
(111) 192.186 (151) 2007.11.07
(210) M 05 01409 (220) 2005.04.18.
(732) Quattroplast Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(541) Quattroplast
(511) 1 Mûanyag granulátumok és porok, hõre lágyuló és hõre ke-

ményedõ mûanyag termékek gyártásához.
17 Mûszaki mûanyag féltermékek, különösen öntéssel, extru-
dálással, préseléssel, fröccsentéssel, hõformázással gyártott ru-
dak, lemezek, csövek, profilok; szállal és egyéb adalékkal erõsí-
tett, illetve erõsítetlen hõre keményedõ és hõre lágyuló mûanyag
termékek.
19 Nem fémes építõanyagok, mûanyag alapú lemezek és profi-
lok.
35 Reklámozás; saját kiadású folyóiratban más cégek reklámo-
zása.
40 Anyagmegmunkálás; fröccsentés, extrudálás, öntés, sajto-
lás, hõformázás, forgácsolás.
41 Szakmai képzés; mûszaki ismeretek terjesztése.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások; feldolgozás- és al-
kalmazástechnikai ismeretekkel kapcsolatos tanácsadás.

(111) 194.165 (151) 2008.05.19.
(210) M 07 02438 (220) 2007.07.05.
(732) BIBAS Kft., Budapest (HU)

(541) BIBAS
(511) 35 Nagykonyhai és kávégépek forgalmazása.

(111) 194.197 (151) 2008.05.28.
(210) M 07 03327 (220) 2007.09.26.
(732) Veres Zoltán, Miskolc (HU)

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

letek.

(111) 194.241 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03535 (220) 2007.10.18.
(732) Royal Borház Európa Kft., Szarvas (HU)
(740) dr. Mészáros János József, Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc

(546)

(511) 33 Soproni eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 194.242 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 02965 (220) 2007.08.29.
(732) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 194.243 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03335 (220) 2007.10.02.
(732) Törley Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GÁLA
(511) 33 Borok, pezsgõk.

(111) 194.244 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03331 (220) 2007.10.02.
(732) Törley Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(111) 194.245 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03334 (220) 2007.10.02.
(732) Törley Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(111) 194.246 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03329 (220) 2007.10.02.
(732) Gréczi János, Budapest (HU)

(541) GHOST ENERGY DRINK
(511) 32 Energiaital.

(111) 194.247 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03139 (220) 2007.09.14.
(732) CONFHOTEL-NET Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(541) C-Travel
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
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.
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(111) 194.248 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 02964 (220) 2007.08.29.
(732) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 194.250 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03349 (220) 2007.10.02.
(732) Kovács Gyula, Sopron (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 36 Ingatlanügynökség, ingatlanközvetítés; biztosítás-, pénz-
ügyi, ingatlanügyletek; ingatlan-, befektetés-, pénz-, biztosítási
ügyek esetében tanácsadás; pénzügyi értékelések; vagyonkeze-
lés, ingatlan értékbecslése, ingatlanforgalmazás, -bérbeadás és
-kezelés.

41 Nevelés; szakmai képzés; közép-, felsõfokú, egyetemi, vál-
lalati, egyéb szervezeten belüli oktatás, továbbképzés, vezetõkép-
zés, felnõttoktatás.

42 Mérnöki tevékenység, tervezés, mûszakirajz-készítés (mér-
nöki munka), mûszaki tervtanulmányok készítése, mûszaki kuta-
tás, földmérés, szakvélemény adása (mérnöki munkákkal kapcso-
latban); építési tanácsadó szolgálat, fõvállalkozás, beruházásszer-
vezés és bonyolítás, építkezésekhez tervkészítés, mérnöki, szak-
értõi munkák, szakértõi vélemények; geodéziai térképek készíté-
se; környezet- és természetvédelmi tanulmányok kidolgozása;
számítástechnikai tanácsadás; számítógép-programozás, adatbá-
zisok mûködtetése és kezelése, weblapok összeállítása és elkészí-
tése, üzleti tranzakciók dokumentációjának elkészítése.

(111) 194.251 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 02966 (220) 2007.08.29.
(732) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 194.253 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03348 (220) 2007.10.02.
(732) Polgár Pince Kft., Villány (HU)
(740) dr. Zilai János, Földes-Kõvári-Zilai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ARANYHÁRS
(511) 33 Borok.

(111) 194.254 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03138 (220) 2007.09.14.
(732) CONFHOTEL-NET Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
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) 194.255 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 02967 (220) 2007.08.29.
(732) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 194.256 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03745 (220) 2007.11.07.
(732) Voice-Kraft Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Hangszóródobozok, hangátviteli készülékek, hangszórók,
hangosbemondók, hangvisszaadó készülékek, határolók, limit-
erek.

(111) 194.259 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03341 (220) 2007.10.02.
(732) Magyar Telekom Távközlési Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, brosú-
rák, katalógusok, magazinok, naptárak, nyomtatványok, transz-
parensek (papíráruk).
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció.
38 Távközlés.
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(111) 194.260 (151) 2008.05.29.
(210) M 07 03330 (220) 2007.10.02.
(732) Gréczi János, Budapest (HU)

(541) PREDATOR ENERGY DRINK
(511) 32 Energiaital.

(111) 194.313 (151) 2008.06.03.
(210) M 07 02371 (220) 2004.08.10.
(732) Neways, Inc., Springville, Utah (US)
(740) Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) PROTHIN
(511) 5 Egészségügyi, diétás és táplálkozási kiegészítõ termékek,

készítmények és anyagok; táplálkozási kiegészítõ italok és italke-
verékek; ételhelyettesítõ diétás italkeverékek; vitaminok, ásvá-
nyok, valamint az ebbe az osztályba tartozó minden más termék.

(111) 194.315 (151) 2008.06.04.
(210) M 06 01266 (220) 2006.04.12.
(732) Medi-Quality Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szalóki Szilvia, Dr. Szalóki Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MEDI-PLAZA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 194.316 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 02364 (220) 2007.06.29.
(732) Baumühlerné Pillmann Andrea, Nagyvenyim (HU)
(740) dr. Karsay Zsófia, Szabadalmi Ügyvédi Iroda, Gyõr

(541) BABÁK ÉS KISGYERMEKEK
NYELVTANULÁSI FORRADALMA

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

(111) 194.317 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 02763 (220) 2007.08.02.
(732) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

kek.

(111) 194.318 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 02764 (220) 2007.08.02.
(732) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

kek.

(111) 194.319 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 02765 (220) 2007.08.02.
(732) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

kek.

(111) 194.320 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 01990 (220) 2007.05.25.
(732) Mead Johnson & Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Evansville, Indiana (US)

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

(541) NUTRAMIGEN
(511) 5 Gyermektápszerek; vitaminokkal és ásványi anyagokkal

dúsított gyermektápszerek; gyermektápszerek allergiásoknak;
bébiételek.

(111) 194.321 (151) 2008.06.04.
(210) M 06 00739 (220) 2006.03.03.
(732) DunaCent Vagyonkezelõ, Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Dunaújváros (HU)

(541) SALGÓ RAKTÁRTECHNIKA
(511) 6 Fémállványzatok, fémépítmények, fémpóznák, fémoszlo-

pok, fémrácsok rúdjai, hordozható építmények fémbõl, lépcsõpo-
fák, lépcsõoldalfalak fémbõl, rakodólapok fémbõl, pénzszekré-
nyek, perselyek (kazetták) fémbõl, teherhordó fémhevederek,
építmények acélból, építõanyagok fémbõl, építõelemek fémbõl.
37 Állványozás, építés, raktárak építése és javítása.
39 Raktározás, tárolás, áruk raktározása.

(111) 194.322 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 02755 (220) 2007.08.02.
(732) FuturEarth Emissziókereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
42 Környezetvédelmi tanácsadás; kutatás és fejlesztés (mások
részére).

(111) 194.323 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 02370 (220) 2007.06.29.
(732) LAVET Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft.,

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

Budapest

(541) Prim-A-Vet
(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) 194.324 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 03033 (220) 2007.09.06.
(732) Digit All Team-DAT Bt., Zalaegerszeg (HU)
(740) Németh Viktor, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
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.
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32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 194.326 (151) 2008.06.04.
(210) M 06 02267 (220) 2006.06.30.
(732) Törley Pezsgõpincészet Kft., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó pezsgõk.

