pécs

(546)

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

(111) 192.795 (151) 2008.02.08.
(210) M 07 01251 (220) 2007.04.17.
(732) Sonkoly István, Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás.
36 Valutaügyek, ingatlanügyek.
42 Belsõépítészet és ehhez kapcsolódó tervezõi, tanácsadási
szolgáltatás.

(111) 192.796 (151) 2008.02.08.
(210) M 07 01102 (220) 2004.04.30.
(732) BGC Partners, L.P., New York (US)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) BGC
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(511) 9 Mágneses adathordozók, rögzítõlemezek; számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; számítógép-hard-
ver; számítógép-szoftver; számítógépes pénzügyi szoftver; szá-
mítógépes szoftver tõkebefektetési szolgáltatásokhoz, biztonsági
brókerszolgáltatások és pénzeszközök kereskedelme és tranzak-
ciói; számítógépes szoftver pénzügyi kereskedelmi ügyletek kivi-
telezéséhez, bizonylatolási, kliring és átutalási szolgáltatások;
számítógépes szoftver kibocsátási kvótákkal való kereskedelem-
hez; távközlési sávszélességgel és szolgáltatások brókertevé-
kenységével kapcsolatos számítógépes szoftverek; elektronikus
piactér elérésére szolgáló számítógépes szoftver pénzeszközök
kereskedelméhez; számítógépes szoftver pénzügyi információ el-
érésére, beleértve az alábbi területekre vonatkozó információkat:
határidõügyletek, áruk, biztosítások és valuták, pénzeszközök,
brókertevékenység, kereskedelem, befektetések, cégek, pénzpia-
cok és tõzsdei árazás és indexelés; letölthetõ elektronikus kiadvá-
nyok, elektronikus hírlevelek formájában az üzlet, pénzügy és a
befektetések terén; részegységek, illesztések és kiegészítõk az
elõbb említett árukhoz.

36 Biztosítás; pénzügyletek; monetáris ügyletek, ingatlanügy-
letek; banki szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi
elemzés, menedzsment és tanácsadás; tõkebefektetési szolgálta-
tások; pénzügyi brókerszolgáltatások; pénzeszközök tranzakciós
és kereskedelmi tevékenysége; elektronikus piactér biztosítása
pénzeszközök kereskedelméhez; pénzügyi információ nyújtása,
beleértve a határidõs ügyleteket, áruk, biztosítások/fedezetek, va-
luták, pénzeszközök, brókerügylet, kereskedelem, befektetések,
cégek, pénzpiacok, tõzsdei árazás és indexelés; pénzeszközök, fe-
dezetek és áruk cserekereskedelme; pénzeszközök, áruk és fede-
zetek cserekereskedelme, bizonylatolás, kliring és átutalási szol-
gáltatások; kibocsátási kvótákkal való kereskedelemhez, távköz-
lési sávszélességgel és szolgáltatásokkal kapcsolatos brókertevé-
kenység nyújtása, információadás távközlési sávszélesség és
szolgáltatások kereskedelmével kapcsolatosan; ezen szolgáltatá-
sok feltételeinek megteremtése online számítógép globális háló-
zaton keresztül.

38 Távközlés; számítógépes adatbázisok hozzáférési idejének
lízingje, beleértve azon adatbázisokat, amelyek információt hor-
doznak pénzeszközökre, alkuszok, befektetések, cégek, áruk ke-
reskedelme és pénzpiacok vonatkozásában.

42 Számítógépes szoftvertervezés, -fejlesztés, installálás és se-
gítségnyújtási szolgáltatások.

(111) 192.797 (151) 2008.02.08.
(210) M 07 01644 (220) 2007.05.02.
(732) Mecseki Erdészeti Zrt., Pécs (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.799 (151) 2008.02.08.
(210) M 07 01641 (220) 2007.05.02.
(732) ifj. Molnár László, Nagytarcsa (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.800 (151) 2008.02.08.
(210) M 07 01631 (220) 2007.05.02.
(732) ÜGYVÉD.HU Nemzetközi On-line Adatbázis Szolgáltató

Kft., Dunakeszi (HU)
(740) dr. Nemes Tamás, Dunakeszi

(546)

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

38 Távközlés.

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

(111) 192.801 (151) 2008.02.08.
(210) M 07 01658 (220) 2007.05.02.
(732) KCI Licensing, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

bejegyzett cég), San Antonio, Texas (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) V.A.C.
(511) 10 Orvosi készülékek, nevezetesen szívókészülék-egységek a

sebgyógyulás elõsegítésére, gyûjtõtartályok az elvezetett sebned-
vek összegyûjtésére, kötszerek, valamint a fent említett készülé-
kekhez tartozó alkatrészek.

(111) 192.802 (151) 2008.02.08.
(210) M 07 02298 (220) 2007.06.22.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 192.803 (151) 2008.02.08.
(210) M 07 01256 (220) 2007.04.17.
(732) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BAKONY, TERMÉSZET ADTA ÍZÉLMÉNY
(511) 29 Magyarországon elõállított tej, sajt, tejtermékek, étkezési

olajok és zsírok.

(111) 192.804 (151) 2008.02.08.
(210) M 07 01255 (220) 2007.04.17.
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) AUGMENTIN EXTRA
(511) 5 Gyógyszerészeti és orvosi készítmények és anyagok emberi

használatra.

(111) 192.805 (151) 2008.02.08.
(210) M 07 01656 (220) 2007.05.02.
(732) dr. Lyons Robert, Kerepes (HU)
(740) dr. Varga Gábor, Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KAQUN FÜRDÕ
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-

giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
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(111) 192.806 (151) 2008.02.08.
(210) M 07 01643 (220) 2007.06.15.
(732) Budapesti Olimpiai Mozgalom közhasznú egyesület,

Budapest (HU)
(740) Szalay-Berzeviczy Attila, Budapest

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

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

(111) 192.807 (151) 2008.02.08.
(210) M 07 01640 (220) 2007.05.02.
(732) ifj. Molnár László, Nagytarcsa (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.808 (151) 2008.02.08.
(210) M 07 01645 (220) 2007.05.02.
(732) Mecseki Erdészeti Zrt., Pécs (HU)

(541) Láthatatlan Kiállítás
(511) 41 Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.

(111) 192.811 (151) 2008.02.08.
(210) M 07 02891 (220) 2007.08.22.
(732) Roll Lamell Árnyékolástechnika Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Dunakeszi (HU)
(740) dr. Péter Zsolt Csaba, Péter Ügyvédi Iroda, Dunakeszi

(546)

(511) 9 Napellenzõk, lencsevédõ ernyõk.

(111) 192.814 (151) 2008.02.11.
(210) M 07 01182 (220) 2007.04.06.
(732) SIVAN Limited, Auckland (NZ)
(740) dr. Pongrácz Krisztina, Dr. Pongrácz Krisztina Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Bõrruházat; cipõk; dzsekik; fejfedõk (ruházat); felsõkabá-
tok, felöltõk; felsõruházat; ingek; kabátok; kesztyûk (ruházat);
lábbelik; nadrágok; pólók; pulóverek; ruházat gépkocsivezetõk-
nek; sapkák.

(111) 192.815 (151) 2008.02.11.
(210) M 07 00065 (220) 2007.01.11.
(732) Varga Pincészet Kft., Budapest (HU)

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

(111) 192.816 (151) 2008.02.11.
(210) M 07 01971 (220) 2007.05.24.
(732) SK Corporation, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ZIC
(511) 4 Kenõolaj, kenõanyagok spray formájában, szén, benzin, ke-

rozin, zsír, folyékony olaj, folyósított petróleumgáz, paraffinvi-
asz, dízelolaj, nyersolaj, oxidált ásványolaj (olajkence).

(111) 192.817 (151) 2008.02.11.
(210) M 05 03717 (220) 2005.11.21.
(732) DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület,

Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Adminisztráció, ügyviteli tevékenység, összehangolt PR,
marketing-, reklámtevékenység, kereskedelmi ügyletek.
36 Biztosítás, pénzügyi, ingatlanügyletek, vagyonkezelés, be-
fektetési tevékenység.
44 Orvosi, egészségügyi, betegápolási szolgáltatások, egész-
ségmegõrzés, prevenció.

(111) 192.818 (151) 2008.02.11.
(210) M 07 00779 (220) 2007.03.08.
(732) BBO Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

