
(111) 194.193 (151) 2008.05.28.
(210) M 07 02684 (220) 2007.07.24.
(732) Magyar Országos Horgász Szövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Mihály Tamás, Fülöp és Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek.

(111) 194.194 (151) 2008.05.28.
(210) M 07 01826 (220) 2007.05.16.
(732) Unipay Mobilfizetõ Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

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

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

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

17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.

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

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

38 Távközlés.

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

(111) 194.195 (151) 2008.05.28.
(210) M 07 01818 (220) 2007.05.16.
(732) KUTE Kft., Soltszentimre (HU)

(541) ÖRDÖGVÉR
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(111) 194.199 (151) 2008.05.28.
(210) M 07 01819 (220) 2007.05.16.
(732) KUTE Kft., Soltszentimre (HU)

(541) BOSZORKÁNYTEJ
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(111) 194.202 (151) 2008.05.28.
(210) M 07 03324 (220) 2007.10.01.
(732) Unipharma Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) PATICARD
(511) 35 Üzleti ügyvitel, gyógyszertárakkal összefüggõ kiskereske-

delmi szolgáltatások, kártyával vagy anélkül igénybe vehetõ
törzsvásárlói szolgáltatások, törzsvásárlói kártyával kapcsolatos
szolgáltatások, vásárlási kedvet fokozó és promóciós programok
menedzselése, kártyához kötött promóciós akciók megszervezé-
se, mûködtetése és felügyelete, a vásárlók jutalmazásával kapcso-
latos programok, a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos informá-
ciós és tanácsadó szolgáltatások.

(111) 194.203 (151) 2008.05.28.
(210) M 07 00498 (220) 2007.02.14.
(732) E J Papadopoulos S.A., Athen (GR)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Pick-Crackers
(511) 30 Kekszek, sós kekszek.

(111) 194.204 (151) 2008.05.28.
(210) M 07 03716 (220) 2007.11.06.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) CITEGIS
(511) 5 Onkológia területén használt humán gyógyszerészeti készít-

mények.

(111) 194.208 (151) 2008.05.28.
(210) M 07 02269 (220) 2007.06.20.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ

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

(541) A NAGY FOGYÁS Aki veszít az nyer
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 194.209 (151) 2008.05.28.
(210) M 07 02271 (220) 2007.06.20.
(732) Olé Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kléger Viktor, Kléger 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, ki-
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véve ketchup, adalékokkal és/vagy ízanyagokkal kiegészített
ketchup.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 194.211 (151) 2008.05.28.
(210) M 07 02270 (220) 2007.06.20.
(732) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ

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

(541) A NAGY FOGYÁS
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

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

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

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.

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

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

(111) 194.212 (151) 2008.05.28.
(210) M 07 03124 (220) 2007.09.13.
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 5 Édességek és cukrászáruk szíverõsítõ és más erõsítõhatás-
sal, édességek és cukrászáruk cukorbetegek számára gyógyászati
alkalmazásra, gyógycukorkák; mindezek gyógynövénytartalom-
mal.

30 Édességek és cukrászáruk, cukorkák, édességek és cukrász-
áruk karácsonyfa díszítésére, karamellák, cukortabletták; mind-
ezek gyógynövénytartalommal.

(111) 194.214 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03822 (220) 2007.11.14.
(732) Honvéd Futball Club Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) Kovátsné dr. Rech Erika, Budapesti 62. sz. 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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, sapkák.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek, játékkártyák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, reklámanyagok, reklámszövegek ké-
szítése és publikálása, szabadtéri hirdetés, szállodai üzletvezetés,
televíziós reklámozás, rádiós reklámozás, hirdetési hely kölcsön-
zése, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai
munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, sportedzõtábori szolgáltatások, sportlétesítmé-
nyek üzemeltetése, sportversenyek rendezése, stadionok bérlete,
szabadidõs szolgáltatások nyújtása, testnevelés, tornatanítás,
video (szalagra filmezés), sportoktatás, sportoktatási tárgyú infor-
mációk, sportoktatási vizsgáztatás, idõ mérése sporteseménye-
ken, sportakadémiák (oktatás), egészségvédõ klubok (kondicio-
nálás).
43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás, gyorsétter-
mek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, panziók,
szállodai szolgáltatások, önkiszolgáló éttermek.