(111) 194.327 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 03441 (220) 2007.10.10.
(732) Tóthné Csábi Ildikó, Szolnok (HU)
(740) dr. Formanek Zoltán ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, ezen belül 6-17 éves korú gyermekek sportra ne-
velése, részükre több korcsoportban sportrendezvények lebonyo-
lítása, edzõtáborok és egyéb sportképzések, bemutatók szervezé-
se.

(111) 194.335 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 02571 (220) 2007.07.17.
(732) Allianz SE, München (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(111) 194.336 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 03372 (220) 2007.10.04.
(732) Mehta Vineet Kumar, Lemont, Illinois (US)
(740) dr. Vizeli Kornél ügyvéd, Debrecen

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

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

(111) 194.337 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 03371 (220) 2007.10.04.
(732) SECTOR Hungary 1992 Zrt., Budapest (HU)

(541) BIZALOMÉRT BIZTONSÁGOT

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; tûzriasztók fel-
szerelése, lopás elleni riasztók felszerelése és javítása.

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

(111) 194.338 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 03766 (220) 2007.11.09.
(732) Balázs & Holló Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
(740) dr. Holló Dóra, Budapest

(546)

(511) 45 Jogi szolgáltatások.

(111) 194.342 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 03368 (220) 2007.10.04.
(732) East-West Pharma Kft., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 5 Petesejtérés és terhesség kimutatására szolgáló reagens.

10 Petesejtérés és terhesség kimutatására szolgáló készülékek
és eszközök.

(111) 194.343 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 03373 (220) 2007.10.04.
(732) Szinger Bt., Liget (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 194.345 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 03378 (220) 2007.10.04.
(732) Magyar Sörgyártók Szövetsége, Budapest (HU)
(740) dr. Fülöp Zoltán ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök, ásványvizek, szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes
italok, gyümölcsitalok, gyümölcslevek, szörpök és más készítmé-
nyek italokhoz.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 194.346 (151) 2008.06.04.
(210) M 07 03381 (220) 2007.10.04.
(732) dr. Kalmár Gergely, Szeged (HU);

Kalmár Edit Virág, Szeged (HU)
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(546)

(511) 5 Italok gyógyászati célra, mikroorganizmusok és piócák, bé-
biételek, gyógyteák és gyógyászati célra használt anyagok, diétás
anyagok.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhúsok; húskivonatok; tartósított,
szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok,
kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótszerek;
lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és
cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõ-
porok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok;
élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növé-
nyek és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(111) 194.429 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 03277 (220) 2007.09.27.
(732) Alpha Trading Kft., Budapest (HU)

(541) ALPHA NAVIGO
(511) 9 GPS navigációs rendszer gépjármûvekhez, tudományos cél-

ra szolgáló mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ berendezések.

(111) 194.431 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 03676 (220) 2007.10.31.
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

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

letek.

(111) 194.432 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 03677 (220) 2007.10.31.
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Figyelõ
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmé-

nyek gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati hasz-
nálatra; vény nélkül kapható gyógyhatású szerek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek részére.

(111) 194.434 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 03668 (220) 2007.10.31.
(732) RILL CATERING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Dunakeszi (HU)
(740) dr. Szilágyi Edina ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); üveg-, por-
celán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályba.
35 Reklámozás.

(111) 194.436 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 02058 (220) 2007.05.31.
(732) Ledo Kft., Szada (HU)
(740) G. Horgos Ügyvédi Iroda, Gerginé dr. Horgos Lívia ügyvéd,

Budapest

(541) LEDO DÖRMI
(511) 30 Jégkrém.

(111) 194.437 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 01799 (220) 2007.05.14.
(732) Wewalka Kft, Celldömölk (HU)

(541) Királynõ Kalácsa
(511) 30 Kalácsok.

(111) 194.438 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 02792 (220) 2007.08.07.
(732) Corvus Design Kft., Budapest (HU)

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

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

(111) 194.439 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 00763 (220) 2007.03.07.
(732) Sapphire Distribution Limited, Hot Center,

Crystal Offices (SC)
(740) dr. Elek Zsolt, Gyõr

(546)

(511) 39 Áruk raktározása; áruszállítás; gépkocsikölcsönzés; gépko-
csival történõ szállítás; jármûkölcsönzés; jármûvek kölcsönzése;
jármûvek kölcsönzése teherszállításra; kamionos szállítás; raktá-
rozás, tárolás; szállítási szolgáltatások; szállítmányozás;
teher(áru)-szállítás.

(111) 194.440 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 03492 (220) 2007.10.15.
(732) Mediterrán Investment Zrt., Szentendre (HU)

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 194.441 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 02244 (220) 2007.06.18.
(732) Avon Products, Inc., New York, New York (US)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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(541) MIÉNK A HOLNAP!
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 194.445 (151) 2008.06.17.
(210) M 06 03496 (220) 2006.10.25.
(732) Degenfeld Szõlészeti, Borászati és Kereskedelmi Bt.,

Tarcal (HU)

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 194.446 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 03669 (220) 2007.10.31.
(732) Ednetti Kft., Nyíregyháza (HU)

(541) ednetti
(511) 19 Nem fémbõl készült bútoripari és belsõépítészeti anyagok.

20 Bútoripari és belsõépítészeti termékek.
42 Bútoriparhoz és belsõépítészethez kapcsolódó szolgáltatá-
sok.

(111) 194.447 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 03671 (220) 2007.10.31.
(732) Vitexim Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Boglutz István ügyvéd, Budapest

(541) DER JAGD
(511) 33 Szeszes italok (kivéve sörök).

(111) 194.448 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 02245 (220) 2007.06.15.
(732) Ingatlan-Adatbázis Kft., Miskolc (HU)
(740) dr. Vajda Sándor ügyvéd, Miskolc

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

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

(111) 194.449 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 02246 (220) 2007.06.15.
(732) Ingatlan-Adatbázis Kft., Miskolc (HU)
(740) dr. Vajda Sándor ügyvéd, Miskolc

(541) Észak-Kelet Hirnök
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

(111) 194.451 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 03270 (220) 2007.09.27.
(732) Váncza József, Budapest (HU);

özv. Váncza Józsefné, Budapest (HU);
dr. Kerényi Dénesné, Budapest (HU);
dr. Majoross Péterné, Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; aromák sü-
teményekhez, az illóolajok kivételével; aromás készítmények
élelmezéshez; chow-chow (ízesítõszer); cukrászsütemények ka-
rácsonyfa díszítésére; cukrászsütemények; díszek sütemények-
hez (ehetõ); eszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat
és az illóolajokat; fagylalt, jégkrém; fûszerek; fûszerek, ízesítõk;
fûszerkeverékek; gabonakészítmények; glükóz étkezési haszná-
latra; gyümölcskocsonya, zselé (cukrászáru); gyümölcsös süte-
mények/torták; ízesítõszerek; jégkrémpor; kakaós termékek; ka-
ramella (cukorkák); kekszek; keményítõtartalmú termékek étke-
zéshez; kétszersültek, kekszek; kötõanyagok fagylaltokhoz, jég-
krémekhez; kukoricaliszt; kukoricapehely; liszttartalmú ételek;
malátás kekszek; mandulás cukrászkészítmények; mandulás cuk-
rászsütemény; mentabonbonok, mentacukorkák; metélt tészta,
nudli, galuska; mézeskalács; palacsinták; pasztillák (cukrászáru);
piskóták; pudingok; ravioli; rizstorta, rizslepény (rizsbõl készült
sütemény); sós kekszek; sütemények; süteménypor; sütemény-
tészta (pép, formázható); sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek
sütéséhez, fõzéshez; szörbet (fagylalt); tejszínhabot keményítõ
termékek; tésztafélék; tortilla; töltött cukorkák, fondan (cukrász-
áru); vanília (ízesítõszer), aroma; vanillin (vaníliapótló); vermi-
celli, nudli, metélt tészta; zabalapú ételek; édesítõszerek, termé-
szetes; élesztõ; élesztõ ételekhez; élesztõk, erjesztõanyagok tész-
tákhoz; ételízesítõ (fûszer); habporok; krémporok (fõzõs); krém-
porok (hidegen készíthetõk); péksütemények; pudingporok (fõ-
zõs); pudingporok (hidegen készíthetõk); sütõporok; szalalkáli;
tortakrémporok; vanillincukor.

(111) 194.452 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 03495 (220) 2007.10.15.
(732) Takács Sándor, Hatvan (HU)
(740) dr. Váczy Kristóf szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) vita-stick
(511) 5 Vitaminok, vitaminkészítmények, vitaminozott termékek,

étrendkiegészítõk.