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

(111) 192.819 (151) 2008.02.11.
(210) M 07 01697 (220) 2007.05.08.
(732) Anteus Informatikai Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Simon Tibor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Adatfeldolgozó készülékek; ajtócsengõk, elektromos; ajtó-
nyitó szerkezetek, elektromos; ajtózárak, elektromos; akusztikus
csatolók; akusztikus/akusztikai riasztók; anyagok elektromos ve-
zetéssel; armatúrák, forgórészek; automatikus elosztógépek; au-
tomatikus forgóajtók; automatikus idõkapcsolók; azonosítóhüve-
lyek elektronikus vezetékekhez; azonosítózsinórok elektromos
vezetékekhez; bekapcsolók, zárókapcsolók; betörésgátló felsze-
relések, elektromos; betörésgátló felszerelések, elektromos; betö-
résgátló, riasztókészülékek; bélyegzõórák; bérmentesítést ellen-
õrzõ készülékek; biztonsági felszerelések; biztonsági készülékek
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a vasúti közlekedéshez; chipek (integrált áramkörök); csengõk
(riasztóberendezések); detektorok; diagnosztikai készülékek,
nem gyógyászati célra; egyedi fényvisszaverõ lemezek közleke-
dési balesetek megelõzésére; elektrodinamikus készülékek jelek
távirányítására; elektrolizáló berendezések; elektromágneses te-
kercsek; elektromos irányváltó készülékek; elektromos kerítések;
elektromos veszteségjelzõ készülékek; elektronikus címkék áruk-
hoz; elektronikus hirdetõtáblák; elektronikus jeladók; elektroni-
kus közlemények; elemek, elektromos; ellenõrzõ berendezések;
ellenõrzõ készülékek nem gyógyászati használatra; felügyeleti
mûszerek, elektromos; felvonóvezérlõ készülékek; fermentációs
készülékek; fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; fény-
vagy mechanikai jelzõkészülékek; fénycsövek reklámcélokra;
fényt kibocsátó elektronikus mutatóeszközök; frekvenciamérõk;
füstjelzõ berendezések; gázellenõrzõ készülékek; hamispénz-
vizsgáló berendezések; hangátviteli készülékek; hangfelvétel-
hordozók; hangszórók, hangosbemondók; hangvezetõk; hang-
visszaadó készülékek; hídmérlegek, jármûmérlegek; hõmérõk,
nem gyógyászati használatra; hõmérsékletjelzõk; hõmérséklet-
szabályozó készülékek; indikátorok, jelzõk; induktorok, indukci-
ós tekercsek; integrált áramkörök; interfészek (informatika); in-
verterek, áramirányítók; ipari mûveletek távirányítására szolgáló
elektromos berendezések; jegyautomaták; jelzõberendezések;
jelzõbóják; jelzõcsengõk, elektromos; jelzõlámpák; jelzõsípok;
kapacitásmérõk; kapcsolódobozok; kapcsolók, elektromos; kap-
csolótáblák; kábelek, elektromos; kézi adó-vevõk; kilométer-
számlálók jármûvekhez; kilométerek, lejtmutatók; dõlésmérõk;
koaxiális kábelek; konverterek, elektromos; lyukkártyás irodagé-
pek; mágneses adathordozók; mágneskártyák; mágneslemezek;
megfigyelõ mûszerek; mennyiségjelzõk; mérõberendezések; mé-
rõmûszerek; mérõeszközök, mértékek; mérõkészülékek, elektro-
mos; mérõmûszerek; mérõórák; mikrofonok; mikroprocesszorok;
monitorok (számítógéphardver); monitorok (számítógépprogra-
mok); modemek; mûholdas navigációs készülékek; navigációs
berendezések jármûvekbe (fedélzeti számítógépek); navigációs
eszközök; noteszgépek, notebookok; nyomógombok csengõk-
höz; nyomtatók számítógépekhez; nyomtatott áramkörök; operá-
ciós rendszerek számítógépekhez; parkolóórák; pénzbedobós ké-
szülékekhez való gépezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és osz-
tályozó gépek; prizmák (optika); processzorok; radarkészülékek
ipari használatra; rádióantenna-tornyok; rádiók jármûvekbe; rá-
diókészülékek; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon-készülékek;
riasztók; szkennerek, optikai letapogatók (informatika); sebes-
ség-ellenõrzõ készülékek jármûvekhez; sebességmérõ mûszerek;
sebességmutatók; súlymérõ készülékek és eszközök; szavazógé-
pek; számítógép-billentyûzetek; számítógép-memóriák; számító-
gépprogramok; számítógépek; számítógép-perifériák; számító-
gépprogramok (rögzített); számlázógépek; számológépek; sze-
mélyazonosító kártyák, mágneses; szirénák; szoftverek (rögzí-
tett); szondák, tudományos használatra; szünetmentes áramforrá-
sok; tachométerek; taxaméterek; távadók, transzmitterek; távirá-
nyító készülékek; távmegszakítók, távkapcsolók; távmérõ mû-
szerek, távolságmérõk; távmérõ mûszerek, teleméterek; távolság-
regisztráló készülékek, kilométer-számlálók; tekercsek, elektro-
mos; telefon-üzenetrögzítõk; telefonhallgatók; telefonhuzalok;
telefonkagylók; telefonkészülékek; tûzjelzõ készülékek; útirány-
jelzõ bóják; útjelzõk, világító vagy mechanikus; vakításgátló el-
lenzõk; vevõkészülékek (audio, video); vezetékcsatlakozások,
elektromos; vezérlõpult (elektromosság); videotelefonok; villa-
mos kábelek; visszaverõdés-mérõk, reflektométerek; voltmérõk;
vonalkód-leolvasók; zavarszûrõ készülékek (villamosság); zárak,
elektromos; zsebkalkulkátorok; áram-egyenirányítók; (áram-
kör)megszakítók; érintkezõk, elektromos; érintkezõk nemesfém-
bõl, elektromos; érmebedobással mûködõ kapuk gépkocsiparko-
lóhoz; érmével mûködõ kioldószerkezetek; összeadógépek;
összeadómûvek, számlálók; beléptetõrendszerek; jegyeladó
rendszerek; automata jegyeladó rendszerek; fizetõautomaták;
jegykiadó berendezések; jegyellenõrzési berendezések; fizetõ-
parkoló-rendszerek; sorszámkiadó berendezések.

(111) 192.820 (151) 2008.02.11.
(210) M 07 01698 (220) 2007.05.08.
(732) Anteus Informatikai Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Simon Tibor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Adatfeldolgozó készülékek; ajtócsengõk, elektromos; ajtó-
nyitó szerkezetek, elektromos; ajtózárak, elektromos; akusztikus
csatolók; akusztikus/akusztikai riasztók; anyagok elektromos ve-
zetéssel; armatúrák, forgórészek; automatikus elosztógépek; au-
tomatikus forgóajtók; automatikus idõkapcsolók; azonosítóhüve-
lyek elektronikus vezetékekhez; azonosítózsinórok elektromos
vezetékekhez; bekapcsolók, zárókapcsolók; betörésgátló felsze-
relések, elektromos; betörésgátló felszerelések, elektromos; betö-
résgátló, riasztókészülékek; bélyegzõórák; bérmentesítést ellen-
õrzõ készülékek; biztonsági felszerelések; biztonsági készülékek
a vasúti közlekedéshez; chipek (integrált áramkörök); csengõk
(riasztóberendezések); detektorok; diagnosztikai készülékek,
nem gyógyászati célra; egyedi fényvisszaverõ lemezek közleke-
dési balesetek megelõzésére; elektrodinamikus készülékek jelek
távirányítására; elektrolizáló berendezések; elektromágneses te-
kercsek; elektromos irányváltó készülékek; elektromos kerítések;
elektromos veszteségjelzõ készülékek; elektronikus címkék áruk-
hoz; elektronikus hirdetõtáblák; elektronikus jeladók; elektroni-
kus közlemények; elemek, elektromos; ellenõrzõ berendezések;
ellenõrzõ készülékek nem gyógyászati használatra; felügyeleti
mûszerek, elektromos; felvonóvezérlõ készülékek; fermentációs
készülékek; fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; fény-
vagy mechanikai jelzõkészülékek; fénycsövek reklámcélokra;
fényt kibocsátó elektronikus mutatóeszközök; frekvenciamérõk;
füstjelzõ berendezések; gázellenõrzõ készülékek; hamispénz-
vizsgáló berendezések; hangátviteli készülékek; hangfelvétel-
hordozók; hangszórók, hangosbemondók; hangvezetõk; hang-
visszaadó készülékek; hídmérlegek, jármûmérlegek; hõmérõk,
nem gyógyászati használatra; hõmérsékletjelzõk; hõmérséklet-
szabályozó készülékek; indikátorok, jelzõk; induktorok, indukci-
ós tekercsek; integrált áramkörök; interfészek (informatika); in-
verterek, áramirányítók; ipari mûveletek távirányítására szolgáló
elektromos berendezések; jegyautomaták; jelzõberendezések;
jelzõbóják; jelzõcsengõk, elektromos; jelzõlámpák; jelzõsípok;
kapacitásmérõk; kapcsolódobozok; kapcsolók, elektromos; kap-
csolótáblák; kábelek, elektromos; kézi adó-vevõk; kilomé-
ter-számlálók jármûvekhez; kilométerek, lejtmutatók; dõlésmé-
rõk; koaxiális kábelek; konverterek, elektromos; lyukkártyás iro-
dagépek; mágneses adathordozók; mágneskártyák; mágnesleme-
zek; megfigyelõ mûszerek; mennyiségjelzõk; mérõberendezések;
mérõmûszerek; mérõeszközök, mértékek; mérõkészülékek,
elektromos; mérõmûszerek; mérõórák; mikrofonok; mikropro-
cesszorok; monitorok (számítógéphardver); monitorok (számító-
gépprogramok); modemek; mûholdas navigációs készülékek; na-
vigációs berendezések jármûvekbe (fedélzeti számítógépek); na-
vigációs eszközök; noteszgépek, notebookok; nyomógombok
csengõkhöz; nyomtatók számítógépekhez; nyomtatott áramkö-
rök; operációs rendszerek számítógépekhez; parkolóórák; pénz-
bedobós készülékekhez való gépezetek; pénztárgépek; pénz-
számláló és osztályozó gépek; prizmák (optika); processzorok;
radarkészülékek ipari használatra; rádióantenna-tornyok; rádiók
jármûvekbe; rádiókészülékek; rádiótávíró készülékek; rádiótele-
fon-készülékek; riasztók; scannerek, optikai letapogatók (infor-
matika); sebesség-ellenõrzõ készülékek jármûvekhez; sebesség-
mérõ mûszerek; sebességmutatók; súlymérõ készülékek és eszkö-
zök; szavazógépek; számítógép-billentyûzetek; számítógép-me-
móriák; számítógépprogramok; számítógépek; számítógép-peri-
fériák; számítógépprogramok (rögzített); számlázógépek; számo-
lógépek; személyazonosító kártyák, mágneses; szirénák; szoftve-
rek (rögzített); szondák, tudományos használatra; szünetmentes
áramforrások; tachométerek; taxaméterek; távadók, transzmitte-
rek; távirányító készülékek; távmegszakítók, távkapcsolók; táv-
mérõ mûszerek, távolságmérõk; távmérõ mûszerek, teleméterek;
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távolságregisztráló készülékek, kilométer-számlálók; tekercsek,
elektromos; telefon-üzenetrögzítõk; telefonhallgatók; telefonhu-
zalok; telefonkagylók; telefonkészülékek; tûzjelzõ készülékek;
útirányjelzõ bóják; útjelzõk, világító vagy mechanikus; vakítás-
gátló ellenzõk; vevõkészülékek (audio, video); vezetékcsatlako-
zások, elektromos; vezérlõpult (elektromosság); videotelefonok;
villamos kábelek; visszaverõdés-mérõk, reflektorméterek; volt-
mérõk; vonalkód-leolvasók; zavarszûrõ készülékek (villamos-
ság); zárak, elektromos; zsebkalkulkátorok; áram-egyenirányí-
tók; (áramkör)megszakítók; érintkezõk, elektromos; érintkezõk
nemesfémbõl, elektromos; érmebedobással mûködõ kapuk gép-
kocsiparkolóhoz; érmével mûködõ kioldószerkezetek; összeadó-
gépek; összeadómûvek, számlálók; beléptetõrendszerek; jegyel-
adó rendszerek; automata jegyeladó rendszerek; fizetõautomaták;
jegykiadó berendezések; jegyellenõrzési berendezések; fizetõ-
parkoló-rendszerek; sorszámkiadó berendezések.

(111) 192.821 (151) 2008.02.11.
(210) M 07 01703 (220) 2007.05.08.
(732) D&B 2001 Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Kiszeli Ferenc ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 41 Kulturális tevékenységek (kiadói tevékenység).
43 Vendéglátási szolgáltatások.

(111) 192.822 (151) 2008.02.11.
(210) M 07 00227 (220) 2007.01.25.
(732) Negyven Plusz Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdész Éva, Jutasi & 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; újságok, üdvözlõkártyák, zászlók, zacskók csomago-
lásra, tárgymutatók, transzparensek, prospektusok, sablonok,
sokszorosítópapírok, noteszek, nyomtatványok, öntapadó cím-
kék, papíráruk, pecsétbélyegek, katalógusok, kézikönyvek, ma-
gazinok, naptárak, írószerek, írótollak, dossziék, értesítések, for-
manyomtatványok, födrajzi térképek, grafikai nyomatok, albu-
mok, ceruzák, címkék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, állásközvetítõ irodák, árubemutatás,
hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, kereske-
delmi információs ügynökségek, reklámcélú kiállítások szervezé-
se, közvélemény-kutatás, munkaerõ-toborzás, piackutatás, rek-
lámanyagok terjesztése, reklámozás, szabadtéri hirdetés, reklám-
anyagok publikálása, statisztikai információnyújtás, üzletvezeté-
si konzultáció és tanácsadási szolgáltatások.
41 Nevelés, oktatás, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és
kulturális tevékenységek, eszmecserék, élõ elõadások bemutatá-
sa, klubszolgáltatások, konferenciák, könyvkiadás, szabadidõs
szolgáltatások nyújtása, szórakoztatási tárgyú információk, szö-
vegek kiadása, filmgyártás, könyvkiadás, rádiós szórakoztatás,
show-mûsorok, televíziós szórakoztatás, videofilmgyártás.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenységek; ipari elemzõ és kutató
szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés; mérnökök szolgáltatásai, akik értékbecslésre, becslés-
re, kutatásra és jelentések készítésére vállalkoznak a tudomány és
a technika területén; tudományos kutatási szolgáltatások gyógyá-
szati célokra, egyéni szükségleteket kielégítõ szolgáltatásokat
nyújtó intézmények tevékenysége, ezek a szolgáltatások maguk-
ban foglalják a társasági kíséret biztosítását, a kozmetikai szalo-
nokat, a fodrászszalonokat, a temetési és hamvasztási szolgáltatá-
sokat.