(111) 194.220 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03821 (220) 2007.11.14.
(732) Helibor Kft., Izsák (HU)

(554)

(511) 33 Borok, pezsgõk, szeszes italok (a sörök kivételével) a pezs-
gõkre.
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(111) 194.221 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03820 (220) 2007.11.14.
(732) Helibor Kft., Izsák (HU)

(554)

(511) 33 Borok, pezsgõk, szeszes italok (a sörök kivételével) a pezs-
gõkre.

(111) 194.222 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03021 (220) 2007.09.05.
(732) Amplifon Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Patyi Gergely, Dr. Patyi Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, ortopédiai cikkek; sebészeti varratanya-
gok.
44 Orvosi szolgáltatások.

(111) 194.249 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03356 (220) 2007.10.02.
(732) Novartis AG, Basel (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) NEO-CITRAN IMMUNO
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(111) 194.258 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03355 (220) 2007.10.02.
(732) MITAC INTERNATIONAL CORPORATION, Hsinchu,

Taiwan (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépek, számítógépes nyomtatók; lemezmeghajtók;
számítógépes billentyûzetek; számítógépszoftver; számítógépes
egér; PC-vel kompatíbilis gépekhez hozzáadható hardverelemek;
nyomtatott áramköri kártyamodulok; modemek; számítógépes
monitorok; számítógépes szkennerek; digitális személyi titkárok
(PDA-k); hálózati kártyák; számítógépes hálózatvezérlõk; tele-
fonkészülékek; telefonüzenet-rögzítõk; mobiltelefonok; cellate-
lefonok; kihangosító fejhallgatók cellatelefonokhoz gépkocsiban
történõ használatra; cellatelefon-tartók gépkocsiban történõ hasz-
nálatra; mûholdas navigációs rendszerek, nevezetesen globális
helymeghatározó rendszerek (GPS-ek); gépjármû-elektronikai
helymeghatározó rendszerek; mûholdas globális helymeghatáro-
zó rendszerek; helymeghatározó rendszerek jármûvek és hajók

nyomkövetésére; félvezetõk; illesztõkártyák; integrált áramkö-
rök; MP3-lejátszók; hordozható multimédiás lejátszók; folyadék-
kristályos kijelzõs televíziók (LCD TV-k); multimédiás lejátszók;
digitális médiaadapterek; elektronikus játékkészülékek televízió-
val való használathoz.

(111) 194.261 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03743 (220) 2007.11.07.
(732) Kem-Univerzál Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás és marketingtevékenység; kereskedelmi ügyle-
tek bonyolítása; árubemutatók; üzleti információk.

(111) 194.264 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03733 (220) 2007.11.07.
(732) Hajdúsági Sütödék Vagyonkezelõ Zrt., Debrecen (HU)

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.
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.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, alkoholmentes ita-
lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmé-
nyek italokhoz.

(111) 194.265 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03534 (220) 2007.10.18.
(732) ALMIL Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Kft.,

Keszü (HU)

(546)

(511) 3 Eszenciaolajok; borotválkozás utáni arcszeszek; fertõtlení-
tõszappanok; fogkrémek; gyógyszappanok, hajspray; hajhullá-
mosító készítmény; hajszeszek; hajfestékek; illatszerkészítmé-
nyek; illatszerek; illataromák; kenõcsök kozmetikai használatra;
kozmetikai bõrápoló szerek; kozmetikai festékek; kozmetikai ké-
szítmények; kozmetikai készletdobozok; kozmetikai krémek;
kozmetikai pakolások; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek álla-
tok számára; lemosószerek kozmetikai használatra; mosószerek;
napvédõ termékek; olajok illatszerekhez; olajok kozmetikai hasz-
nálatra; piperecikkek; samponok; szappanok; tisztítószerek; vi-
rágkivonatok; virágból készített illatszer-alapanyag; zsírok koz-
metikai használatra; hidrogén-peroxid kozmetikai használatra.
5 Alkohol orvosi bedörzsölõszerek; biológiai készítmények
humángyógyászati célokra; bõrápoló gyógyszerkészítmények;
diagnosztikai készítmények; enzimek gyógyászati használatra;
fogyasztótea orvosi használatra; gyógyhatású hajnövesztõ sze-
rek; gyógyitalok; gyógynövények; gyógyszervegyészeti készít-
mények; gyógyteák; hajkenõcsök gyógyászati használatra; her-
bateák; kenõcsök gyógyászati használatra; korpás fejbõr kezelé-
sére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; szájápoló szerek
gyógyászati használatra; tápanyagadalékok gyógyászati célokra,
vitaminkészítmények.
42 Biológiai kutatás; kozmetikai kutatás.
44 Egészségügyi szolgáltatás; fodrászszalonok; hajbeülteté-
sek; szépségszalonok.
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(111) 194.266 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03328 (220) 2007.10.02.
(732) Gréczi János, Budapest (HU)

(541) HELP! ENERGY DRINK
(511) 32 Energiaital.