34 Dohánytermékek.

(111) 194.453 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 03678 (220) 2007.10.31.
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

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

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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(111) 194.454 (151) 2008.06.17.
(210) M 07 04223 (220) 2007.12.19.
(732) Prenor Kertészeti és Parképítõ Kft., Szombathely (HU)
(740) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) ISIS
(511) 31 Különösen növényi szaporítóanyagok, élõ növények, külö-

nösen magnolia.

(111) 194.492 (151) 2008.07.10.
(210) M 08 00089 (220) 2008.01.15.
(732) Nordtelekom Távközlési Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(541) NORDTELEKOM Internet mindenkinek
(511) 38 Elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés biztosítása szá-

mítógépes világhálóhoz, távközlési kapcsolat létesítése számító-
gépes világhálóval, üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével.

(111) 194.506 (151) 2008.06.19.
(210) M 08 00474 (220) 2008.02.15.
(732) Nanocolltech Kft., Szeged (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) COLLBITU
(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

(111) 194.507 (151) 2008.06.19.
(210) M 08 00473 (220) 2008.02.15.
(732) Nanocolltech Kft., Szeged (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

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

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

(111) 194.513 (151) 2008.06.19.
(210) M 08 00469 (220) 2008.02.15.
(732) Bagaméri Gyuláné, Nyíregyháza (HU)

(546)

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

(111) 194.515 (151) 2008.06.19.
(210) M 08 00306 (220) 2008.01.31.
(732) LILYBUD 2007 Nemzetközi Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) Majorcki István, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 194.516 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 04247 (220) 2007.12.20.
(732) Star Systems, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), San Diego, California (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 194.517 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 04273 (220) 2007.12.27.
(732) Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmé-
nyek gyógyászati használatra; gyógyhatású adalékanyagok;
gyógyszerek; gyógyszervegyészeti készítmények; vegyi termé-
kek gyógyszerészeti és gyógyászati használatra.
10 Orvosi készülékek, mûszerek és eszközök; ortopédiai cik-
kek; sebészeti anyagok; diagnosztikai készülékek gyógyászati
használatra; fogászati és fogorvosi készülékek, mûszerek és esz-
közök; lézerek gyógyászati használatra; sebészeti készülékek,
mûszerek és eszközök; gyógyászati készülékek, mûszerek és
eszközök; elemzõkészülékek gyógyászati használatra.
41 Oktatás, nevelés; felsõoktatás; szakmai képzés; posztgradu-
ális és doktori képzés; távoktatás; nyelvoktatás és nyelvvizsgázta-
tás; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kollégiu-
mok üzemeltetése; könyvek, folyóiratok, újságok, egyéb nyom-
tatványok és audiovizuális mûvek kiadása; könyvtári kölcsönzés;
alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése;
eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakor-
lati képzés; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyo-
lítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levele-
zõ tanfolyamok és képzések; oktatási tárgyú információk nyújtá-
sa; oktatási vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás nyújtása;
sportlétesítmények üzemeltetése, bérbeadása; termek bérbeadá-
sa; sportversenyek rendezése; szabadidõs szolgáltatások
nyújtása; szemináriumok, szimpóziumok rendezése és vezetése;
testnevelés; versenyek szervezése, mûvészeti elemzõ és kutató
szolgáltatások.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások; tudományos kuta-
tás; ipari, informatikai, közgazdasági, mûszaki orvostudományi,
humán menedzsment elemzõ és kutató szolgáltatások; mérések,
vizsgálatok és felmérések elvégzése; szakvélemények készítése
és tanácsadás; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés; iparjogvédelmi tanácsadás; kutatás és fejlesztés; szak-
értõi tevékenység; szellemi termékek hasznosítása, építészeti ter-
vezés, tanácsadás.
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44 Orvosi szolgáltatások; klinikák, kórházi szolgáltatások;
pszichológus szolgáltatásai; egészségügyi és betegápolási szol-
gáltatások; gyógyszerészeti tanácsadás.

(111) 194.518 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 04246 (220) 2007.12.20.
(732) Visa International Service Association, Foster City,

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

Budapest

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

letek.

(111) 194.519 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 04239 (220) 2007.12.20.
(732) Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)
(740) Kuráth Gabriella marketingigazgató, Pécs

(546)

(511) 41 Oktatás.

(111) 194.520 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 04236 (220) 2007.12.20.
(732) Merlin Communications Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fülöp Zoltán ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 194.521 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 04056 (220) 2007.12.07.
(732) Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)
(740) dr. Kemény Balázs, Alsónémedi

(541) LEVES MESTER
(511) 29 Levesek, készítmények és hozzávalók, poralapú levesek,

hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok.
30 Leveskockák, ételízesítõk, fûszerek.

(111) 194.522 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 03833 (220) 2007.11.16.
(732) Bennovum Kft., Budapest (HU)

(541) NATURVITAL EGÉSZSÉGFESZTIVÁL
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció, irodai munkák.

(111) 194.523 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 03705 (220) 2007.11.05.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)

(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa
Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) SNACKDAY
(511) 29 Ropogtatni való termékek (snackek) száraz burgonyatermé-

kek alapján.
30 Sütõipari termékek; ropogtatni való termékek (snackek) ga-
bona felhasználásával; keményítõ és/vagy egyéb, keményítõtar-
talmú termékek.

(111) 194.524 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 03638 (220) 2007.10.29.
(732) dr. Englert Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Kosik Kristóf ügyvéd, 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.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 194.525 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 03625 (220) 2007.10.29.
(732) Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft.,

Kecskemét (HU)
(740) dr. Bódog Zoltán, Bódog Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(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
zsír.

(111) 194.526 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 03624 (220) 2007.10.29.
(732) CONTAKTER Iroda Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 41 Szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevé-
kenységek; kül- és beltéri rendezvények, programok, vetélkedõk,
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eszmecserék, megbeszélések (viták, fórumok), kollokviumok
szervezése és lebonyolítása, gyakorlati képzés, szemléltetés, tré-
nerképzés, csapatépítõ tréningek, túrák, klubnapok, üzleti fogadá-
sok, konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása,
oktatás, oktatási tárgyú információk, szemináriumok rendezése és
vezetése; versenyek és sportjátékok, bajnokságok szervezése,
levezetése.

(111) 194.527 (151) 2008.06.19.
(210) M 07 03510 (220) 2007.10.16.
(732) ECODAS (S.A.), Roubaix (FR)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

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

és mûszerek.
11 Fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, víz-
szolgáltató és egészségügyi berendezések, különösen egészség-
ügyi hulladékok, fertõzött anyagok és egyszerhasználatos/hasz-
nált eszközök kezelésére, fertõtlenítésére szolgáló készülékek és
berendezések.

(111) 194.528 (151) 2008.06.19.
(210) M 04 00316 (220) 2004.01.23.
(732) Mattel, Inc., El Segundo, California (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FISHER-PRICE
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; party de-
korációk papírból, papír iskolaszerek; fényképek, fényképalbu-
mok, matricák, matricás albumok, irodaszerek, írószerek, toll- és
ceruzatartók, ceruzahegyezõk, anyagok mûvészek részére, ecse-
tek, kiemelõk, zsírkréták, mûvész- és kézmûves készletek, tetová-
lások, bélyegzõk, bélyegzõ párnák, írótáblák, íróasztal szettek,
arctörlõ kendõk, eldobható papírpelenkák.

(111) 194.529 (151) 2008.06.19.
(210) M 04 03428 (220) 2004.08.09.
(732) MARS Incorporated, McLean, Virginia (US)
(740) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal, baromfi és vad, a tenger gyümölcsei; tartósított,
szárított, fõtt vagy feldolgozott gyümölcsök és zöldségek; a fent
említett termékekbõl elõállított készítmények; tejtermékek,
desszerthabok, hûtött desszertek; tejes italok, ízesített tejes italok;
tejtermékbõl készített italok; levesek; édes és fûszerezett kenhetõ
anyagok; saláták; italok; töltelékek; apró falatok (snackek); kész-
ételek és étel összetevõk; fehérjetartalmú anyagok emberi fo-
gyasztásra; mártások; az ezen áruosztályba tartozó termékekbõl
készült élelmiszerek.
30 Rizs, tészta; gabonafélék és gabonakészítmények; tea, kávé,
kakaó; ivócsokoládé, kávéesszencia, kávékivonat, kávé- és cikó-
riakeverék, mind kávépótlóként való felhasználásra; gyógyhatású
anyagot nem tartalmazó cukrászsütemények; tésztafélék, sütemé-
nyek kekszek; fagylaltok, jégkrémek, jégkrém-termékek, fa-

gyasztott joghurt, fagyasztott édességek; hûtött desszertek,
desszerthabok, szorbetek; kenyér; tésztafélék; italok, töltelékek,
édes és fûszerezett kenhetõ anyagok; apró falatok (snackek);
készételek és étel összetevõk; csokoládé; pizzák, pizza alapok;
pizza szószok és feltétek; tésztához és rizshez való mártások; salá-
taöntetek; majonéz; szószok; mártások; fûszerek; az ezen
áruosztályba tartozó termékekbõl készült élelmiszerek.