(111) 192.823 (151) 2008.02.11.
(210) M 06 02808 (220) 2006.08.18.
(732) Rottler Zoltán, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; sport- és szabadidõruhá-
zat; cipõk; zoknik; sapkák; homlok- és csuklópántok; szoknyák,
nadrágok, ingek, pólók.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; játékok;
sportcikkek; labdák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; szórakoztató és sportesemények rendezése; ta-
nácsadás a megjelölt tevékenységekkel kapcsolatban.

(111) 192.824 (151) 2008.02.11.
(210) M 07 01966 (220) 2007.05.24.
(732) Vida Balázs, Pápa (HU)
(740) dr. Bujáky Éva ügyvéd, Pápa

(546)

(511) 30 Cukorkaáru, csokoládé.

(111) 192.825 (151) 2008.02.11.
(210) M 07 01181 (220) 2007.04.06.
(732) Vltava-Labe-Press, a.s., Ceské Budejovice (CZ)
(740) dr. Jókay István, Dr. Jókay István 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; folyóiratok; képek; képregények; kézikönyvek; köny-
vecskék, füzetek; könyvek; magazinok, revük; (idõszaki lapok);
acéltollak; albumok; almanachok; asztalnemûk papírból; asztal-
terítõk papírból; atlaszok; betûk acélból; bélyegzõk (pecsétek);
bélyegzõtartók; blokkok (papíráruk); borítékok (papíripari); bro-
súrák, vékony fûzött könyvek; ceruzahegyezõ gépek; ceruzahe-
gyezõk; ceruzatoldók; ceruzahosszabbítók; ceruzák; cégtáblák
papírból vagy kartonból; címkék nem szövetbõl; csekkfüzettar-
tók; csipeszes írótáblák; csomagolópapír; daloskönyvek; diagra-
mok; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék (papíripari);
egészségügyi papír; ezüstpapír; fatartalmú papír; fedelek, köté-
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sek, borítók (papíráruk); fényképtartók; formanyomtatványok,
ûrlapok; földrajzi térképek; füzetek; grafikai nyomatok; grafikai
reprodukciók; grafikus ábrázolások; hirdetõtáblák papírból vagy
kartonból; hírlevelek; iratgyûjtõk, dossziék; íróeszközök; írógép-
szalagok; írókészletek (papíráru); írómappák; írószerek; írótol-
lak; iskolaszerek (papírból); ívek (papíráruk); karton; kartoték-
kartonok (papíráruk); katalógusok; kártyák; könyvjelzõk; könyv-
kötések; könyvkötészeti cikkek; levelezõlapok; levélpapír; litog-
ráfiák; matricák; lehúzóképek; másolópapír (papíráru); metsze-
tek; naplófõkönyvek, fõkönyvek; naptárak; naptárak letéphetõ la-
pokkal, efemeridák; noteszok; nyomtatott órarendek, menetren-
dek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; palackalátétek (pa-
pírból); palackcsomagoló anyagok (kartonból vagy papírból); pa-
lackokhoz csomagolóanyagok (kartonból vagy papírból); papír;
papír rádiótáviratokhoz; papíráruk; papírcsíkok fiókokba (illato-
sítva vagy anélkül); papírcsokrok (papíráru); papírtartó dobozok
(irodai cikkek); papírvágó kések (irodai cikkek); papír zsebken-
dõk; pergamenpapír; plakátok, falragaszok papírból vagy karton-
ból; portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok;
radírgumik; sablonok (papíráruk); sokszorosítópapírok; sörös-
korsó-alátétek; szalvéták, papírból; szénceruzák; szûrõanyagok
(papír); szûrõpapír; táblabemutató eszközök, nem elektromos;
tálalátétek; tányéralátétek (papírból); tárgymutatók; repertóriu-
mok; tervrajzok; toll- és ceruzatartók (asztali); tollak (irodai
cikkek); töltõceruzák, csavarirónok; töltõtollak; transzparensek
(papíráruk); újságok; világító papír; zászlók (papírból); zenélõ
üdvözlõlapok; zsírpapír, viaszpapír; építészeti makettek; értéke-
sítések (papíráruk); öntapadó címkék (papíripari); üdvözlõlapok,
kártyák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; eladási propaganda (mások számára);
hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hir-
detési oldalak készítése; online hirdetõi tevékenység számítógé-
pes hálózaton; reklámozás; statisztikai információnyújtás; sza-
badtéri hirdetés; telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem ér-
hetõ személyeknek); üzleti információk; adatgyûjtés kereskedel-
mi ügyletekrõl; adatkutatás számítógépfájlokban (mások számá-
ra); becslés kereskedelmi ügyletekben; gazdasági elõrejelzések;
import-export ügynökségek; információk számítógépes adatbázi-
sokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázi-
sokba való szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek;
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereske-
delmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; kon-
zultáció személyzeti kérdésekben; közönségszolgálat; közvéle-
mény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manö-
ken/modell szolgálatok reklám- vagy kereskedelmi célból; mun-
kaerõ-toborzás; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámo-
zás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok
kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtat-
ványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; rek-
lámidõ bérlete távközlési médiumban; reklámszövegek publiká-
lása; reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; sajtófigyelés; se-
gítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; se-
gítségnyújtás üzletvezetéshez; szakmai konzultációk üzleti
ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; számítógépes
nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; szöveg-
feldolgozás; televíziós reklámozás; újság-elõfizetések intézése
(mások számára); árubemutatás; áruminták terjesztése; önkölt-
ségelemzés; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletveze-
tési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.
38 Távközlés; elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlé-
si szolgáltatás); elektronikus levelezés, e-mail; faxok továbbítása;
hírügynökségek; hozzáférés biztosítása számítógépes világháló-
hoz; információszolgáltatás távközlési ügyekben; kábeltelevíziós
mûsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok útján; mûholdas át-
vitel; rádióadás; távirati összeköttetések; táviratok küldése; táv-
iratok továbbítása; távkonferencia-szolgáltatások; távközlési be-
szélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatások; távközlési kap-
csolat létesítése számítógépes világhálóval; telefon-összekötteté-
sek; telefonszolgáltatások; televíziós mûsorszórás; telexszolgál-

tatások; tudakozók; információs szolgáltatások (rádió, telefon
vagy más közlési eszköz útján); üzenetek és képek továbbítása
számítógépek segítségével; üzenetek küldése.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; napilapok terjesztése; elektronikus úton rögzített adatok vagy
dokumentumok tárolása; levélben megrendelt áruk szállítása;
postaküldemények továbbítása; raktározás, tárolás; tengeri ügy-
nökség; termékek csomagolása; áruk csomagolása; áruszállítás;
ügynökség szállítmányozással kapcsolatban.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; könyvkiadás; elektronikus desktop kiadói tevé-
kenység; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; esz-
mecserék; kollokviumok szervezése és lebonyolítása; oktatás; ok-
tatási tárgyú információk; online elérhetõ elektronikus publikáci-
ók (nem letölthetõk); szórakoztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú infor-
mációk; szövegek kiadása (nem reklámcélú); versenyek szerve-
zés (oktatás vagy szórakoztatás).

(111) 192.826 (151) 2008.02.11.
(210) M 07 00225 (220) 2007.01.25.
(732) CEPI Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 14 Ezüstbõl, aranyból és nemesacélból készült férfi és nõi kar-
kötõk, nyakláncok, nyakékek, medálok, gyûrûk, karreifek, fülbe-
valók, brossok, pénzcsipeszek, kulcstartók.

(111) 192.827 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 01699 (220) 2007.05.08.
(732) Galbovy Csaba, Budapest (HU);

Takács Tas, Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Gépkocsival történõ szállítás; gyorsszolgálat; szállítási
szolgáltatások; termékek csomagolása; áruk csomagolása; áru-
szállítás.
43 Gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; ven-
déglátóipar; éttermek; önkiszolgáló éttermek.

(111) 192.828 (151) 2008.02.11.
(210) M 07 01709 (220) 2007.05.08.
(732) David Trayford, Budapest (HU)

(541) OKTOGON.INFO
(511) 35 Reklámozás; kerekedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 192.829 (151) 2008.02.11.
(210) M 06 03214 (220) 2006.09.27.
(732) AGRO-CHEMIE Növényvédõszer Gyártó, Értékesítõ

és Forgalmazó Kft., Budapest (HU);
Nippon Soda Co., Ltd., Tokyo (JP)

(740) AGRO-CHEMIE Növényvédõszer Gyártó, Értékesítõ
és Forgalmazó Kft., Budapest

(541) FUNDAZOL TOP
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(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, kémi-
ai vegyszerek.
5 Fertõtlenítõszerek, kártékony állatok irtására szolgáló ké-
szítmények, inszekticidek, gombaölõ szerek (fungicidek), gyom-
irtó szerek (herbicidek).

(111) 192.830 (151) 2008.02.11.
(210) M 07 01192 (220) 2007.04.08.
(732) Horváthné Molnár Györgyi, Cece (HU)

(546)

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

(111) 192.831 (151) 2008.02.11.
(210) M 07 01964 (220) 2007.05.24.
(732) Vida Balázs, Pápa (HU)
(740) dr. Bujáky Éva ügyvéd, Pápa

(546)

(511) 30 Cukorkaáru, csokoládé.

(111) 192.832 (151) 2008.02.11.
(210) M 07 01970 (220) 2007.05.24.
(732) Castrol Limited, Swindon, Wiltshire (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) POWERFLOW
(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; kenõolajok és -zsírok;

üzemanyagok; az üzemanyagok, kenõanyagok és zsírok nem-ké-
miai adalékai; porfelszívó, portalanító és porlekötõ termékek;
világítóanyagok.

(111) 192.834 (151) 2008.02.13.
(210) M 96 02591 (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.

(111) 192.840 (151) 2008.02.15.
(210) M 06 03382 (220) 2006.10.16.
(732) AGRIA PHARMATIKA Kft., Budapest (HU)

(541) PREGIMAX PLUSZ TERHESSÉGI TESZT
(511) 5 Terhességi tesztek.

(111) 192.841 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00554 (220) 2007.02.19.
(732) FLORIN Vegyipari Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

(541) BRADOCLEAN
(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).

(111) 192.842 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00704 (220) 2007.03.02.
(732) dr. Matuscsák Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Hazai Kinga, Dr. Kéri - dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 192.843 (151) 2008.02.15.
(210) M 06 02904 (220) 2006.08.29.
(732) QUALIFORUM Vezetési és Marketing Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Ádám, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(111) 192.844 (151) 2008.02.15.
(210) M 06 03301 (220) 2006.10.05.
(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) FRUIT AMOUR
(511) 30 Kávé; filteres csomagolású kávé, kávéalapú italok; kávé- és

tejeskávé italok, tejpor, pótkávék, kakaó, csokoládé, gabonapely-
hek, gyümölcsök, cukor, fûszernövények vagy fûszerek vagy
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ezen termékek kombinációja; kávékivonatok, azonnal oldódó ká-
vé, kávépótlók; tea, teaalapú italok, tealevél, fûszernövényekbõl
készült teák, teakivonatok, azonnal oldódó tea, teapótlók, teake-
verékek, fõzetek; kakaó, kakaóalapú italok, csokoládé és por ala-
kú csokoládékivonatok, szemcsés és folyékony formában; cukor;
italok készítéséhez használt fûszernövények; italok készítéséhez
használt fûszernövények keveréke; italok készítéséhez használt
fõként fûszernövények, amihez szárított gyümölcsöt is adnak;
fûszernövények fõzete, nem orvosi célra használt.