(111) 194.267 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03146 (220) 2007.09.14.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

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

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

(111) 194.268 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03140 (220) 2007.09.14.
(732) Parmis Ingatlankezelõ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Balázs Ildikó, Dr. Balázs Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PARS
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatás; ideiglenes szállás-

adás; gyorséttermek; vendéglátóipar; étkezdék; éttermek; önki-
szolgáló éttermek.

(111) 194.269 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03741 (220) 2007.11.07.
(732) Naturprodukt Kft., Törökbálint (HU)

(541) SILYBINON
(511) 5 Gyógyhatású étrend-kiegészítõ.

(111) 194.328 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 02761 (220) 2007.08.02.
(732) Centrocc Fogászati Központ Kft., Budapest (HU)

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

(546)

(511) 44 Fogászati eljárás, mûszeres harapásregisztrálás.

(111) 194.329 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 03170 (220) 2007.09.18.
(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) PERENAL
(511) 5 Gyomirtó szerek, kártékony állatok irtására szolgáló készít-

mények, gombaölõ szerek (fungicidek), rovarölõ szerek (herbici-
dek), rovarriasztó szerek (insecticidek).

(111) 194.332 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 03553 (220) 2007.10.20.
(732) Rise FM Kft., Szentendre (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
38 Távközlés.

(111) 194.333 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 03554 (220) 2007.10.20.
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Novo mesto (SI)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros &

Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) CAZAPROL
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 194.339 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 03555 (220) 2007.10.20.
(732) BSH dr. Meckovsky and Partner Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) KemenceVarázs
(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) 194.340 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 03556 (220) 2007.10.20.
(732) BSH dr. Meckovsky and Partner Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti 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; 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) 194.347 (151) 2008.06.06.
(210) M 07 03171 (220) 2007.09.18.
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Tej, tejes italok, tejtermékek.

30 Kávé, filteres csomagolású kávé, kávéalapú italok; tejet tar-
talmazó kávé és kávés italok, tejpor, kávékiegészítõk, kakaó, cso-
koládé, gabonapelyhek, gyümölcsök, cukor, fûszernövények
vagy fûszerek vagy a kombinációja ezeknek a termékeknek; ká-
vékivonatok, instant kávé, kávékiegészítõk; tea, teaalapú italok,
leveles tea, fûszernövényekbõl készült tea, teakiegészítõk; teafõ-
zetek, fõzetek; kakaó, kakaóalapú italok, csokoládé és csokoládé-
kivonatok porban, szemcsés és folyékony alakban; cukor; italok
készítéséhez szükséges fûszernövények; italok készítéséhez
szükséges fûszernövények keveréke; italok készítéséhez szüksé-
ges keverékek, fõleg fûszernövények hozzáadott, szárított gyü-
mölccsel; fûszernövények fõzetei, nem gyógyászati célra.

(111) 194.348 (151) 2008.06.06.
(210) M 07 03172 (220) 2007.09.18.
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Tej, tejes italok, tejtermékek.

30 Kávé, filteres csomagolású kávé, kávéalapú italok; tejet tar-
talmazó kávé és kávés italok, tejpor, kávékiegészítõk, kakaó, cso-
koládé, gabonapelyhek, gyümölcsök, cukor, fûszernövények
vagy fûszerek vagy a kombinációja ezeknek a termékeknek; ká-
vékivonatok, instant kávé, kávékiegészítõk; tea, teaalapú italok,
leveles tea, fûszernövényekbõl készült tea, teakiegészítõk; teafõ-
zetek, fõzetek; kakaó, kakaóalapú italok, csokoládé és csokoládé-
kivonatok porban, szemcsés és folyékony alakban; cukor; italok
készítéséhez szükséges fûszernövények; italok készítéséhez
szükséges fûszernövények keveréke; italok készítéséhez szüksé-
ges keverékek, fõleg fûszernövények hozzáadott, szárított gyü-
mölccsel; fûszernövények fõzetei, nem gyógyászati célra.