(111) 194.530 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 04267 (220) 2007.12.22.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 194.531 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 04268 (220) 2007.12.22.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 194.532 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 04269 (220) 2007.12.22.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 194.533 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 04270 (220) 2007.12.22.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 194.534 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 04271 (220) 2007.12.22.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 194.535 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 02584 (220) 2007.07.18.
(732) Turi László, Budapest (HU)
(740) RÉVÉSZ Ügyvédi Iroda, Dr. Révész Ilona, Budapest

(546)

(511) 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.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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(111) 194.537 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 02382 (220) 2007.07.02.
(732) Gabona Ferenc, Budapest (HU)

(546)

(511) 37 Elektromos berendezések felszerelése és javítása, elektro-
mos berendezések zavarmentesítése, égõfejek karbantartása és ja-
vítása, fûtõberendezések felszerelése és javítása, gépek üzembe
helyezése, karbantartása és javítása, hûtõberendezések üzembe
helyezése és javítása, kazánok tisztítása és javítása, kemencék
üzembe helyezése és javítása, konyhai felszerelések üzembe he-
lyezése, légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása,
öntözõberendezések üzembe helyezése és javítása, páncélszekré-
nyek karbantartása és javítása, számítógépek üzembe helyezése,
karbantartása és javítása, szivattyújavítás, vízvezeték-szerelés.

(111) 194.538 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 01997 (220) 2007.05.29.
(732) Biopharma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Étrendkiegészítõk (különösen erõsítõkészítmények és táp-
anyagok gyógyítási célokra, ital, folyadék, olaj, oldat, emulzió,
por, tabletta, kapszula és pirula formájában), gyógyítási célokra
alkalmazott dietetikai anyagok, készítmények vitaminokkal és
mikroelemekkel; ásványi élelmiszer-kiegészítõk; diétás anyagok
gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati haszná-
latra; erõsítõszerek (gyógyszerek); olajok gyógyászati használat-
ra, bébiételek, fogyasztótea orvosi használatra, herbatea, vitamin-
készítmények.
32 Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (al-
koholmentes); gyümölcskivonatok, ásványvizek és szénsavas vi-
zek, zöldséglevek (italok), növényi alapú italok, aloe vera-kivo-
natból készült italok.

(111) 194.539 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03763 (220) 2007.11.08.
(732) Pálhegyi Máté, Budaörs (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés, oktatás; szakmai képzés; szórakoztatás, ezen belül
játszóház szervezése; tanfolyamok szervezése, tanácsadó rendez-
vények szervezése, ezen belül családi tanácsadás, családkísérés,
mentálhigiénés, pedagógiai, mûvészeti, otthoni környezeti, gyer-
meknevelési, egészségi, krízis-, szülési tanácsadás; sport- és kul-
turális tevékenységek, valamint ezekhez kapcsolódó kiadványok
terjesztése.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; ezen belül mûvészeti,
egészségi, családi, kapcsolati, mentálhigiénés, környezeti, kom-
munikációs és pedagógiai szolgáltatás és tanácsadás.

(111) 194.540 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03764 (220) 2007.11.08.
(732) Emléktrezor Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Huber Zsuzsanna, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, információk számítógépes adatbázi-
sokba való rendezése.

(111) 194.541 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03762 (220) 2007.11.08.
(732) B. Nagy Norbert, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Patrik, Dr. Szabó Patrik Ügyvédi Iroda, Budpest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 194.542 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03761 (220) 2007.11.08.
(732) Pik-SYS Informatikai és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

(541) NÉZÕPONT
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció, irodai munkák, tanácsadói tevékenység, tanácsadás
üzleti ügyek és kereskedelmi funkciók irányítása kapcsán.
41 Szórakoztató, sport- és kulturális események és rendezvé-
nyek szervezése, interaktív rendezvények, nevelés és szakmai
képzés, alkotómûhelyek szervezése, audio- és konferenciaberen-
dezések kölcsönzése, könyvkiadás, online tevékenységek, elekt-
ronikus könyvek, fordítás, fenti szolgáltatások ismertetése és rek-
lámozása, szórakoztatás, programok készítése, kiállítások szerve-
zése, közönségszervezés.

(111) 194.543 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03760 (220) 2007.11.08.
(732) Naturprodukt Kft., Törökbálint (HU)

(541) AHOL FÁJ, OTT HASZNÁL
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(111) 194.544 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03757 (220) 2007.11.08.
(732) Dr. Milesz Bioproducts Kft., Debrecen (HU)

(541) Dr. Milesz Életelixír

M900

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 8. szám II. kötet, 2008.08.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek II.



(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.

(111) 194.545 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03756 (220) 2007.11.08.
(732) Mûszertechnika-Holding Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Incze András Péter ügyvéd, Budapest

(546)

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

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

38 Távközlés.

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

(111) 194.546 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03753 (220) 2007.11.08.
(732) Nagy Péter András, Gyõr (HU);

Schwarcz Ferenc, Mór (HU)
(740) Török Antal szabadalmi ügyvivõ, Gyõr

(546)

(511) 32 Vizek; természetes vizek (italok), borvizek; ízesített és
szénsavas vizek; sör, szörpök és más készítmények italokhoz;
üdítõitalok, gyümölcslevek, gyümölcsbõl készült italok, gyü-
mölccsel ízesített üdítõitalok, gyümölcspuncsok, limonádé, szó-
davíz, kristályvíz, ivóvíz és italok sportoláshoz, valamint más
alkoholmentes italok.

35 Reklámozás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák;
kereskedelmi ügyletek; különösen minõségi ivóvizek és élelmi-
szerek, kozmetikumok kis- és nagykereskedelme, külkereskedel-
me.

44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek és állatok részére; aromaterápiás szolgáltatások,
betegápolási és gyógyfûrdõ szolgáltatások, közfürdõk higiéniai
célokra, otthonok lábadozók, betegek ápolására és gyógyfürdõi
utókezelésére, szépségszalonok, mezõgazdasági, kertészeti, erdé-
szeti szolgáltatások.

(111) 194.547 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03752 (220) 2007.11.08.
(732) Infogyõr Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal szabadalmi ügyvivõ, Gyõr

(546)

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

(111) 194.548 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03549 (220) 2007.10.19.
(732) ITHILIA Informatikai és Technológiai Kft., Budapest (HU)

(541) HopSec
(511) 9 Interfész (informatika), memóriakártya, intelligens mikro-

kártya, processzorok, számítógépek, számítógép-perifériák, szá-
mítógépprogramok (letölthetõ), számítógépprogramok (rögzí-
tett).

42 Számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítá-
sa.

(111) 194.549 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03548 (220) 2007.10.19.
(732) Czeróczki Zoltán, Hódmezõvásárhely (HU)

(546)

(511) 28 Horgászzsinór, horgászcikk.

(111) 194.550 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03929 (220) 2007.11.26.
(732) BRIDGE-HUNGARY Biztosításközvetítõ és Tanácsadó Zrt.,

Szolnok (HU)
(740) dr. Szentmiklósi Szaniszló ügyvéd, Szolnok

(546)

(511) 35 Konzultációk üzletvezetéshez, piackutatás, reklámújság,
szakértõi vélemény nyújtása ügyletekben, üzletvezetéshez ta-
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nácsadó szolgáltatás, vezetésben nyújtott támogatás kereskedel-
mi vagy iparvállalatoknál.
36 Bankügyletek, biztosítási ügynökségek, biztosítások, érték-
papírok letétbe helyezése, ingatlanok kezelése, pénzügyi elemzé-
sek, pénzügyletek, tranzakciók (pénzügyi ügyletek), ügynöki
munkák.
41 Tanítás, oktatás.