(111) 192.845 (151) 2008.02.15.
(210) M 06 03543 (220) 2006.10.27.
(732) Reál Hungária Élelmiszer Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) PROMENADE
(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) 192.847 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00358 (220) 2007.02.02.
(732) K.A.P. Trade Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Dohánymentes, orvosi célra szolgáló cigaretták.

(111) 192.848 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00353 (220) 2007.02.02.
(732) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) CIB KOKTÉL 3 ALAPOK ALAPJA
(511) 36 Biztosítás és pénzügyek.

(111) 192.849 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00332 (220) 2007.02.01.
(732) Multimédia Holding Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth K. Tibor, Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tozó tervezõi és kutatói tevékenység, számítástechnikai hardver-
és szoftvertervezés és -fejlesztés, internetes honlap mûködtetése,
internetes szolgáltatások, weboldalak alkotása és fenntartása má-
sok számára.

(111) 192.850 (151) 2008.02.15.
(210) M 06 04025 (220) 2006.12.11.
(732) Líra & Lant Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Ádám, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 192.851 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00953 (220) 2007.03.22.
(732) GOLDING Reklámajándék Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Garai Péter, Mátyás és Garai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(111) 192.852 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 01101 (220) 2007.04.02.
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ

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

(541) WOOD & FOREST
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

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

(111) 192.854 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00609 (220) 2007.02.21.
(732) Wekerle-major Lovassport és Turisztikai Kft.,

Dánszentmiklós (HU)
(740) dr. Buzády Csongor, BKRU Buzády, Kölcsey-Rieden és Udvari

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 192.855 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00354 (220) 2007.02.02.
(732) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) CIB KOKTÉL ALAPOK ALAPJA
(511) 36 Biztosítás és pénzügyek.

(111) 192.856 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 01041 (220) 2007.03.28.
(732) Universal International Music B.V., Baarn (NL)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Elõre felvett hangszalagok, lemezek és kazetták, videosza-
lagok, digitális hang- és hang videoszalagok és lemezek, CD-k,
DVD-k, lézeres lemezek, zenei és szórakoztató fonográflemezek;
színházi és zenei hang- és videofelvételek; virtuális valóságjáték
szoftver; letölthetõ csengõhangok, zene, MP3-fájlok, grafikák, já-
tékok, képek és videók rádiókommunikációs eszközökre; letölt-
hetõ zene, MP3-fájlok, grafikák, számítógépes játékok, képek és
videók; számítógépes játékszoftverek, szalagok, festékszalagok
és kazetták; videojátékszoftver, egéralátétek.
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(111) 192.857 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00508 (220) 2007.02.15.
(732) Varga Cseppek Kft., Pécs (HU)
(740) dr. Erõs Levente ügyvéd, Pécs

(546)

(511) 1 Diagnosztikai készítmények nem humán, vagy állatgyógyá-
szati használatra; ipari vegyi termék; laboratóriumi analízisekhez
vegyi termék; vegyi reagensek; vegyi termékek tudományos
használatra.

3 Eszenciaolajok; borotválkozás utáni arcszeszek; fertõtlení-
tõszappanok; fogkrémek; gyógyszappanok; hajspray; hajhullá-
mosító készítmény; hajfestékek; illatszerkészítmények; illatsze-
rek; italaromák; kenõcsök kozmetikai használatra; kozmetikai
bõrápoló szerek; kozmetikai festékek; kozmetikai készítmények;
kozmetikai készletdobozok; kozmetikai krémek; kozmetikai pa-
kolások; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek állatok számára;
lemosószerek kozmetikai használatra; mosószerek; napvédõ ter-
mékek; olajok illatszerekhez; olajok kozmetikai használatra; pi-
perecikkek; samponok; szappanok; tisztítószerek; virágkivona-
tok; virágokból készített illatszer-alapanyag; zsírok kozmetikai
használatra.

4 Méhviasz.

5 Alkohol, orvosi; bedörzsölõszerek; biológiai készítmények
humángyógyászati célokra; bõrápoló gyógyszerkészítmények;
diagnosztikai készítmények; enzimek gyógyászati használatra;
fogyasztótea orvosi használatra; gyógyhatású hajnövesztõ szerek;
gyógyitalok; gyógynövények; gyógyszervegyészeti készítmé-
nyek; gyógyteák; hajkenõcsök gyógyászati használatra; herbate-
ák; kenõcsök gyógyászati használatra; korpás fejbõr kezelésére
szolgáló gyógyszerészeti készítmények; szájápoló szerek gyó-
gyászati használatra; tápanyagadalékok gyógyászati célokra; vi-
taminkészítmények.

10 Diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; hajpro-
tézisek.

42 Biológiai kutatás; kozmetikai kutatás.

44 Egészségügyi szolgáltatás; fodrászszalonok; hajbeülteté-
sek; szépségszalonok.

(111) 192.858 (151) 2008.02.15.
(210) M 06 03586 (220) 2006.11.02.
(732) Viacom International Inc. ( Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) SPONGYABOB KOCKANADRÁG
(511) 9 Színházi vagy zenei hangfelvételek vagy videofelvételek;

napszemüvegek; mágneses adathordozók; minden típusú vezeték
nélküli mobiltelefon-készülékek és kiegészítõk; mobiltele-
fon-elõlapok; letölthetõ csengõhangok, zene, MP3-as lejátszók,
grafikák, videokép vezeték nélküli mobil kommunikációs eszkö-
zökre, csengõhangok letöltésére és feltöltésére használható veze-
ték nélküli közvetítés, hang, zene, MP3-as lejátszók, grafikák, vi-
deoképek, információ, hírek továbbítása globális számítógépes
hálózaton vezeték nélküli mobil kommunikációs egységen ke-
resztül; szavazó és fogadó hang- és szöveges üzenetek vezeték
nélküli mobil kommunikációs eszközök között; kazettára felvett
videojáték-programok, csak olvasható kompaktlemezes tárolók,
kazetták, szalagok, minilemezek; lemezre másolt számítógépes
játékszoftver, CD-lejátszók, és minilemezek.

16 Nyomtatott termékek, nevezetesen jegyzetfüzet és spirálfü-
zet, tudományos könyvsorozatok, képregények, nevezetesen kép-
regényfüzetek, matricák, autókra való matricák, névkártyák,
jegyzetkártyák, poszterek, irattartók, ceruzák, tollak, naptárak.

18 Esernyõk, bõröndcímkék, sporttáskák, hátizsákok, övtás-
kák, postástáskák, kézitáskák, pénztárcák és levéltárcák, atlétikai

táskák, utazáshoz ruhatartó zsák, hátizsákok, váltópénztárcák,
iskolatáskák, strandtáskák.
25 Fürdõruhák, fürdõköpenyek, strandruhák, övek, sortok,
dzsekik, kabátok, zoknik, lábbelik, tarka selyemkendõk, szvette-
rek, haloweenjelmezek, ruhák, kesztyûk, edzõnadrágok, fülmele-
gítõk, sálak, pizsamák, nadrágok, ingek, melegítõk, síruhák, pan-
tallók, napellenzõk, nadrágtartók, garbók, fehérnemû, mellények,
bemelegítõruhák, fejfedõk.
28 Játékok és játékszerek, nevezetesen kártyajátékok, dobójá-
tékok, babák; plüssjátékok; akciófigurák és ezek kiegészítõi;
egyedülálló videojátékgépek, egyedülálló hangkimenetgépek,
táblajátékok; sportcikkek, nevezetesen golfütõk, baseball-labdák,
futball-labdák, vízilabdák, baseballütõk; karácsonyfadíszek.
38 Televíziós mûsorszóró szolgáltatás kábelen, szatelliten és
forráson keresztül; kábelrádió-mûsorszórás, kábelrádió-közvetí-
tés; mobil rádiókommunikáció; vezeték nélküli mobiltelefon tele-
kommunikációs szolgáltatás és minden típusú mobiltelefon-szol-
gáltatás; letölthetõ csengõhangellátás, zene, MP3-as lejátszók,
grafikák, videokép vezeték nélküli mobil kommunikációs eszkö-
zökre, vezeték nélküli továbbítás csengõhangok fel- és letöltése,
hang, zene, MP3-as lejátszók, grafika, videoképek, információ és
hírek a globális számítógépes hálózatról vezeték nélküli mobil
kommunikációs eszközre; vezetékes telefonok közötti hang- és
szöveges üzenetek küldése és fogadása; internet szolgáltatás,
amibe beletartozik a kommunikációs szolgáltatás, nevezetesen
hang- és audiovizuális felvételek közvetítése az interneten keresz-
tül.
41 Oktatás, tanítás és képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
szolgáltatás, beleértve a rádió- és televízióprogramokat; film- és
élõadások bemutatása; animációs filmek és televíziós bemutatók;
mozi- és tv-stúdiós szolgáltatások; mozgóképes szórakoztató
szolgáltatások, tévés szórakoztatás és elõadás, elõadások és
show-mûsorok, könyvkiadással kapcsolatos szolgáltatások, ma-
gazinok és folyóiratok; információszolgáltatás a bejelentõ televí-
ziós programszolgáltatásától a többszörös felhasználókig a világ-
hálón vagy az interneten, vagy más online adatbázisok; táncmûso-
ros produkciók, zenei mûsorok és video díjkiosztó mûsorok; víg-
játék mûsorok, játékprogramok és sportmûsorok élõmûsor elõtt,
amik élõadást sugároznak vagy felvételek késõbbi sugárzásra; élõ
zenei koncertek; tv-hírmûsorok; tehetségkutató versenyek szer-
vezése és zenei és televíziós díjkiosztó mûsorok; stílus- és divat-
bemutató-szervezés és -bemutatás; információszolgáltatás a szó-
rakoztatás területén a világméretû számítógépes hálózaton ke-
resztül.

(111) 192.859 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00145 (220) 2007.01.18.
(732) Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi, Yenibosna,

Istanbul (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; higiéniai termé-
kek, nevezetesen a testváladékokkal kapcsolatos higiéniai termé-
kek, beleértve inkontinenciában szenvedõ betegek és menstruáló
nõk által használt termékek, úgymint vatta, tampon, pelenka,
egészségügyi nadrág; ragtapaszok, kötszerek, kötözõanyagok or-
vosi célokra; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek;
kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok;
fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgá-
ló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek); helyiségek, berendezések vagy egyéb helyek szag-
talanítására alkalmas termékek, így légfrissítõk és nem emberi
testre használatos dezodorok.
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16 Papíripari termékek; papírzsebkendõk, szalvéták és törülkö-
zõk; nedvesített törülközõk; toalettpapírok; make-up eltávolításá-
ra alkalmazott vatták és kendõk; eldobható pelenkák.