(111) 194.349 (151) 2008.06.09.
(210) M 07 03789 (220) 2007.11.13.
(732) Jaf Holz Ungarn Kft., Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Ágoston Alexandra ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 194.350 (151) 2008.06.09.
(210) M 07 03795 (220) 2007.11.13.
(732) Pólus Péter Csaba, Göd (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(111) 194.352 (151) 2008.06.09.
(210) M 07 03404 (220) 2007.10.08.
(732) Angler Kft., Tiszaújváros (HU)

(546)

(511) 28 Horgászzsinór.

(111) 194.353 (151) 2008.06.09.
(210) M 07 03402 (220) 2007.10.08.
(732) Life-Quality Hungary Kft., Pécs (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Kenyér, péksütemények, zsemlék.

(111) 194.354 (151) 2008.06.09.
(210) M 07 03800 (220) 2007.11.13.
(732) Pólus Péter Csaba, Göd (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).
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(111) 194.357 (151) 2008.06.09.

(210) M 07 03798 (220) 2007.11.13.
(732) Pólus Péter Csaba, Göd (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(111) 194.358 (151) 2008.06.09.

(210) M 07 03578 (220) 2007.10.25.
(732) Ferencz Éva Zsuzsanna, Budapest (HU)

(546)

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

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

(111) 194.359 (151) 2008.06.09.

(210) M 07 03799 (220) 2007.11.13.
(732) Pólus Péter Csaba, Göd (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(111) 194.360 (151) 2008.06.09.

(210) M 07 01528 (220) 2007.04.20.
(732) Balaton Yacht Charter Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Hajózási szolgáltatások, jármûkölcsönzés (6 személyes vi-
torlás hajó), jármûvek kölcsönzése, vízi jármûvek kölcsönzése,
vízi utazások szervezése.

(111) 194.361 (151) 2008.06.09.
(210) M 07 01548 (220) 2007.04.20.
(732) S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) NIGHT & DAY
(511) 5 Gyomirtó készítmények és féregirtók; rovarirtó szerek;

molyirtók; rovarriasztók; gombaölõ szerek (fungicidek); pat-
kányirtó szerek.

(111) 194.362 (151) 2008.06.09.
(210) M 07 03796 (220) 2007.11.13.
(732) Pólus Péter Csaba, Göd (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(111) 194.363 (151) 2008.06.09.
(210) M 07 03797 (220) 2007.11.13.
(732) Pólus Péter Csaba, Göd (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(111) 194.365 (151) 2008.06.09.
(210) M 06 01058 (220) 2006.03.28.
(732) Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(541) MICROVIT
(511) 1 Trágyák, mûtrágya.

(111) 194.383 (151) 2008.06.12.
(210) M 07 03551 (220) 2007.10.19.
(732) Színarany-ívek Gyorskiszolgáló Éttermek Kft.,

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

Budapest
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(541) Egész Évben Kapos Várunk!
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-

lásadás.

(111) 194.384 (151) 2008.06.12.
(210) M 07 03550 (220) 2007.10.19.
(732) DAIS Információtechnológiai Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) Élménykártya
(511) 9 Mágneskártyák.

16 Kártyák.

36 Bankügyletek, elszámolóház, klíringház, finanszírozási
szolgáltatások, hitelirodák, hitelkártya-szolgáltatások, hitelkár-
tyák kibocsátása, kölcsön (finanszírozás), pénzügyi információk
nyújtása, részletfizetéses hitelnyújtás, terhelõkártya-szolgáltatá-
sok, tulajdonfenntartásos részvétel hitelezése, telebank szolgálta-
tás.

(111) 194.386 (151) 2008.06.12.
(210) M 07 03359 (220) 2007.10.03.
(732) Debreceni Egyetem, Debrecen (HU)
(740) dr. Fekete Zsuzsa, Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen

(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.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

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

(111) 194.388 (151) 2008.06.12.
(210) M 07 02972 (220) 2007.08.30.
(732) Szilkrambo Kft., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 194.389 (151) 2008.06.12.
(210) M 06 01714 (220) 2006.05.16.
(732) Villa Holding, LLC (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) FRISS OLASZ KONYHA VILLA
(511) 43 Olasz éttermi szolgáltatások.

(111) 194.390 (151) 2008.06.12.
(210) M 06 01715 (220) 2006.05.16.
(732) Villa Holding, LLC (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) VILLA FRESH ITALIAN KITCHEN
(511) 43 Olasz éttermi szolgáltatások.

(111) 194.391 (151) 2008.06.12.
(210) M 06 02866 (220) 2006.08.25.
(732) Könyvmolyképzõ Kiadó Kft., Szeged (HU)

(541) Aranytoll
(511) 16 Nyomtatott és hangos könyvek.