(111) 194.551 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03928 (220) 2007.11.26.
(732) BRIDGE-HUNGARY Biztosításközvetítõ és Tanácsadó Zrt.,

Szolnok (HU)
(740) dr. Szentmiklósi Szaniszló ügyvéd, Szolnok

(546)

(511) 35 Konzultációk üzletvezetéshez, piackutatás, reklámújság,
szakértõi vélemény nyújtása ügyletekben, üzletvezetéshez ta-
nácsadó szolgáltatás, vezetésben nyújtott támogatás kereskedel-
mi vagy iparvállalatoknál.
36 Bankügyletek, biztosítási ügynökségek, biztosítások, érték-
papírok letétbe helyezése, ingatlanok kezelése, pénzügyi elemzé-
sek, pénzügyletek, tranzakciók (pénzügyi ügyletek), ügynöki
munkák.
41 Tanítás, oktatás.

(111) 194.552 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03926 (220) 2007.11.26.
(732) Fehéri Gábor, Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Étel házhoz szállítás.

(111) 194.553 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03923 (220) 2007.11.26.
(732) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

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

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

(111) 194.554 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03925 (220) 2007.11.26.
(732) Political Capital Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Bolevácz Éva, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) POLITICAL CAPITAL
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógépes fájlokban (mások számára), eladási
propaganda (mások számára), gazdasági elõrejelzések, hirdetések
levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési olda-
lak készítése, import-export ügynökségek, információk számító-
gépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógé-

pes adatbázisokba való szerkesztése, kereskedelmi információs
ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szerve-
zése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, konzul-
táció személyzeti kérdésekben, közlemények átírása, közönség-
szolgálat, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcso-
latban, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piaci
tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyagok
naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklám-
anyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távköz-
lési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, rek-
lámügynökségek, hirdetõi ügynökségek, sajtófigyelés, segítség-
nyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítség-
nyújtás üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szabadté-
ri hirdetés, szakmai konzultáció üzleti ügyekben, szakvélemény-
adás gazdasági ügyekben, számítógépes nyilvántartások kezelé-
se, személyzet kiválasztása pszicjológiai eljárásokkal.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása
(gyakorlat), bálok szervezése, digitális képfelvételezés, elektroni-
kus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyó-
iratok online kiadása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása, fényképészet, filmgyártás, filmstúdiók, fogadások
tervezése (szórakoztatás), fordítói szolgáltatások, fotóriportok
készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek köl-
csönzése, helyfoglalás show-mûsorokra, klubszolgáltatások (szó-
rakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítá-
sa, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kul-
turális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, sorsjátékok le-
bonyolítása, stadionok bérlete, szabadidõs szolgáltatások nyújtá-
sa, szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási
tárgyú információk, szövegek kiadása (nem reklámcélú),
televíziós szórakoztatás.

(111) 194.555 (151) 2008.06.20.
(210) M 07 03924 (220) 2007.11.26.
(732) Privy Council Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Bolevácz Éva, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PRIVY COUNCIL
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógépes fájlokban (mások számára), eladási
propaganda (mások számára), gazdasági elõrejelzések, hirdetések
levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési olda-
lak készítése, import-export ügynökségek, információk számító-
gépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógé-
pes adatbázisokba való szerkesztése, kereskedelmi információs
ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szerve-
zése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, konzul-
táció személyzeti kérdésekben, közlemények átírása, közönség-
szolgálat, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcso-
latban, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piaci
tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyagok
naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklám-
anyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távköz-
lési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, rek-
lámügynökségek, hirdetõi ügynökségek, sajtófigyelés, segítség-
nyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítség-
nyújtás üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szabadté-
ri hirdetés, szakmai konzultáció üzleti ügyekben, szakvélemény-
adás gazdasági ügyekben, számítógépes nyilvántartások kezelé-
se, személyzet kiválasztása pszicjológiai eljárásokkal.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása
(gyakorlat), bálok szervezése, digitális képfelvételezés, elektroni-
kus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyó-
iratok online kiadása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és
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lebonyolítása, fényképészet, filmgyártás, filmstúdiók, fogadások
tervezése (szórakoztatás), fordítói szolgáltatások, fotóriportok
készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek köl-
csönzése, helyfoglalás show-mûsorokra, klubszolgáltatások (szó-
rakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítá-
sa, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kul-
turális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, sorsjátékok le-
bonyolítása, stadionok bérlete, szabadidõs szolgáltatások nyújtá-
sa, szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási
tárgyú információk, szövegek kiadása (nem reklámcélú),
televíziós szórakoztatás.

(111) 194.599 (151) 2008.06.30.
(210) M 04 00760 (220) 2004.02.23.
(732) Nagy Sándor Dénes, Budapest (HU)
(740) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 25 Farmer, illetve farmer jellegû anyagból készített ruházati
cikkek, a bõrbõl készült ruházati cikkek kivételével.

(111) 194.605 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 02790 (220) 2007.08.07.
(732) happybeds.com Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ékes Edvárd, Ékes Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HAPPYBEDS.COM Travel and More
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

(111) 194.606 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03673 (220) 2007.10.31.
(732) Kalocsai Györgyné, Budapest (HU)
(740) dr. Gaal Szabolcs, 1000. 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.

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) 194.607 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03080 (220) 2007.09.11.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MR6-Rádió Debrecen
(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) 194.608 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 01660 (220) 2007.05.03.
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját rész-
re sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek;
dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási
cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, do-
hánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet
cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

(111) 194.609 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03498 (220) 2007.10.15.
(732) Chapman Entertainment Limited, egyesült királyságbeli

cég, London (GB)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Fifi virágoskertje
(511) 9 Rajzfilmek; audiovizuális felvételek; kamerák; mozifilmek;

gyermekek nevelésével és szórakoztatásával kapcsolatos számí-
tógépi szoftverek; videoberendezésekkel vagy televízós vevõké-
szülékekkel történõ használatra alkalmas villamos számítógépes
játékok; elektronikus kiadványok; elektronikus kifestõkönyvek
és poszterek; elektronikus üdvözlõkártyák; filmek; villamos kézi
játékgépek és szoftverek; interaktív okatójátékok videoberende-
zésekkel vagy televíziós vevõkészülékekkel történõ használatra;
interaktív szórakoztatószoftverek számítógépes használatra; in-
teraktív grafikus képernyõk; interaktív videoszoftverek; egérpa-
dok; mûsoros média, beleértve videoszalagokat és kazettákat,
CD-ket, hangkazettákat, DVD-ket, videojáték-egységeket és szá-
mítógépi lemezeket; mûsoros interaktív kompaktlemezek; védõ-
sisakok sportokhoz; napszemüvegek és szemüvegkeretek; szárny
alakú úszógumik; internetes elektronikus játékok.
16 Kitöltõs (szöveges vagy rajzos) feladatfüzetek; címregiszte-
rek; albumok; autogramalbumok; iratlefûzõk; könyvjelzõk;
könyvek; naptárak; rajzvázlatok, karikatúrák; toll, ceruza, pasz-
tellkréta- és zsírkrétatokok, tartók és állványok; képregények; ki-
festõkönyvek, matricák; elõjegyzési naptárak; iratgyûjtõk és do-
bozok írószereknek, papíráruknak és papíroknak; könyvek, füze-
tek, írólaptömbök, tollak és készletek rajzoláshoz; festõállvá-

M903

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 8. szám II. kötet, 2008.08.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek II.



nyok; hímzési, varrási és kötési minták; levélpapír- és írólaptar-
tók; ragasztók; üdvözlõlapok; tinták; magazinok; formázóagyag,
gyurma; hírlevelek; noteszok és írótömbök; partymeghívók; ceru-
zahegyezõk; festékek, festékeskészletek, ecsetek, pasztellkréták,
rajzszenek, ceruzák; postai levelezõlapok; nyomtatott képek és
poszterek; nyomtatott kiadványok és nyomtatványok; radírgu-
mik; vonalzók; albumok és könyvek (újság)kivágások beragasz-
tására; írószerek/papíráruk; stenclik/sablonok; matricák, lehúzó-
képek, levonóképek; abroszok, papír alátétek, papírabroszok;
oktatóanyagok; gyûjtõ (hobbi) kártyák; csomagolópapír; írómap-
pák és -papír.

25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.