(111) 192.860 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00361 (220) 2007.02.02.
(732) REGIO Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

nem tartoznak más osztályba; karácsonyfadíszek.

(111) 192.861 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00349 (220) 2007.02.02.
(732) Nagykõrösi Tejfeldolgozó Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Kõröstetétlen (HU)
(740) dr. Kiss Gábor, Ivanovits és Kiss Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HÓVIRÁG
(511) 29 Tej és tejtermékek, sajt.

(111) 192.862 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 01113 (220) 2007.04.02.
(732) GAMMA Mûszaki Zártkörû Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Kozma György, Bita-Petrik és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) AgroMet
(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) 192.863 (151) 2008.02.15.
(210) M 06 03428 (220) 2006.10.18.
(732) KOFOLA a.s., Krnov (CZ)
(300) 440.591 2006.08.29. CZ
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 30 Zöldségbõl készült öntetek fõzéshez, ízesítõöntetek, jég
(természetes vagy mesterséges), kávé, kakaó- vagy csokoládéala-
pú italok, teaalapú italok, italösszetevõk az eszenciák kivételével,
aromák italokhoz az illóolajok kivételével, nádcukorszirup, ször-
betek (fagylaltok), öntetektõl eltérõ szószok.

32 Ásványvizek, szénsavas italok és más alkoholmentes italok;
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sörbetek (italok); szörpök és
más eszenciák italok elõállítására; sörök.

33 Alkoholos italok (a sörök kivételével).

(111) 192.864 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 01652 (220) 2007.05.02.
(732) dr. Lyons Robert, Kerepes (HU)
(740) dr. Varga Gábor, Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KAQUN SPORT

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

(111) 192.865 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00408 (220) 2007.02.07.
(732) Országos Betétbiztosítási Alap, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 192.866 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00517 (220) 2007.02.15.
(732) Kis-Guczi Péter, Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; köny-
vek, idõszakos kiadványok, publikációk, naptárak, könyvköté-
szeti anyagok; fényképek; folyóiratok; grafikus ábrázolások; hir-
detõtáblák papírból vagy kartonból; papíripari cikkek, papíripari
vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére;
ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási
és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szol-
gáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék; hírlevelek; képek; képregények; kéziköny-
vek; könyvek; levelezõlapok; magazinok, revük; matricák, lehú-
zóképek; naptárak, naptárak letéphetõ lapokkal, efemeridák; no-
teszek; nyomtatványok; palackalátétek (papírból); palackcsoma-
goló anyagok (kartonból vagy papírból); palackokhoz csomago-
lóanyagok (kartonból vagy papírból); papírtörülközök; papír-
zsebkendõk, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; port-
rék, arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok; szalvé-
ták; toalettkendõk (papírból); toll- és ceruzatartók (asztali); tollak
(irodai cikkek); tolltartók; töltõtollak; újságok; öntapadó címkék
(papíripari); öntapadós szalagok papíripari vagy háztartási hasz-
nálatra; üdvözlõlapok/kártyák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, információk számítógépes adatbázisba
való rendezése, szerkesztése, online hirdetési oldalak, hirdetések,
hirdetési anyagok terjesztése, kereskedelmi információk; eladási
propaganda; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely köl-
csönzése; hirdetési oldalak készítése; közlemények átírása; online
hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás;
reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áru-
minták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámidõ bérlete
távközlési médiumban; réklámszövegek publikálása; reklámügy-
nökségek, hirdetõügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás üz-
letvezetéshez; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti
ügyekben; számítógépes nyilvántartások kezelése; szövegfeldol-
gozás; televíziós reklámozás.
38 Telekommunikációs szolgáltatások, rádiószolgáltatások,
komputerrendszerek közötti kommunikációk; üzenetek komputer
segítségével való továbbítása, információ és ábrázolás, üzenetto-
vábbítás, távíró szolgáltatások, vezetékes szolgáltatások; elektro-
nikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); elektro-
nikus levelezés, e-mail; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása
számítógépes világhálóhoz; kábeltelevíziós mûsorszórás; rádió-
adás; televíziós mûsorszórás.

(111) 192.867 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00407 (220) 2007.02.07.
(732) Nyelviskolák Szakmai Egyesülete, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest
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(546)

(511) 41 Nyelvoktatás; nyelvoktatási tárgyú információk adása, biz-
tosítása, cseréje; nyelvoktatási vizsgáztatás.

(111) 192.868 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 02054 (220) 2007.05.31.
(732) Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány,

Budapest (HU)
(740) dr. Vukovári Gyõzõ ügyvéd, Budapest

(541) FERENCES
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmé-

nyek gyógyászati használatra.

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.

29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zse-
lék, lekvárok, kompótok.

30 Tea, gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cuk-
rászsütemények, méz, fûszerek.

33 Alkoholtartalmú italok.

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

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

(111) 192.870 (151) 2008.02.15.
(210) M 06 03767 (220) 2006.11.16.
(732) PANNONHALMI BORHÁZ Termelõ és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Pannonhalma (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza & Társai Ügyvédi és Szabadalmi

Iroda, Gyõr

(546)

(511) 33 Borok.

(111) 192.871 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00615 (220) 2007.02.20.
(732) Reál Hungária Élelmiszer Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

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

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

(111) 192.872 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00222 (220) 2007.01.24.
(732) Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) TÖBBET ÉSSZEL, MINT PÉNZZEL
(511) 3 Fehérítõkészítmények és más anyagok mosodai használat-

ra, szövetlágyítók mosodai használatra, öblítõk mosodai haszná-
latra és edényekhez, készítmények textíliák tisztításához, folteltá-
volító anyagok; keményítõ mosodai használatra; tisztító-, fénye-
sítõ-, súroló- és csiszolókészítmények; szappanok.

(111) 192.873 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 01654 (220) 2007.05.02.
(732) dr. Lyons Robert, Kerepes (HU)
(740) dr. Varga Gábor, Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KAQUN VÍZ
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek egyéb alkoholmentes

italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készít-
mények italokhoz.

(111) 192.874 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 01116 (220) 2007.04.02.
(732) GAMMA Mûszaki Zártkörû Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Kozma György, Bita-Petrik és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) AmarNet
(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) 192.875 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00613 (220) 2007.02.19.
(732) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) EZ VAN.SPRITE
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavval dúsított vizek és más alko-

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

(111) 192.876 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00762 (220) 2007.03.07.
(732) Újházi Tyúk Kft., Sárvár (HU)
(740) dr. Sors László, Sors Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

(111) 192.877 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00144 (220) 2007.01.18.
(732) Árklub Kft., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Illatszerek, illóolajok; különösen beltéri illatosítókészítmé-
nyek, például WC, fürdõszoba, lakótér illatosítására szolgáló
készítmények.

(111) 192.878 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00156 (220) 2007.01.19.
(732) Varga Pincészet Kft., Budapest (HU)

(541) ARANYMETSZÉS
(511) 33 Alkoholos italok, sörök kivételével.

(111) 192.879 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00218 (220) 2007.01.24.
(732) Debreczeni József Attila, Tahitótfalu (HU)

(546)

(511) 32 Alkoholmentes koktél.
33 Gyümölcstartalmú alkoholos italok, koktélok, alkoholos
gyümölcskivonatok.

(111) 192.880 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00346 (220) 2007.02.02.
(732) BTG Invest Kft., Veszprém (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 192.881 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00515 (220) 2007.02.15.
(732) Kecskeméti Krisztina, Kecskemét (HU)
(740) dr. Simon D. Gábor, Budapesti 384. sz. Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Lézerek nem gyógyászati használatra.
10 Lézerek gyógyászati használatra.

(111) 192.882 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 01093 (220) 2007.03.30.
(732) BECK-FINANC Kft., Mosonmagyaróvár (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) BECKHÄUSER
(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) 192.883 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00362 (220) 2007.02.02.
(732) REGIO Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 192.884 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00555 (220) 2007.02.19.
(732) FLORIN Vegyipari Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

(541) BRADODERM
(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).

M392

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 4. szám I. kötet, 2008.04.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek I.



(111) 192.885 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 01226 (220) 2007.04.16.
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
(740) dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs

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

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

(111) 192.886 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00409 (220) 2007.02.07.
(732) Országos Betétbiztosítási Alap, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 192.887 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00410 (220) 2007.02.07.
(732) Harbor Ipari Ingatlanfejlesztõ Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 192.888 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00512 (220) 2007.02.15.
(732) Handy Furniture Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 192.889 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00058 (220) 2007.01.10.
(732) Adamis Noémi, Üröm (HU)

(541) PRAMON CARD
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, így nap-

tárak; papírszalagok és papírmasnik ajándékcsomagoláshoz;
ajándékcsomagoló papír; üdvözlõlapok; meghívók; összejövete-
leken használt termékek, így asztaldíszek, papírból készült pohár-

alátétek, papírszalvéták, papír asztalterítõk, papírból készült par-
tikellékek, így konfetti, szalvéták, zsúrkendõk, asztalterítõk, név-
címkék, ültetõkártyák, vendégtörölközõk, poháralátétek, asztal-
díszek, partiajándéktasakok, szalagzászlók, öntapadó matricák,
kínálótálak, játék könyvek, zászlók, ajtóra elhelyezhetõ transzpa-
rense,k ültetõkártyák, terítékalátétek; postai levelezõlapok; posz-
terek; irodaszerek, így jegyzettömbök, jegyzetkártyák, jegyzetfü-
zetek, levélpapírok, emlékeztetõk, köszönetnyilvánító jegyzetla-
pok, írólapok, címkék és borítók; 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; nyomdabetûk; klisék.

(111) 192.890 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 01655 (220) 2007.05.02.
(732) dr. Lyons Robert, Kerepes (HU)
(740) dr. Varga Gábor, Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

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

(111) 192.891 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00355 (220) 2007.02.02.
(732) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) KOKTÉL ALAP
(511) 36 Biztosítás és pénzügyek.

(111) 192.892 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00616 (220) 2007.02.21.
(732) Domokos Gábor, Budapest (HU);

Várkonyi Péter, Budaörs (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 14 Dísztárgyak, ékszerek.

28 Játékok, játékszerek.

(111) 192.893 (151) 2008.02.15.
(210) M 06 03997 (220) 2006.12.07.
(732) Inter Tan-Ker Kft., Budapest (HU)

(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;
hanglemezek; automata elárusító berendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
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(111) 192.894 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00514 (220) 2007.02.15.
(732) Unico-Invest Kft., Veszprém (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; épületek ingatlankezelõinek szolgáltatásai, azaz bérbeadá-
si, értékbecslési vagy finanszírozási szolgáltatások.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; fõleg vállalko-
zók és alvállalkozók által nyújtott építkezéssel vagy meglevõ
építményekkel kapcsolatos szolgáltatásait foglalja magába, vala-
mint olyan személyek vagy szervezetek által nyújtott szolgáltatá-
sokat, akik a tárgyak eredeti állapotának helyreállításával vagy
megóvásával foglalkoznak, anélkül, hogy ezen tárgyak fizikai
vagy kémiai tulajdonságait megváltoztatnák; idetartoznak külö-
nösen: épületek, utak, hidak, gátak vagy távvezetékek építésével
kapcsolatos szolgálatások, valamint az építési területen levõ szak-
ipari vállalkozások, úgymint mázolók, vízvezeték-szerelõk, fû-
tésszerelõk vagy tetõfedõk által nyújtott szolgáltatások; az építési
szolgáltatások kisegítõ szolgáltatásai, úgymint az építési tervek
felügyelete; hajóépítési szolgáltatások; szerszámok vagy építõ-
anyagok kölcsönzésébõl álló szolgáltatások; javítási szolgáltatá-
sok, azaz olyan szolgáltatások, amelyek keretében vállalják, hogy
bármely tárgyat helyrehoznak a használat, károsodás, megromlás
vagy részleges megsemmisülés után (meglévõ építmény vagy
más tárgy helyreállítása, ha az meghibásodott és eredeti állapotát
kell helyrehozni); különféle javítási szolgáltatások, úgymint vil-
lamosság, bútorzatok, eszközök, szerszámok területén; karban-
tartási szolgáltatások egy tárgy eredeti állapotának megóvása ér-
dekében, anélkül, hogy bármely tulajdonságát megváltoztatnák.