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

(111) 194.398 (151) 2008.06.16.
(210) M 07 00905 (220) 2007.03.20.
(732) BS HÚS Baromfifeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

Hajdúnánás (HU)

(546)

(511) 29 Baromfi (nem élõ).
35 Húsáru-nagykereskedelem, húsáru-kiskereskedelmi bolthá-
lózat.

(111) 194.399 (151) 2008.06.16.
(210) M 07 02914 (220) 2007.08.23.
(732) BB. Glamour Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Réka ügyvéd, Budakeszi
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(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 194.400 (151) 2008.06.16.
(210) M 07 03063 (220) 2007.09.10.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
35 Reklámozás.

(111) 194.401 (151) 2008.06.16.
(210) M 07 03259 (220) 2007.09.26.
(732) Carl Zeiss Vision Hungary Kft., Mátészalka (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) Éleslátás hónapja a Carl Zeiss Visionnél
(511) 44 Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, különösen szemé-

szeti szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai.

(111) 194.402 (151) 2008.06.16.
(210) M 07 03062 (220) 2007.09.10.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) Észak-Keleti Építõ Szépítõ Ötlet
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 194.404 (151) 2008.06.16.
(210) M 07 03052 (220) 2003.07.21.
(732) Centra SA, Poznan (PL)
(740) dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) CENTRA
(511) 9 Elemek; akkumulátorok; elektromos és villamos akkumulá-

torok; lemezek elektromos akkumulátorokhoz, akkumulátorrá-
csok; hordozható energiaellátó berendezések, eszközök és táp-
egységek; elemek és akkumulátorok töltésére és újratöltésére
szolgáló berendezések; tokok és tartók elemek és akkumulátorok
számára, amely tokok és tartók alkalmassá vannak téve ilyen
célokra; részek és szerelvények az elõbbiekben említett árukhoz.
37 Javítási szolgáltatások; szerelési szolgáltatások; javítási,
szerelési és karbantartási szolgáltatások elemek és akkumuláto-
rok vonatkozásában, ideértve az elektromos akkumulátorok és
elektromos elemek töltését és újratöltését.
39 Elemek, elektromos és villamos elemek, akkumulátortele-
pek, elektromos és villamos akkumulátortelepek, akkumulátorok,
elektromos és villamos akkumulátorok kölcsönzése, minden elõ-
zõekben említett a gépjármûvek területén történõ használattal
kapcsolatban.

(111) 194.407 (151) 2008.06.16.
(210) M 07 03060 (220) 2007.09.10.
(732) EVER-ESTATE Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Olasz Balázs, Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

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

letek.

(111) 194.408 (151) 2008.06.16.
(210) M 07 03061 (220) 2007.09.10.
(732) TERRA UNGHERIA Kft., Pécsvárad (HU)

(541) TOLNITE
(511) 19 Mûkõ.

(111) 194.410 (151) 2008.06.16.
(210) M 06 03969 (220) 2006.12.06.
(732) Mészáros Géza, Dunaújváros (HU)
(740) dr. Borbás Péter ügyvéd, Dunaújváros

(546)

(511) 16 Mesekönyvek, gyermek- és ifjúsági foglalkoztatókönyvek,
füzetek, képeslapok.
28 Csillagjáró szán; miki mobil; csodatevõ télapó szobor; min-
dentevõ szörny.
38 Postai küldõszolgálat.
41 Gyermek- és felnõttszórakoztatás; mikulásesküvõ; mikulás-
ház látogatása gyermekfoglalkozásokkal; manók háza látogatása
gyermekfoglalkozásokkal; „sarkcsillag” rendezvények háza
gyermekfoglalkozásokkal; jóság kapuja gyermekfoglalkozások-
kal; madárház „DODÓ” madárpark; „kékszarvas” ifjúsági szál-
láshely; krampusztanya gyermekfoglalkozásokkal; „Róka Ru-
di-lak” gyermekfoglalkozásokkal; látványtó gyermekfoglalkozá-
sokkal; titokház gyermekfoglalkozásokkal; lólak gyermekfoglal-
kozásokkal; barlangszínház gyermekfoglalkozásokkal; szarvas-
park gyermekfoglalkozásokkal; állatsimogató; látvány játékgyár
gyermekfoglalkozásokkal; kézmûvesek háza gyermekfoglalko-
zásokkal.