28 Játék kertészkészletek; játék vödrök és ásók; akciós figurák;
akciós figurák tartozékai és környezetük, különösen akciós figura
játékkészletek és fantáziakörnyezet; buborékfújó készletek pálcá-
val és oldattal; lufik; labdák; elemmel mûködõ mozgó játékok;
táblás társasjátékok; játék építõelemek; építõjátékok; kártyajáté-
kok; karácsonyfadíszek és karácsonyfa-dekorációk; ruhák játék
babákhoz vagy plüssjátékokhoz; játékbaba-tartozékok; játék ba-
bák; babakocsik játék babákhoz; játékszerek; torna- és sportcik-
kek; kézi bábok; babacsörgõk; mozgó játék bölcsõk; kirakós játé-
kok; játék sárkányok; manipulációs rejtvényjátékok; álarcok; mo-
bilok; jármûmodellek; modellezõanyagok, egy egységben árusí-
tott modellezõanyagok és eszközök a modellezõanyagokkal való
munkákhoz; kézügyességi készletek; partyújdonságok; kis játé-
kok partyajándékok céljára; játékkártyák; plüssjátékok; bábok;
rejtvények; kerekes játék jármûvek; homokládák; csúszdák, úszó-
gyûrûk, felfújható úszómedencék, fürdõjátékok, medencei játé-
kok, vízfröcskölõ játékok; gördeszkák, korcsolyák, sílécek, játék
tárcsák, hokiütõk, szánkók; szappanbuborék-fújók; összenyom-
ható puha játékok; játék sütõeszközök; játék bankok; játék fõzõ-
készletek; játékfigurák; játék szerszámok, játék szerszámtartó
övek, játék védõsisakok; játék jármûvek; játékok; triciklik (játék-
szerek); papír partysapkák.

41 Szórakoztatás; rajzfilmes szórakoztatási szolgáltatások; te-
levíziós, filmes, mozgóképes, rajzos, rajzfilmes, animációs filmes
és rádiós szórakoztató mûsorok gyártása és forgalmazása; szóra-
koztatóparkok; könyvkiadás; szórakoztatási és nevelési szolgál-
tatások gyermekek számára; elektronikus kiadói szolgáltatások;
fanklubok; élõ elõadások és jelmezes személyes fellépések; ver-
senyek szervezése; online elektronikus kiadványok szolgáltatása;
szórakoztatással és/vagy neveléssel kapcsolatos online informá-
ciószolgáltatás; rádiómûsorok gyártása; színpadi show-mûsorok;
globális számítógépes hálózatokon keresztül szolgáltatott elekt-
ronikus játékok; tv-s szórakoztatási szolgáltatások; a felsoroltak-
kal kapcsolatos konzultációs, információs és tanácsadási szolgál-
tatások.

(111) 194.610 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03497 (220) 2007.10.15.
(732) Chapman Entertainment Limited, egyesült királyságbeli

cég, London (GB)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) Zümi
(511) 28 Játék kertészkészletek; játék vödrök és ásók; akciós figurák;

akciós figurák tartozékai és környezetük, különösen akciós figura
játékkészletek és fantáziakörnyezet; buborékfújó készletek pálcá-
val és oldattal; lufik; labdák; elemmel mûködõ mozgó játékok;
táblás társasjátékok; játék építõelemek; építõjátékok; kártyajáté-
kok; karácsonyfadíszek és karácsonyfa-dekorációk; ruhák játék
babákhoz vagy plüssjátékokhoz; játékbaba-tartozékok; játék ba-
bák; babakocsik játék babákhoz; játékszerek; torna- és sportcik-
kek; kézi bábok; babacsörgõk; mozgó játék bölcsõk; kirakós játé-
kok; játék sárkányok; manipulációs rejtvényjátékok; álarcok; mo-
bilok; jármûmodellek; modellezõanyagok, egy egységben árusí-
tott modellezõanyagok és eszközök a modellezõanyagokkal való
munkákhoz; kézügyességi készletek; partyújdonságok; kis játé-
kok partyajándékok céljára; játékkártyák; plüssjátékok; bábok;

rejtvények; kerekes játék jármûvek; homokládák; csúszdák, úszó-
gyûrûk, felfújható úszómedencék, fürdõjátékok, medencei játé-
kok, vízfröcskölõ játékok; gördeszkák, korcsolyák, sílécek, játék
tárcsák, hokiütõk, szánkók; szappanbuborék-fújók; összenyom-
ható puha játékok; játék sütõeszközök; játék bankok; játék fõzõ-
készletek; játékfigurák; játék szerszámok, játék szerszámtartó
övek, játék védõsisakok; játék jármûvek; játékok; triciklik (játék-
szerek); papír partysapkák.

(111) 194.611 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03081 (220) 2007.09.11.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MR6-Rádió Pécs
(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) 194.612 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 02633 (220) 2007.07.20.
(732) Hectas Gebäudedienste Stiftung & Co. KG, Wuppertal (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Tisztítószerek.
5 Fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására
szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó
szerek (herbicidek).
7 Elektromos és mechanikus tisztítóberendezések és azok al-
katrészei, nevezetesen épületek külsejének és belsejének tisztítá-
sára alkalmazott berendezések és azok alkatrészei; kártevõk irtá-
sára alkalmazott berendezések és azok alkatrészei.
8 Kártevõk irtására alkalmazott kézi berendezések és azok al-
katrészei.
9 Biztonsági berendezések és ehhez csatlakozó járulékos fel-
szerelések (amelyek a 9. osztályba tartoznak).
16 Hulladéktároló zacskók.
21 Kézzel mûködtetett eszközök és azok alkatrészei épületek
külsõ és belsõ tisztítására; tisztítóeszközök; szivacsok; kefék (ki-
véve a festõecseteket).
35 Épületek külsõ és belsõ karbantartása kereskedelmi és szer-
vezési szempontból; ideiglenes személyzet biztosítása.
36 Étel- és italautomaták, mobil WC kölcsönzése.
37 Karbantartási szolgáltatások, nevezetesen tisztítási és fer-
tõtlenítési szolgáltatások (amelyek a 37. osztályba tartoznak);
nagy nyomású mosási szolgáltatások; téli szolgáltatások, úgymint
hó- és jégeltakarítás; külsõ felületek tisztítása és karbantartása;
kártevõk irtása (kivéve a mezõgazdasági célú irtást); hó és jég el-
távolítására szolgáló eszközök, fertõtlenítõberendezések, kézi
mûködtetésû és elektromos/mechanikus tisztítóberendezések és
készülékek, valamint kártevõk irtására szolgáló (kivéve a mezõ-
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gazdasági célú) berendezések bérlése; technikai berendezések
karbantartása, javítása és az épülettel összeköttetésben való felál-
lítása az épület javításához, étel- és italautomaták, mobil WC
kölcsönzése.

39 Hulladékgyûjtés, szortírozás, szállítás; vezetési és szállítási
szolgáltatások (amelyek a 39. osztályba tartoznak); a jármûpark
karbantartása; páncélautó-szolgáltatás; futárszolgálat; pénz keze-
lése, azaz pénzszámlálás, -szortírozás, -kötegelés, -rollnizás és
-csomagolás.

41 Sport-, kulturális és információs tevékenységek, valamint
szórakoztatás szervezése.

42 Házgondnoki szolgáltatások, kertészi szolgáltatások; mû-
szaki karbantartás; étel- és italautomaták, valamint mobil WC-k
szervizelése; étel- és italautomaták, valamint mobil WC-k köl-
csönzése, valamint karbantartása; megfigyelõi és biztonsági szol-
gáltatások (amelyek a 42. osztályba tartoznak); helyi közlekedés
megfigyelése; bizonsági berendezések, valamint járulékos felsze-
reléseivel kapcsolatos tanácsadás, tervezés és megfigyelési szol-
gáltatások; biztonsági berendezések és járulékos felszereléseinek
kölcsönzése.

43 Élelmezés, étkezdék üzemeltetése.

44 Megfigyelõi és biztonsági szolgáltatások (amelyek a 44.
osztályba tartoznak).

45 Megfigyelõi és biztonsági szolgáltatások (amelyek a 45.
osztályba tartoznak).

(111) 194.613 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03078 (220) 2007.09.11.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MR6-Rádió Gyõr
(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) 194.614 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03077 (220) 2007.09.11.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MR6-Rádió Miskolc
(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) 194.615 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03074 (220) 2007.09.11.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Nagyon Zene
(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) 194.616 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 01797 (220) 2007.05.14.
(732) Építési Termék Minõségvédelmi és Vállalkozásfejlesztési

Kft., Budapest (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi Menedzser és Tanácsadó

Kft., Budapest

(546)

(511) 37 Építkezések; javítás és szerelési szolgáltatások.