(111) 192.895 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 02063 (220) 2007.05.31.
(732) Pick Szeged Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DÉLHÚS-Könnyû Ízek
(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.

(111) 192.896 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 01117 (220) 2007.04.02.
(732) GAMMA Mûszaki Zártkörû Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Kozma György, Bita-Petrik és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) AmarMet
(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) 192.897 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00507 (220) 2007.02.15.
(732) Európai Jia He Kft., Budapest (HU)

(541) TOVTA
(511) 25 Ruházati, lábbeli termékek, kalapáruk.

(111) 192.898 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 01653 (220) 2007.05.02.
(732) dr. Lyons Robert, Kerepes (HU)
(740) dr. Varga Gábor, Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 192.899 (151) 2008.02.15.
(210) M 06 04027 (220) 2006.12.11.
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 30 Nápolyik, ostyafélék és e termékek diabetikus változata.

(111) 192.900 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00350 (220) 2007.02.02.
(732) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) CIB KOKTÉL ALAPCSALÁD
(511) 36 Biztosítás és pénzügyek.

(111) 192.901 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00553 (220) 2007.02.19.
(732) Bábos Bt., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 192.902 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00352 (220) 2007.02.02.
(732) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) CIB KOKTÉL 2 ALAPOK ALAPJA
(511) 36 Biztosítás és pénzügyek.

(111) 192.903 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 01183 (220) 2007.04.06.
(732) Tarnóczi Zoltán, Eger (HU)

(541) százrejtekû
(511) 33 Gyümölcstartalmú alkoholos italok, alkoholos eszenciák,

almaborok, borok, szeszes italok, égetett szeszes italok, aperiti-
fek, emésztést elõsegítõ italok (tömény italok és likõrök).
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(111) 192.904 (151) 2008.02.15.
(210) M 06 02903 (220) 2006.08.29.
(732) QUALIFORUM Vezetési és Marketing Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Ádám, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(111) 192.905 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 01037 (220) 2007.03.28.
(732) Holmes Place Egészségklub Magyarország Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Marosi András, Marosi, Préda és Társa 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.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 192.906 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00612 (220) 2007.02.21.
(732) Dr. Erhard Scherz, Brannenburg (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) YORN LA FORME
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

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

8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; borotvák; a fent felsorolt eszközök közül elsõsorban kozme-
tikai, higiéniai és szépségápolási célra használt eszközök.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; kozmetikai, higiéniai és szépségápolási célokra használt esz-
közök; kozmetikai felszerelések; fésûk és szivacsok; kefék (az
ecsetek kivételével), elsõsorban kozmetikai, higiéniai és szépség-
ápolási célokra; takarítóeszközök.

(111) 192.907 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00556 (220) 2007.02.19.
(732) FLORIN Vegyipari Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

(541) BRADOMED
(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).

(111) 192.908 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00143 (220) 2007.01.18.
(732) HUNG-ESSZENCIA Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Keresztesi Márta ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, az ilyen anyagokból készült,
vagy ezekkel bevont termékek, ékszerek, divatékszerek, arany- és
ezüsttárgyak, drágakövek, órák és más idõmérõ eszközök.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyom-
daipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek, képek,
poszterek, papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztó-
anyagok, anyagok mûvészek részére, ecsetek, irodai cikkek, cso-
magolásra szolgáló mûanyagok, nyomdabetûk, klisék.

18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült termékek, ál-
latbõrök és irhák, utazótáskák és bõröndök, esernyõk, napernyõk
és sétapálcák.

20 Bútorok, tükrök, keretek fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagból készült termékek.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra, fésûk és szivacsok, kefék, kefegyártáshoz használt anyagok,
takarítóeszközök, üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

24 Textíliák és textiláruk, ágy- és asztalnemûk.

25 Ruházati cikkek, különösen munkaruházat, felsõruházat, al-
sóbb ruházat, egyéb ruházat, kiegészítõk, cipõk, kalapáruk.

26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok, gombok, ruha-
kapcsok, fûzõlyukak, gombostûk és tûk, mûvirágok.

28 Játékok, játékkártyák, játékszerek, testnevelési és sportcik-
kek, karácsonyfadíszek.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, nagy- és kiskereskede-
lem különösen textil, ruházati, bõr, lábbeli, porcelán, üveg,
könyv, újság, papír, játék árukkal, valamint fogyasztási cikkek-
kel, iparcikkekkel kapcsolatban, áruminták terjesztése, kereske-
delmi vagy reklámcélú rendezvények szervezése, piac- és közvé-
lemény-kutatás, kerekedelmi adminisztráció.
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42 Adatfeldolgozás, szoftverfejlesztés, számítógépes tanács-
adás, számítógépes mûszaki tervezés, rendszerszervezés, progra-
mozás, programkészítés, honlapkészítés és -karbantartás.

(111) 192.909 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00331 (220) 2007.02.01.
(732) GREEVIEW Nemzetközi Kereskedelmi Kft.,

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

(546)

(511) 18 Aktatáskák, bõrszíjak, bõröndök, kézitáskák, hátizsákok,
irattáskák, iskolatáskák, oldaltáskák, tarisznyák, piperetáskák,
strandtáskák, útitáskák.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; ruházat, ruhanemûk.

(111) 192.910 (151) 2008.02.15.
(210) M 06 04171 (220) 2006.12.21.
(732) MERCO Kft., Debrecen (HU)

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

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes
gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkohol-
mentes italok; alkoholmentes koktélok; almabor, alkoholmentes;
eszenciák italok elõállításához; földimogyoró-tej (alkoholsze-
gény ital); gyömbérsör; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (alko-
holmentes); izotóniás italok; készítmények italok elõállításához;
készítmények likõrök elõállításához; limonádék; lítiumos vizek;
malátacefre; malátasör; mandulatej; mandulatej (ital).

(111) 192.911 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00351 (220) 2007.02.02.
(732) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) CIB KOKTÉL 1 ALAPOK ALAPJA
(511) 36 Biztosítás és pénzügyek.

(111) 192.912 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 01038 (220) 2007.03.28.
(732) Laboratoire Medidom S.A., Genéve (CH)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) NEDAR
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, különösen osteoarthritis,

ízületek betegségei, psoriasis és psoriatikus arthritis kezelésére.

(111) 192.913 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 01115 (220) 2007.04.02.
(732) GAMMA Mûszaki Zártkörû Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Kozma György, Bita-Petrik és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) AmarWeb
(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) 192.914 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 00153 (220) 2007.01.19.
(732) Nagy Gyula, Budapest (HU)

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.

(111) 192.915 (151) 2008.02.15.
(210) M 07 01188 (220) 2007.04.06.
(732) Colgate-Palmolive Company (Delaware államban bejegyzett

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

Budapest

(541) LILAC BREEZE
(511) 3 Folyékony tisztítószerek.

(111) 192.918 (151) 2008.02.18.
(210) M 06 03248 (220) 2005.01.20.
(732) Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Topeka, Kansas (US)
(740) S.B.G. & K Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Lábbelik.
35 Kiskereskedelmi cipõbolti szolgáltatások.

(111) 192.919 (151) 2008.02.21.
(210) M 07 01651 (220) 2007.05.02.
(732) Meldetechnik Vagyonvédelmi és Villamossági Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kulcsár Lívia, Dr. Kulcsár Lívia Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 192.921 (151) 2008.02.27.
(210) M 03 05472 (220) 2003.12.15.
(732) Reckitt Benckiser N.V., (a Holland Királyságban bejegyzett

cég), Hoofddorp (NL)
(740) Szabó Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) BANG
(511) 3 Fehérítõkészítmények; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csi-

szoló vagy dörzsölõszerek; detergens hatású mosószerek; szappa-
nok; mész- és vízkõoldó és eltávolító szerek háztartási használat-
ra; rozsdaoldó- és rozsdafolt eltávolító szerek, zsíroldó- és zsírfolt
eltávolító szerek, más folteltávolító szerek; készítmények moso-
gatók lefolyói és más lefolyók tisztítására, dugulás mentesítésére
és tisztántartására; készítmények mész- és vízkõlerakódás, vala-
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mint rozsda- vagy zsírfoltok képzõdésének megelõzésére; kelme-
lágyító és öblítõszerek; mosószer adalékok; a felsorolt termékek
bármelyike fertõtlenítõ adalékkal vagy anélkül.

(111) 192.929 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 00937 (220) 2007.03.21.
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ

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

Budapest

(546)

(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

(111) 192.931 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 01156 (220) 2007.04.04.
(732) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Hajápolási szerek gyógyászati használatra.

(111) 192.932 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 01159 (220) 2007.04.04.
(732) Zila László, Budapest (HU)
(740) Király György szabadalmi ügyvivõ, JUREX Iparjogvédelmi

Iroda, Budapest

(541) ZILA Cake Mould
(511) 21 Sütõformák, tortaformák, édesiparitermék-formák, eszkö-

zök töltött cukrászati termékek elõállítására.

30 Cukrászati készítmények, torták, édesipari termékek, töltött
édesipari termékek.

(111) 192.934 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 01164 (220) 2007.04.04.
(732) Zila László, Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) ZILA Tortaforma
(511) 21 Sütõformák, tortaformák, édesiparitermék-formák, eszkö-

zök töltött cukrászati termékek elõállítására.

30 Cukrászati készítmények, torták, édesipari termékek, süte-
mények, töltött édesipari termékek.

(111) 192.935 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 01439 (220) 2007.04.19.
(732) Párosító Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Juhász Zsuzsanna, Sárdy & Sárdy Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére, mások által egyéni igényeknek megfe-
lelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 192.936 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 01453 (220) 2007.04.19.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(554)

(511) 29 Kefír.

(111) 192.937 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 01455 (220) 2007.04.19.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(546)

(511) 29 Teavaj.

(111) 192.938 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 01459 (220) 2007.04.19.
(732) Alföldi Tej Értékesítõ és Beszerzõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)

(554)

(511) 29 Tejföl.

(111) 192.951 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 01929 (220) 2007.05.22.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) Északauto.hu
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.
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(111) 192.952 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 01932 (220) 2007.05.22.
(732) Billion Electric Co., Ltd., Taiwan (TW)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Modemek; ISDN-csatlakozó adapterek; konverterek (áram-
átalakítók); számítógép-hálózati agyak, kapcsolók és útválasztók
(router); széles sávú távközlési modemek; nyomtatószerverek; lo-
kális hálózati (LAN) hozzáférési pontok a kapcsolódó számító-
gép-hálózat felhasználói számára; vezeték nélküli LAN kártyák;
internettelefonok; internettelefon-készülékek; elektromos áram-
ellátók; átkapcsoló áramellátók; hálózati transzformátorok; inter-
netvezérlõk; távközlési vezérlõk, ADSL-útválasztók, tûzfalátjá-
rók.