(111) 194.411 (151) 2008.06.16.
(210) M 06 03725 (220) 2006.11.14.
(732) Magyar Posta Életbiztosító Zrt., Budapest (HU)

(541) HitelÕr
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-

letek.

(111) 194.412 (151) 2008.06.16.
(210) M 06 03726 (220) 2006.11.14.
(732) Magyar Posta Biztosító Zrt., Budapest (HU)

(541) AutóÕr
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-

letek.

(111) 194.413 (151) 2008.06.16.
(210) M 06 04184 (220) 2006.12.21.
(732) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
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tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szol-
gáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosí-
tás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbizto-
sítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgal-
mazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlan-
beruházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan
bérbeadása és -vétele.

(111) 194.414 (151) 2008.06.16.
(210) M 07 03256 (220) 2007.09.26.
(732) Engyel Antal, Gyõr (HU)

(546)

(511) 43 Büfék, étkezdék, kávéházak, vendéglátóipar, bár- és éttermi
szolgáltatások; szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállo-
dai szolgáltatások; helyfoglalás szállodákban és panziókban; ren-
dezvényhez termek kölcsönzése.

(111) 194.415 (151) 2008.06.16.
(210) M 07 03056 (220) 2007.09.10.
(732) Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)

(546)

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

(111) 194.416 (151) 2008.06.16.
(210) M 07 03059 (220) 2007.09.10.
(732) HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) GYÖNGY PATIKAHÁLÓZAT
(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).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 194.418 (151) 2008.06.16.
(210) M 07 02915 (220) 2007.08.23.
(732) BB. Glamour Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Réka ügyvéd, Budakeszi

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 194.419 (151) 2008.06.16.
(210) M 07 01526 (220) 2007.04.19.
(732) Schering-Plough Ltd. (Svájc törvényei szerint mûködõ

vállalat), Lucerne (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) OTOMAX
(511) 5 Állatorvosi készítmények.

(111) 194.420 (151) 2008.06.16.
(210) M 07 03064 (220) 2007.09.10.
(732) BioCo Magyarország Kft., Lõrinci (HU)

(546)

(511) 3 Dezodoráló szappanok, fogkrémek, illatszerkészítmények,
illatszerek, kenõcsök kozmetikai használatra, kozmetikai bõrápo-
ló szerek, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai krémek, koz-
metikai pakolások, lemosószerek kozmetikai használatra, napvé-
dõ termékek (kozmetikai készítmények a bõr lebarnulására), ola-
jok egészségügyi célra, olajok kozmetikai használatra, sampo-
nok, szappanok.
5 Állatgyógyászati készítmények, ásványi élelmiszer-kiegé-
szítõk, antibiotikumok, bõrápoló gyógyszerkészítmények, bõrke-
ményedés elleni készítmények, diétás anyagok gyógyászati hasz-
nálatra, diétás élelmiszerek gyógyászati használatra, diétás italok
gyógyászati használatra, elixírek, enzimek gyógyászati haszná-
latra, enzimkészítmények állatgyógyászati használatra, enzimké-
szítmények gyógyászati használatra, erõsítõszerek (gyógysze-
rek), fájdalomcsillapítók, fejfájás (migrén) elleni készítmények,
gyógycukor, gyógyhatású takarmányadalékok, gyógyitalok,
gyógynövények, gyógyszerek (humán), gyógyteák, herbateák,
kapszulák gyógyszerekhez, szérumok, vitaminkészítmények.

(111) 194.421 (151) 2008.06.16.
(210) M 07 03058 (220) 2007.09.10.
(732) HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) GYÖNGY PATIKALÁNC
(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).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 194.422 (151) 2008.06.16.
(210) M 07 03057 (220) 2007.09.10.
(732) Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)

(541) GYÖNGY PATIKAKÖR
(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).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 194.423 (151) 2008.06.16.
(210) M 07 03055 (220) 2007.09.10.
(732) Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)

(541) GYÖNGY PATIKÁK
(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).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 194.424 (151) 2008.06.16.
(210) M 07 02911 (220) 2007.08.23.
(732) ManOpen Irodatechnikai Kft., Gödöllõ (HU)
(740) dr. Buzády Csongor, BKRU Buzády, Kölcsey-Rieden és Udvari

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ManoArt
(511) 2 Festékek; nyomdafesték; nyomdai pépek (tinták); színezé-

kek; színezõanyagok; tinták (tonerek) fénymásoló gépekhez; to-
nerek (tinták) fénymásoló gépekhez; tonerpatronok (töltve)
nyomtatókhoz és fénymásolókhoz.