(111) 194.617 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03090 (220) 2007.09.11.
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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) 194.618 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03076 (220) 2007.09.11.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MR6
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

(111) 194.619 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03088 (220) 2007.09.11.
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 194.647 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03563 (220) 2007.10.24.
(732) 3B Tanácsadó és Biztosítási Alkusz Kft., Dunakeszi (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, ingatlanügyletek.

(111) 194.648 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 01921 (220) 2007.05.22.
(732) dr. Salgó András, Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Kávé, amely Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó
bort tartalmaz.
43 Vendéglátási szolgáltatás.

(111) 194.649 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03575 (220) 2007.10.24.
(732) AGROVIN Kft., Veszprém (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) NEVIKÉN EXTRA
(511) 5 Növényvédõ szerek.

(111) 194.650 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03776 (220) 2007.11.09.
(732) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok, sörök kivételével.
35 Reklámozás és kereskedelmi ügyletek.

(111) 194.651 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03985 (220) 2007.11.28.
(732) Komplex Központ Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelõ Zrt.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Ingatlanügylet.

(111) 194.652 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03988 (220) 2007.11.28.
(732) MOM-Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Mezei Róbert, Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MOM PARK
(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-
anyag ok(amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 194.653 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03989 (220) 2007.11.28.
(732) MOM-Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Mezei Róbert, Dr. Mezei Róbert 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;
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írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 194.654 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03993 (220) 2007.11.28.
(732) Laczkó Noémi, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 194.655 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04137 (220) 2007.12.14.
(732) Baumit Építõanyaggyártó és Kereskedelmi Kft.,

Dorog (HU)
(740) dr. Szalontai Anna ügyvéd, Budapest

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

(111) 194.656 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04142 (220) 2007.12.14.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) ARANYVESSZÕ
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(111) 194.657 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04143 (220) 2007.12.14.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) DÁLIA
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(111) 194.658 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04144 (220) 2007.12.14.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) LEVENDULA
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(111) 194.659 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04145 (220) 2007.12.14.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) BARACKVIRÁG
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(111) 194.660 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04146 (220) 2007.12.14.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) LEN
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(111) 194.661 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04148 (220) 2007.12.14.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) FEKETE TULIPÁN
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(111) 194.662 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04149 (220) 2007.12.14.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) NAPRAFORGÓ
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(111) 194.663 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04150 (220) 2007.12.14.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) HANGAVÖRÖS
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(111) 194.664 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04151 (220) 2007.12.14.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) TROMBITAVIRÁG
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(111) 194.665 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04152 (220) 2007.12.14.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) BODZA
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(111) 194.666 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04153 (220) 2007.12.14.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) ORGONA
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.
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(111) 194.667 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04154 (220) 2007.12.14.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) HUNYOR
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(111) 194.668 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04155 (220) 2007.12.14.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) NÁRCISZ
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(111) 194.669 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04156 (220) 2007.12.14.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) PIPACS
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(111) 194.670 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04157 (220) 2007.12.14.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) TÛZLILIOM
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(111) 194.671 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 04158 (220) 2007.12.14.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) GYÉKÉNY
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(111) 194.672 (151) 2008.07.03.
(210) M 08 00148 (220) 2008.01.22.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Ki nyer ma? - Játék és muzsika tíz percben
(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) 194.673 (151) 2008.07.03.
(210) M 08 00157 (220) 2008.01.22.
(732) V-TRADE Vállalkozó Kereskedelmi, Ügynöki Betéti

Társaság, Debrecen (HU)
(740) dr. Nagy Zsolt, Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 35 Reklámozás és ügyletek; reklámozás; kereskedelmi ügyle-
tek intézése; kereskedelmi ügyletek adminisztrációja; irodai mun-
kák.

(111) 194.674 (151) 2008.07.03.
(210) M 08 00159 (220) 2008.01.22.
(732) CONSACT Minõségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
41 Oktatás.

(111) 194.675 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03260 (220) 2007.09.26.
(732) Korzó Bevásárlóközpont Hasznosító Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Bessenyei Tibor, Bessenyei Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 194.676 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03665 (220) 2007.10.30.
(732) Glucoscare International Pte Ltd., Singapore (SG)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)
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(511) 5 Gyógynövény teák orvosi célra és egészségmegõrzésre al-
kalmazott teák orvosi célra.

30 Tea és teaalapú italok.

(111) 194.677 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03660 (220) 2007.10.30.
(732) Metapay Fizetési Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Lénárt Zsófia Katalin, Budapest

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

tevékenységek.

(111) 194.678 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03848 (220) 2007.11.19.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 194.679 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03480 (220) 2007.10.12.
(732) SESAME WORKSHOP (a New-York Not-For-Profit

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

Budapest

(541) SZEZÁM UTCA
(511) 41 Oktatási célú és szórakoztató televíziós programok sugárzá-

sa gyermekek, szülõk és egész családok részére; oktatási célú és
szórakoztató online információs anyag gyermekek, szülõk és
egész családok számára; játékok és egyéb tevékenységek biztosí-
tása az internet felhasználásával gyermekek, szülõk és egész csa-
ládok részére; szórakoztatószolgáltatások biztosítása letöltéssel,
az internet felhasználásával és audio- és videoanyagok továbbítá-
sával; nem letölthetõ interaktív játékok.

(111) 194.680 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03261 (220) 2007.09.26.
(732) Királyudvar Kft., Tarcal (HU)
(740) dr. Németh Imola, Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 194.681 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03266 (220) 2007.09.26.
(732) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.,

Koprivnica (HR)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, 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; mindenfajta halból, tartósított halból, sózott halból, hal-
konzervbõl és halászlébõl készült élelmiszerek emberi fogyasz-
tásra.

(111) 194.682 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03662 (220) 2007.10.30.
(732) Flamandéria Bt., Budapest (HU)

(541) Pár Perc Krumpli
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés).

(111) 194.683 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03483 (220) 2007.10.12.
(732) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) MT Group
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére, kap-
csolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányí-
tására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; automata elosztó-
berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülé-
kekhez; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számító-
gépek; írott és nem írott adathordozók (amelyek a 9. osztályba
tartoznak); számítógépprogramok (mentett); elektronikusan fel-
vett adatok (letölthetõk); elektronikus kiadványok (letölthetõk).
16 Nyomdaipari termékek; fényképek; irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; számítógép-adatbázisban tárolt adatok és információk
összegyûjtése, rendszerezése, fordítása és gazdasági elemzése;
kiskereskedelmi szolgáltatások (internet és egyéb távközlési há-
lózat segítségével) a 9. és 16. osztályba felsorolt termékekre.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Számítógépek és távközlési berendezések építése, tárolása,
javítása, karbantartása.
38 Távközlés; hírügynökségek; távközlési berendezések bérlé-
se; távközlési információk.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardverek, szoftverek és adatbázi-
sok tervezése és fejlesztése; mûszaki konzultációk; elektronikus
adattárolási szolgáltatások; adattároló berendezések bérlése;
website készítése megrendelõk részére.
45 Licencia és szellemitulajdon-jogok.

(111) 194.684 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03267 (220) 2007.09.26.
(732) Central Business Center Ingatlankezelési Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szécsényi László, Szécsényi Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

(111) 194.685 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03661 (220) 2007.10.30.
(732) Pannon-Work Consulting Munkaerõ-kölcsönzõ és közvetítõ

Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Pardavi László ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 35 Munkaerõ-toborzás, személyzet kiválasztása pszichológiai
eljárásokkal, állásközvetítõ irodák.

(111) 194.686 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03481 (220) 2007.10.12.
(732) HUNGÁRIA-Közraktározási Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) AGROVIR
(511) 35 Segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalat üzleti

ügyeinek vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában.

(111) 194.687 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03846 (220) 2007.11.19.
(732) Ingatlan-Adatbázis Kft., Miskolc (HU)

(546)

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

(111) 194.688 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03070 (220) 2007.09.10.
(732) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company,

Seattle, Washington (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) TAZO
(511) 30 Tea és gyógytea; tea- és gyógyteaalapú italok; tea- és

gyógyteaalapú italok és koncentrátumok gyümölcsízesítéssel; fa-
gyasztott édességek tea-, gyógytea- és/vagy gyümölcsízesítéssel.
32 Gyümölcsitalok és gyümölcslét tartalmazó üditõitalok;
gyümölcslevek, szénsavas gyümölcs- és gyümölcslétartalmú ita-
lok és szódaitalok; fagyasztott gyümölcsitalok és fagyasztottgyü-
mölcs-alapú italok; folyékony és por alakú italkeverékek; ízesített
szirupok tea- és gyógyteaalapú italok készítéséhez.