(111) 192.953 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 01933 (220) 2007.05.22.
(732) Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és más anyagok mosodai használat-
ra, anyaglágyítók mosodai használatra, öblítõk textilekhez és edé-
nyekhez, folttisztítók, keményítõ.

(111) 192.954 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 02139 (220) 2007.06.08.
(732) Boda & Partners Kft., Budapest (HU)

(541) GOODWILL GAMES
(511) 28 Játékok.

41 Képzés, szórakozás.

(111) 192.955 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 02144 (220) 2007.06.08.
(732) Csíkos Lilla, Isaszeg (HU)

(546)

(511) 45 Horoszkópkészítés és asztrológiai tartalmak készítése min-
den formában és területen tv, rádió, internet, wap, írott sajtó,
könyvek formájában, minden tevékenység, amely az asztrológiá-
hoz kapcsolódik és azzal összefügg, ezotériai, lélekfejlõdési,
életminõség-javító tanácsadás.

(111) 192.956 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 02145 (220) 2007.06.08.
(732) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi készítmény.

(111) 192.957 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 02146 (220) 2007.06.08.
(732) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikk.

(111) 192.958 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 02147 (220) 2007.06.08.
(732) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi készítmény.

(111) 192.959 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 02149 (220) 2007.06.08.
(732) Cargill, Incorporated (Delaware állam törvényei szerint

bejegyzett cég), Wayzata, Minnesota (US)
(300) 77/065,597 2006.12.15. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) LOYALL
(511) 31 Állateledel.

(111) 192.960 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 02150 (220) 2007.06.08.
(732) Sarp Industries, Limay (FR)
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(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) SARPI
(511) 35 Környezetvédelemre és hulladékkezelésre vonatkozó hirde-

tés; üzeletvezetési tanácsadás, környezetvédelemmel kapcsolatos
üzletvezetési konzultáció, hulladékkezelés és hulladék hasznosí-
tása, beleértve a veszélyes mérgezõ hulladékot; üzleti tanácsadás
vagy információ hulladékgyûjtéssel, hulladékfeldolgozással és
hulladékhasznosítással kapcsolatban, beleértve a veszélyes és
mérgezõ hulladékot, hulladékszétválasztó központok irányítását;
számítógépes hulladékkezelési adattár.
39 Hulladékgyûjtés, beleértve a veszélyes és mérgezõ hulladé-
kok gyûjtése; szárazföldi és vízi hulladékszállítás, beleértve a ve-
szélyes és mérgezõ hulladékok szállítása; hulladék, kis mennyisé-
gû szennyvíz és kifolyóvíz csomagolása és tárolása; hulladék-
gyûjtésre vonatkozó gyûjtés, szállítás, csomagolás és tárolás,
beleértve a veszélyes és mérgezõ hulladékokat.
40 Hulladékfeldolgozás, komposztálás, szétzúzás, érlelés, el-
különítés, beleértve a veszélyes és mérgezõ hulladékokat, hulla-
dékeltávolítás hamvasztással és energiahamvasztással; szemét új-
rahasznosítása, beleértve a veszélyes hulladékot; szemét szi-
vattyúzása és eltávolítása; hulladék újrahasznosítása és viszafor-
dítása; salakhasznosítás; energiahasznosítás hulladékégetéssel;
kiégett világítócsövek újrahasznosítása; gyógyitóiszap, beleértve
a szennyvíztisztító üzemekben keletkezett iszap hasznosítása,
nedvesítés, homogenizálás, erjesztés és biológiai eljárás kom-
posztálásra és a hulladékkezelésre; gázüledék-folyamat eljárás;
energiatermelés, beleértve a hulladékhasznosításból, veszélyes és
mérgezõ anyagokból nyert biogázt és elektromosságot.
42 Tanulmányozás és kivitelezés a hulladék témakörben, bele-
értve veszélyes és mérgezõ hulladékot, a begyûjtéstõl a feldolgo-
zásig és hasznosításig; környezetvédelmi konzultáció, levegõ-
szennyezõdés-megelõzési szolgáltatás és rehabilitáció a csökkent
értékû talajoknak és helyszíneknek; számítógépes programozás a
fent említett technikai feladatok és környezetvédõ adatbázis létre-
hozására; környezetvédelmi és hulladékhasznosítási tudományos
és ipari kutatás, beleértve a veszélyes és mérgezõ hulladékot, és az
ebbõl nyert energia; kémiai, biokémiai és bakterológiai analízis a
hulladékhasznosítás terén.

(111) 192.961 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 02152 (220) 2007.06.08.
(732) AGROFOL Magyarország Ipari és Kereskedelmi Kft.,

Szeged (HU)

(546)

(511) 16 Fóliatasak-kasírozók (laminálók) [irodai cikkek], mûanyag
burkolólemezek (csomagoláshoz vagy kiszereléshez), mûanyag
fóliák csomagolásra, nyúlékony mûanyag fóliák rakodólapra ra-
káshoz, zacskók csomagolásra (mûanyagból).

(111) 192.962 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 02153 (220) 2007.06.08.
(732) UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 5 Bébiétel.

(111) 192.963 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 03175 (220) 2007.09.19.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) Az innováció hagyomány
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek, diétás készítmények orvosi használatra, tapaszok, sebkötözõ
anyagok, fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok, fertõt-
lenítõszerek, készítmények kártékony állatok irtására, gombaölõ
szerek, gyomirtók.
16 Nyomdaipari termékek, újságok és folyóiratok, cédulák pa-
pírból vagy kartonból, címkék, csomagolópapírok, dobozok, tu-
dományos publikációk, szakcikkek papír adathordozón.
41 Oktatás, szakmai képzés, gyógyászati és gyógyszerészeti
képzés, gyógyászati témájú konferenciák, kongresszusok, szemi-
náriumok szervezése és lebonyolítása, orvosi tárgyú könyvek,
kézikönyvek és adatbázisok kiadása.
42 Kiállítások szervezése, lebonyolítása, kivitelezése, gyógy-
szerek kutatása és fejlesztése, klinikai kipróbálása, gyógyszerek
és gyógyhatású anyagok törzskönyveztetése, marketingtevékeny-
ség, cégképviselet.

(111) 192.964 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 03208 (220) 2007.09.24.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 192.965 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 03209 (220) 2007.09.24.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 192.966 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 03210 (220) 2007.09.24.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 192.967 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 03211 (220) 2007.09.24.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 192.968 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 03214 (220) 2007.09.24.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 192.969 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 03215 (220) 2007.09.24.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
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(541) EGITINIB
(511) 5 Onkológiai betegségek kezelésére szolgáló humán gyógy-

szerészeti készítmények.

(111) 192.970 (151) 2008.02.29.
(210) M 07 03217 (220) 2007.09.24.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 193.111 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02251 (220) 2007.06.19.
(732) Bora Ital-nagykereskedelmi Kft., Békéscsaba (HU)

(546)

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

(111) 193.119 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 03300 (220) 2007.09.28.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 193.120 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 03301 (220) 2007.09.28.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek, diétás készítmények orvosi használatra, tapaszok, sebkötözõ
anyagok, fogtömõ anyagok és fogászati mintázó anyagok, fertõt-
lenítõszerek, készítmények kártékony állatok irtására, gombaölõ
szerek, gyomirtók.

16 Nyomdaipari termékek, újságok és folyóiratok, cédulák pa-
pírból vagy kartonlapból, címkék, csomagolópapírok, dobozok,
tudományos publikációk, szakcikkek papír adathordozókon.

41 Oktatás, szakmai képzés, gyógyászati és gyógyszerészeti
képzés, gyógyászati témájú konferenciák, kongresszusok, szemi-
náriumok szervezése és lebonyolítása, orvosi tárgyú könyvek,
kézikönyvek és adatbázisok kiadása.

42 Kiállítások szervezése, lebonyolítása, kivitelezése, gyógy-
szerek kutatása és fejlesztése, klinikai kipróbálása, gyógyszerek
és gyógyhatású anyagok törzskönyveztetése, marketingtevékeny-
ség, cégképviselet.

(111) 193.127 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 03293 (220) 2007.09.28.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) PENTOGIN
(511) 5 Epilepszia kezelésére szolgáló humán gyógyszerészeti ké-

szítmények.

(111) 193.128 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 03299 (220) 2007.09.28.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 193.129 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02673 (220) 1998.04.06.
(732) Bausch & Lomb Incorporated, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ALREX
(511) 5 Allergia elleni, szteroidos szemészeti készítmények, neve-

zetesen szemcseppek, folyadékok, gélek és kenõcsök szemfertõ-
zések és -gyulladások kezelésére.

(111) 193.130 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02671 (220) 2007.07.23.
(732) Dendrite Hungary Szoftver Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Várnai Rupert, Várnai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 193.131 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02670 (220) 2007.07.23.
(732) Puskovitz Imre, Zamárdi (HU)

(541) ÉDEN BÁR
(511) 43 Vendéglátás, éjszakai szórakozóhely, night club.

(111) 193.132 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02672 (220) 2007.07.23.
(732) Dendrite Hungary Szoftver Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Várnai Rupert, Várnai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Üzleti marketing-, reklámpiaci és tudományos (elsõsorban
orvosi, egészségügyi, gyógyszeripari) célra használt, adatfeldol-
gozó, -nyilvántartó, továbbá koordinációs, kommunikációs funk-
ciójú számítógépes program.
35 Üzleti marketing- és reklámpiaci szolgáltatás, piaci tükör és
konzultáció orvosi, egészségügyi és gyógyszeripari termékeket
gyártó/forgalmazó ügyfelek számára.
41 Orvosi, egészségügyi és gyógyszeripari vonatkozású üzleti,
marketing-, reklámpiaci szakmai képzés.

(111) 193.133 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02663 (220) 2007.07.23.
(732) Kormon Csaba, Budapest (HU)

(546)
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(511) 5 Bébiételek.
20 Bababútorok és kiegészítõk.
25 Babaruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek, babakocsik.

(111) 193.134 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02665 (220) 2007.07.23.
(732) ROCHE (Magyarország) Gyógyszer és Vegyianyag

Kereskedelmi Kft., Budaörs (HU)
(740) Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 10 Orvosi készülékek és mûszerek; véranalizáló készülékek.

(111) 193.135 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02667 (220) 2007.07.23.
(732) Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi papírtörlõk.
16 Papíráruk.

(111) 193.136 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02668 (220) 2007.07.23.
(732) Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi papírtörlõk.
16 Papíráruk.

(111) 193.137 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02669 (220) 2007.07.23.
(732) ATC-Trade Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; le-
mezjátszók, karaokelejátszók, kompaktlemez-lejátszók és kom-
paktlemez-felvevõk, szalagos lejátszók és felvevõk, hangfelve-
võk, erõsítõk, hangszóró erõsítõ és lejátszó rendszerek, transzfor-
mátorok, rádiók, televíziókészülékek, tunerek, audio- és video-
vevõkészülékek, hangszórók, hangosbeszélõk, hangszórórend-
szerek, mikrofonok és mikrofonkeverõk, fejhallgatók és fülhall-
gatók, antennák, hangrögzítõ lemezek, hangrögzítõ és visszaját-
szó berendezések, csatlakozók, villamos kábelek, frekvenciavál-
tók, elektromos vezetékek, hangszórókábelek, adatátviteli kábe-
lek, hangszóródobozok, mélynyomók, hangszintszabályozók, ek-
valizátorok, adathordozók, rádiós ébresztõórák, system audiobe-
rendezések, állványok audiokészülékekhez, audiotartozékok,
akusztikus membránok, CD-lemezjátszók, CD-ROM lemezek,
DVD adathordozók, DVD-lejátszók, MP3-lejátszók, MP4-leját-
szók, mini lemezjátszók, lemezjátszótûk, lejátszófejek, hangolók,
diódák, tranzisztorok.