(111) 194.427 (151) 2008.06.16.
(210) M 07 02912 (220) 2007.08.23.
(732) Pesti Est Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András ügyvéd, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás és ügyletek.

(111) 194.428 (151) 2008.06.16.
(210) M 07 01484 (220) 2007.04.19.
(732) SELLATON Hajlítottbútor Gyár Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Debrecen (HU)

(541) SZÉKÉRTÕ
(511) 6 Fémbútorok és alkatrészek.

20 Fából készült bútorok és alkatrészek.

(111) 194.435 (151) 2008.06.17.
(210) M 06 03700 (220) 2006.11.13.
(732) Sinclair Pharmaceuticals Limited (Egyesült Királyság

törvényei szerint bejegyzett cég), Woolsack Way Godalming
Surrey (GB)

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

(541) X-KRÉM
(511) 3 Fehérítõkészítmények és más ruhatisztító szerek; tisztító-,

fényezõ-, súroló- és pucolószerek; szappanok; illatosítók, illó-
olajok, kozmetikumok, hajbalzsamok; fogápoló szerek.

5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok a bõr állapotá-
nak javulására; gyógyszerészeti készítmények és anyagok a su-
gárzott bõrgyulladásra.

(111) 194.443 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 03499 (220) 2007.10.15.
(732) JohnsonDiversey, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Sturtevant, Wisconsin (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) FEHÉR LILIOM
(511) 42 Ételkihordó szervezetek ételbiztonsági és higéniai tesztelé-

se, analizálása, kiértékelése és bizonyítvány kiállítása.

(111) 194.481 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 03983 (220) 2007.11.28.
(732) Reneszánsz Programiroda Hungarofest Kht.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.

(111) 194.486 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 03558 (220) 2007.10.24.
(732) Groverbeach Ltd., Limassol (CY)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) JANUS
(511) 33 Borok, szeszes italok.

43 Vendéglátóipar.

(111) 194.490 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 02535 (220) 2007.07.12.
(732) Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft., Budapest (HU)
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(546)

(511) 1 Tudományos termékek.

9 Mágneses adathordozók.

45 Jogi szolgáltatások.

(111) 194.493 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 01126 (220) 2007.04.03.
(732) Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési

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

(541) Fejér Enterprise Agency
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek, fõleg pénz- és valutaügyletek kapcsán nyújtott szolgáltatá-
sok.

(111) 194.496 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 03939 (220) 2007.11.27.
(732) HELIOS-OPTICA Nagykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Esztergom (HU)
(740) dr. Péter Csaba, Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Szemlencsék, okulárok, szemlencsét tartalmazó mûszerek,
szemüvegek (optikai), szemüvegkeretek, szemüvegtokok, szem-
üveglencse üvegjei, szemüvegzsinórok.

(111) 194.497 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 03773 (220) 2007.11.09.
(732) The Second Cup Coffee Company Inc., Mississauga,

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

Budapest

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 194.498 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 01910 (220) 2007.05.21.
(732) Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárvári Tamás, Dr. Sárvári Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Hang és/vagy kép felvételére, továbbítására és lejátszására
szolgáló készülékek; mozgófilmek és videoszalagok; videoleme-
zek, valamint hang- és/vagy képfelvételt tartalmazó mágnessza-
lagok; hangfelvételek, hanglemezfelvételek; hanglemezek és
egyéb lemezek, mûsoros zenei CD-tartók és kazettatartók, nap-
szemüvegek, szemüvegek; számítógépes termékek, így játékka-
zetták számítógépes videojátékokhoz és videokijelzõs játékgé-
pekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, rádiómûsorok sugárzása, rádióadás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység, rádióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás.
42 Mûszaki szolgáltatások, számítógépek programozásával
kapcsolatos szolgáltatások.

(111) 194.503 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 03940 (220) 2007.11.27.
(732) Sasvári Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Esztergom (HU)
(740) dr. Péter Csaba, Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Szemlencsék, okulárok, szemlencsét tartalmazó mûszerek,
szemüvegek (optikai), szemüvegkeretek, szemüvegtokok, szem-
üveglencse üvegjei, szemüvegzsinórok.

(111) 194.510 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 03765 (220) 2007.11.09.
(732) BRAVOGROUP HOLDING Vagyonkezelõ Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Incze András Péter ügyvéd, Budapest

(591)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés.

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

(111) 194.511 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 03769 (220) 2007.11.09.
(732) Dentaluminia Kft., Budapest (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Menedzser, Tanácsadó

és Szolgáltató Kft., Budapest

(546)

(511) 10 Sebészeti; orvosi és fogorvosi készülékek, mûszerek.

35 Reklámozás és marketingtevékenység; kereskedelmi ügyle-
tek bonyolítása; árubemutatók; üzleti információk.

41 Oktatás; szakmai képzések; tankönyvkiadás; szeminárium-
szervezés, -vezetés.

44 Orvosi; fogtechnikai szolgáltatások.

(111) 194.512 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 03772 (220) 2007.11.09.
(732) The Second Cup Coffee Company Inc., Mississauga,

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

Budapest

(546)

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 194.558 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 01950 (220) 2007.05.23.
(732) Guardian Industries Corp. (Delaware államban bejegyzett

cég), Auburn Hills, Michigan (US)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) SUNGUARD
(511) 19 Nem fém építõanyagok; építõiparban használt üvegek; nem

fémbõl készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és kátrány;
nem fémbõl készült, hordozható szerkezetek; emlékmûvek, szer-
kezetek nem fémbõl.

(111) 194.560 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03408 (220) 2007.10.08.
(732) Euro-Fém Kft., Vecsés (HU)
(740) Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) HELP MAISTER
(511) 7 Építõipari emelõszerkezetek.

(111) 194.561 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03794 (220) 2007.11.13.
(732) Baloghné Darag Andrienne, Miskolc (HU);

dr. Szentes Béla Gyula, Budapest (HU)
(740) dr. Szentes Béla Gyula, Szentes Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 194.563 (151) 2008.06.20.
(210) M 06 00225 (220) 2006.01.23.
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG, Zürich (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) HAFERKNUSPER
(511) 30 Péksütemények, cukrászsütemények, különösen cukros és

csokoládés cukrászsütemények, tésztatermékek (dough pro-
ducts), kekszek, gabonakészítmények, ehetõ jég.

(111) 194.565 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03020 (220) 2007.09.04.
(732) Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft, Haselünne (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Irodák, Budapest

(541) Roter Apfel
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 194.567 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03788 (220) 2007.11.13.
(732) Márker 98 Vendéglátó és Kereskedelmi Kft.,

Törökbálint (HU)
(740) dr. Krasznai András, Dr. Krasznai és dr. Kollár Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(111) 194.571 (151) 2008.06.24.
(210) M 07 02991 (220) 2007.09.03.
(732) HUNGAIMPEX Kereskedelmi és Szerviz Kft.,

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

(541) JOBON
(511) 9 Áramforrások, akkumulátorok és alkatrészeik, galvánele-

mek és alkatrészeik, napelemek és alkatrészeik, elektromos kábe-
lek.
34 Öngyújtók.
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(111) 194.573 (151) 2008.06.25.
(210) M 07 03291 (220) 2007.09.28.
(732) Kaiser 2000 Kft., Érpatak (HU)

(546)

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

(111) 194.587 (151) 2008.06.30.
(210) M 07 03770 (220) 2007.11.09.
(732) Balogh Richárd, Miskolc (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 194.588 (151) 2008.06.30.
(210) M 07 03771 (220) 2007.11.09.
(732) Balogh Richárd, Miskolc (HU)

(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 194.602 (151) 2008.06.30.
(210) M 07 03938 (220) 2007.11.27.
(732) Földiné Pray Zsanett, Szentendre (HU)

(546)

(511) 44 Aromaterápiás szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások,
manikûr szolgáltatások, masszázs, szépségszalonok.

A rovat 100 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 194.193–194.195,
194.199, 194.202–194.204, 194.208, 194.209, 194.211, 194.212,
194.214, 194.220–194.222, 194.249, 194.258, 194.261, 194.264–
194.269, 194.328, 194.329, 194.332, 194.333, 194.339, 194.340,
194.347–194.350, 194.352–194.354, 194.357–194.363, 194.365,
194.383, 194.384, 194.386, 194.388–194.391, 194.398–194.402,
194.404, 194.407, 194.408, 194.410–194.416, 194.418–194.424,
194.427, 194.428, 194.435, 194.443, 194.481, 194.486, 194.490,
194.493, 194.496–194.498, 194.503, 194.510–194.512, 194.558,
194.560, 194.561, 194.563, 194.565, 194.567, 194.571, 194.573,
194.587, 194.588, 194.602
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