(111) 193.138 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02674 (220) 2007.07.23.
(732) BYD Company Limited, Longgang, Shenzhen (CN)
(740) dr. Bartal Iván, Rein és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató eszközök;
elektromos jármûvek; gépkocsik; motorok szárazföldi jármûvek-
hez; lopásgátló szerkezetek jármûvekhez; gépkocsi-karosszériák;
motorkerékpárok; kerékpárok; kétkerekû kocsik, taligák; abron-
csok jármûkerekekhez; kormánykerekek jármûvekhez; irányjel-
zõk jármûvekhez; jármûvek belsõ kárpitjai; siklók; babakocsik;
javítókészletek belsõ gumiabroncstömlõkhöz; csomagtartók jár-
mûvekhez; jármûkerekek; repülõgépek; hajók.

37 Építkezések felügyelete (irányítása); gyárépítés; bányamû-
velés; fûtõberendezések felszerelése és javítása; elektromos be-
rendezések felszerelése és javítása; gépkocsik karbantartása és ja-
vítása; jármûjavító mûhelyek; hajóépítés; rozsdamentesítés; gu-
miabroncsok (újra)futózása; jármûvek kenése; jármûfényezés;
jármûvek rozsda elleni kezelése; fényképezõgépek javítása; búto-
rok kárpitozása; gépek üzembe helyezése; karbantartása és javítá-
sa; gumiabroncsok vulkanizálása (javítás); bõr ápolása, tisztítása
és javítása (feldolgozott); számítógépek üzembe helyezése, kar-
bantartása és javítása; jármûvek tisztítása.

(111) 193.139 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02682 (220) 2007.07.23.
(732) CFA-HUNGÁRIA Kft., Törökbálint (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) GOLDHAND
(511) 3 Kéztisztító és kézápoló szerek.

(111) 193.140 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02683 (220) 2007.07.23.
(732) CFA-HUNGÁRIA Kft., Törökbálint (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Kéztisztító és kézápoló szerek.

(111) 193.141 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02795 (220) 2007.08.08.
(732) Lázár Szilvia, Budapest (HU);

Raszler Tibor, Budapest (HU)
(740) dr. Magyaródi Éva, Magyaródi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 42 Grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások.
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(111) 193.142 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02796 (220) 2007.08.08.
(732) Lázár Szilvia, Budapest (HU);

Raszler Tibor, Budapest (HU)
(740) dr. Magyaródi Éva, Magyaródi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 42 Grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások.

(111) 193.143 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02803 (220) 2007.08.08.
(732) Raiffeisen Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(111) 193.144 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02934 (220) 2007.08.27.
(732) Tsai Hing Lam, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Eszter ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 193.145 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 02935 (220) 2007.08.27.
(732) SOUL Marketing Ingatlanügynöki és Szolgáltató Kft.,

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

(541) The ideal way of life
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 193.147 (151) 2008.03.04.
(210) M 07 03109 (220) 2007.09.12.
(732) Solymosi Viktor, Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

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

(111) 193.157 (151) 2008.03.05.
(210) M 07 01130 (220) 2007.04.03.
(732) Höllwarth Tamás, Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) DOWALVE
(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására

szolgáló készülékek; mágneses és optikai adathordozók, CD,
DVD termékek.
38 Internetes szolgáltatások, zenék, képek továbbítása számí-
tógépek segítségével, számítógép-terminálok közötti összekötte-
tések; zenei fájlok letöltése.

(111) 193.158 (151) 2008.03.05.
(210) M 07 01132 (220) 2007.04.03.
(732) MI-KI Kft., Makó (HU)
(740) Miskolczi József, Makó

(541) EGY SZINESEBB HOLNAPÉRT...
(511) 2 Festékek, kencék, ipari lakkok, ruhafestékek, rozsdagátló

szerek, fakonzerváló szerek, festõanyagok.

(111) 193.159 (151) 2008.03.05.
(210) M 07 01143 (220) 2007.04.03.
(732) E.R.Squibb & Sons, L.L.C. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Princeton, New Jersey (US)
(300) 77/084,278 2007.01.17. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SUSTINE
(511) 5 Sebgyógyításra alkalmas hidrogél.

(111) 193.160 (151) 2008.03.05.
(210) M 07 01144 (220) 2007.04.03.
(732) E.R.Squibb & Sons, L.L.C. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Princeton, New Jersey (US)
(300) 77/084279 2007.01.17. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) EXTENDINE
(511) 5 Sebgyógyításra alkalmas hidrogél.

(111) 193.161 (151) 2008.03.05.
(210) M 07 01262 (220) 2007.04.18.
(732) L 2007 Kft., Budapest (HU)
(740) Molnár Lászlóné, Budapest

(541) MOMO
(511) 43 Bár, restaurant, étterem, kávéház.

(111) 193.162 (151) 2008.03.05.
(210) M 07 00023 (220) 2007.01.08.
(732) Khronosz Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Gedeon Sándor, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy

Iroda 1. sz. aliroda, Budapest

(541) TIMEWHEEL
(511) 14 Órák és idõmérõ eszközök, fõleg homokórák nem háztartási

célokra; óradobozok, óratokok; napórák.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal), fõleg ho-
mokórák, flakonok, palackok, bögrék, serlegek, kelyhek, csészék.
25 Ruházati cikkek, fõleg trikók, ingek, pólók, kalapok, sap-
kák, kötények, nyakkendõk, vállkendõk, nagykendõk, melegítõk,
pulóverek, szvetterek; felsõkabátok, fõleg viharkabátok, bõrka-
bátok, mûbõr kabátok, dzsekik.
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(111) 193.163 (151) 2008.03.05.
(210) M 07 00022 (220) 2007.01.08.
(732) Khronosz Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Gedeon Sándor, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy

Iroda 1. sz. aliroda, Budapest

(541) IDÕKERÉK
(511) 14 Órák és idõmérõ eszközök, fõleg homokórák nem háztartási

célokra; óradobozok, óratokok; napórák.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal), fõleg ho-
mokórák, flakonok, palackok, bögrék, serlegek, kelyhek, csészék.
25 Ruházati cikkek, fõleg trikók, ingek, pólók, kalapok, sap-
kák, kötények, nyakkendõk, vállkendõk, nagykendõk, melegítõk,
pulóverek, szvetterek; felsõkabátok, fõleg viharkabátok, bõrka-
bátok, mûbõr kabátok, dzsekik.

(111) 193.164 (151) 2008.03.05.
(210) M 06 02088 (220) 2006.06.13.
(732) DEI Magyarország Diagnosztika Export-Import Kft.,

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

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

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

(111) 193.168 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 01883 (220) 2007.05.21.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) Commune.hu
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 193.169 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 02125 (220) 2007.06.07.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

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

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

(111) 193.170 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 02124 (220) 2007.06.07.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

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

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

anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

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

38 Távközlés.

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

(111) 193.171 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 02133 (220) 2007.06.07.
(732) Columbian Chemicals Company, Marietta, Georgia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 1 Vegyi anyagok az iparban, különösen a gumi- és mûanyag-
gyártásban erõsítõanyagként, valamint elektromos vezeték céljá-
ra használatos szénpor.

(111) 193.172 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 02127 (220) 2007.06.07.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

(541) Hajnal-táj
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

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

38 Távközlés.

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

(111) 193.175 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 01373 (220) 2007.04.18.
(732) Varjasi Dániel, Budapest (HU);

Szabó Dániel, Érd (HU)
(740) dr. Daszkalovics Katalin ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

(111) 193.176 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 01265 (220) 2007.04.18.
(732) Starfield Publishing Kft., Budapest (HU)

(541) GERENDAHÁZAK
(511) 16 Folyóiratok, könyvek, magazinok.
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(111) 193.177 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 01264 (220) 2007.04.18.
(732) Starfield Publishing Kft., Budapest (HU)

(541) VERANDA
(511) 16 Folyóiratok, könyvek, magazinok.

(111) 193.178 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 01124 (220) 2007.04.03.
(732) Papp Katalin, Ócsa (HU)
(740) ifj. Szedlacsek Ferenc, Budapest

(546)

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

(111) 193.179 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 01125 (220) 2007.04.03.
(732) Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési

Alapítvány, Székesfehérvár (HU)
(740) Drávucz András egyéni vállalkozó, Jenõ

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek, fõleg pénz- és valutaügyletek kapcsán nyújtott szolgáltatá-
sok.

(111) 193.180 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 01260 (220) 2007.04.18.
(732) Nikecell Hõszigetelõanyag-Gyártó és Forgalmazó Kft.,

Fûzfõgyártelep (HU)

(546)

(511) 17 Mûanyagokból készült alakzatok, lapok, lemezek és töm-
bök (félkész termékek); tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; ha-
bosított polisztirolból készült termékek.

(111) 193.181 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 00718 (220) 2007.03.05.
(732) Hungarovin Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mayer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaji eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 193.182 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 01890 (220) 2007.05.21.
(732) Dobó László, Debrecen (HU)
(740) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,

Debrecen

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; alsónemûk, csecsemõ-
kelengyék, babakelengyék, csecsemõnadrágok, csuklyák, kapuc-
nik (ruházat), dzsekik, fejfedõk (kalapáruk), fejszalagok (ruhá-
zat), felsõkabátok, felöltõk, felsõruházat, fityulák, fülvédõk (ru-
házat), fürdõköpenyek, gallérok (ruházat), harisnyanadrágok, ha-
risnyák, hurkolt/kötött áruk, ingek, ingblúzok, kabátok, kalapok,
kamásnik (bokavédõk), kesztyûk (ruházat), kezeslábasok (felsõ-
ruházat), készruhák, kötöttáruk, lábbelik, melegítõk, szvetterek,
mellények, muffok (ruhanemûk), nadrágok, nyaksálak, gallérvé-
dõk, parkák (csuklyás blúzok), pelerinek, pizsamák, pólók, puló-
verek, sapkák, sálak, sportruházat, svájcisapkák, barettek, szok-
nyák, turbánok, ujjatlan kesztyûk, vállkendõk, nagykendõk, zok-
nik.

(111) 193.183 (151) 2008.03.06.
(210) M 07 02129 (220) 2007.06.07.
(732) Kis Horváth István, Üllõ (HU)
(740) Szabóné Tóth Lilián, Üllõ

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények.

A rovat 209 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 187.270, 191.256,
191.257, 191.940, 191.977, 192.730–192.732, 192.748, 192.750,
192.751, 192.755–192.763, 192.789–192.797, 192.799–192.808,
192.811, 192.814–192.832, 192.834, 192.840–192.845, 192.847–
192.852, 192.854–192.868, 192.870–192.915, 192.918, 192.919,
192.921, 192.929, 192.931, 192.932, 192.934–192.938, 192.951–
192.970, 193.111, 193.119, 193.120, 193.127–193.145, 193.147,
193.157–193.164, 193.168–193.172, 193.175–193.183
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