(111) 194.689 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03264 (220) 2007.09.26.
(732) SEVER és Társa Kis- és Nagykereskedelmi Kft.,

Miskolc (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 194.690 (151) 2008.07.03.
(210) M 07 03263 (220) 2007.09.26.
(732) DREAM STÚDIÓ Kommunikációs Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Svéda István, Svéda Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámanyagok terjesztése, szabadtéri hirdetés, hirdetési
oldalak készítése, hirdetési hely kölcsönzése, különösen kereske-
delmi vagy reklámcélú kiállítások vagy vásárok szervezése.

(111) 194.704 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 03230 (220) 2007.09.24.
(732) BIOFARM Sp. z.o.o., Poznan (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) COGITON
(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) 194.705 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 03227 (220) 2007.09.24.
(732) MASTERPLAST GROUP KERESKEDELMI Zrt.,

Sárszentmihály (HU)
(740) Gláser Tamás, LÁRHEN Iparjogvédelmi, Tanácsadó,

Menedzser és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) MASTERPROFIL
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; építõanyagok és építõ-

elemek fémbõl; építõipari felhasználású fémprofilok; fémszerel-
vények építményekhez.

(111) 194.706 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 03231 (220) 2007.09.24.
(732) BIOFARM Sp. z.o.o., Poznan (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

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

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

(111) 194.707 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 02759 (220) 2007.08.02.
(732) dr. Szócska Gábor, Budapest (HU);

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

Budapest

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások.

(111) 194.708 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 03229 (220) 2007.09.24.
(732) Kutasi Szabolcs, Nyírpazony (HU)

(546)

(511) 4 Tüzelõanyagok.

(111) 194.709 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 02358 (220) 2007.06.29.
(732) EVM Zrt., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

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

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, interneten keresztül történõ reklámo-

zás, tájékoztatás és terjesztés, bemutatók és promóciók, internetes
játékok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás, interaktív játékok,
internetes játékok; sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 194.710 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 02758 (220) 2007.08.02.
(732) Mihályi Gábor László, Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 1 Hûtõanyagok jármûmotorokhoz.
40 Hulladék és szemét újrafeldolgozása, hasznosítása.

(111) 194.711 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 03443 (220) 2007.10.10.
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Papp Dávid József, Kisfalvi 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, beleértve a margarinokat, vajat is.
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) 194.712 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 03444 (220) 2007.10.10.
(732) HAIR FREE Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Érd (HU)
(740) dr. Galambos Imre ügyvéd, Budapest

(546)

(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) 194.714 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 03225 (220) 2007.09.24.
(732) MASTERPLAST GROUP KERESKEDELMI Zrt.,

Sárszentmihály (HU)
(740) Gláser Tamás, LÁRHEN Iparjogvédelmi, Tanácsadó,

Menedzser és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) WOODWOOL
(511) 17 Hõszigetelõ anyagok; kõgyapot szigetelõanyag; nedvesség

elleni szigetelõanyagok épületekhez; szigetelõfóliák; szigetelõ-
szövetek; szigetelõanyagok nyílászárókhoz; szigetelõlemezek;
szigetelõszalagok; tömítõanyagok; tömítõkittek; üveggyapot szi-
getelési célokra.
19 Nem fém építõanyagok.

(111) 194.716 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 03228 (220) 2007.09.24.
(732) MASTERPLAST GROUP KERESKEDELMI Zrt.,

Sárszentmihály (HU)
(740) Gláser Tamás, LÁRHEN Iparjogvédelmi, Tanácsadó,

Menedzser és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) ROOFBOND
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; építõanyagok és építõ-

elemek fémbõl.
19 Bitumenalapú építõanyag-bevonatok; bitumenes építési
anyagok; bitumenes bevonatok tetõfedéshez; építõanyagok nem
fémbõl.

(111) 194.717 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 02573 (220) 2007.07.17.
(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) NICKELODEON EL TIGRE MANNY RIVERA
KALANDJAI

(511) 9 Színházi vagy zenei hangfelvételek vagy videofelvételek;
napszemüvegek; mágnesek; minden típusú vezeték nélküli mo-
biltelefon-készülékek és alkatrészek, mobiltelefon-fedõlapok; le-
tölthetõ csengõhangok, zene, MP3-lejátszók, grafikák, video-
megjelenési képek vezeték nélküli mobil kommunikációs eszkö-
zökre, vezeték nélküli továbbítás csengõhang feltöltésére és letöl-
tésére, hang-, zene-, MP3-lejátszók, grafikák, videomegjelenési
képek, információ, és hírek az egész világra kiterjedõ számítógé-
pes hálózatról a vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközre;
szavazás és hang- és üzenetfogadás vezeték nélküli mobil kom-
munikációs eszközök között; videojáték programok, amik kazet-
tákon, lemezeken, CD-ROM-okon szalagokon vannak rögzítve,
és minidiszken; lemezre rögzített számítógépes játékszoftver,
CD-ROM-ok és minidiszkek.
16 Nyomtatott anyagok, nevezetesen jegyzetpapír és gyûrûs-
könyv-betétpapírok, fantasztikus könyvek sorozatai, képregé-
nyek, képregénykönyvek, matricák, kiragasztani való matricák,
cserekártyák, jegyzetkártyák, poszterek, dossziék, ceruzák, tol-
lak, naptárak.
18 Esernyõk, bõröndcédulák, sporttáskák, hátizsákok, övtás-
kák, küldönctáskák, kézitáskák, pénztárcák és retikülök, atlétikai
táskák, ruhatartó zsákok utazáshoz, hátitáskák, aprópénzes pénz-
tárcák, iskolatáskák, strandtáskák.
25 Fürdõruhák, fürdõköpenyek, strandruhák, övek, sortok,
dzsekik, kabátok, zoknik, lábbelik, selyemkendõk, szvetterek,
halloweenjelmezek, ruhák, kesztyûk, edzõsortok, fülvédõk,
nyakvédõk, pizsamák, nadrágok, ingek, melegítõfelsõk, síruhák,
hosszúnadrágok, napvédõk, nadrágtartók, garbók, alsóruházat,
mellények, melegítõruhák, fejfedõk.
28 Játékok és játékszerek, nevezetesen kártyajátékok, dobójá-
tékok; plüssjátékok; akciófigurák és ehhez tartozékok; CD-
ROM-okat hasznosító egyedülálló videojátékgépek, egyedülálló

videojátékgépek, egyedülálló hangkimenetgépek, táblajátékok;
sportcikkek, nevezetesen golfütõk, baseball-labdák, vízilabdák,
játék labdák, basseballütõk, karácsonyfadíszek.
38 Televíziós mûsorszóró szolgáltatás kábelen, szatelliten és
más forrásokon keresztül; kábelrádió-mûsorszórás, kábelrá-
dió-közvetítés; mobil rádiókommunikáció; rádiós mûsorszórás;
rádiós kommunikáció; vezeték nélküli mobiltelefon telekommu-
nikációs szolgáltatás és minden típusú mobiltelefon-szolgáltatás;
letölthetõ csengõhang ellátás, zene, MP3-as lejátszók, grafikák,
videokép vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközre; veze-
ték nélküli továbbítás, csengõhangok fel- és letöltése, hang-, ze-
ne-, MP3-lejátszók, grafika, videoképek, információ és hírek a
globális számítógépes hálózatról vezeték nélküli mobil kommu-
nikációs eszközökre; vezetékes telefonok közötti hang- és szöve-
ges üzenetek küldése és fogadása; internetszolgáltatás, nevezete-
sen hang- és audiovizuális felvételek közvetítése az interneten
keresztül.
41 Oktatás, tanítás és képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
szolgáltatás, beleértve a rádió- és televízióprogramokat; film- és
élõ adások bemutatása; animációs filmek és televíziós bemutatók;
mozi- és tv-stúdiós szolgáltatások; tévés szórakoztatás és élõ adás
elõadások és show-mûsorok, könyvkiadással kapcsolatos szolgál-
tatások, magazinok és folyóiratok; információszolgáltatás a beje-
lentõ televíziós programszolgáltatásától a többszörös felhaszná-
lókig a világhálón vagy az interneten vagy más online adatbáziso-
kon keresztül; táncmûsoros produkciók, zenei mûsorok és video-
díjkiosztó mûsorok; vígjáték mûsorok, játékprogramok és sport-
mûsorok élõ mûsor elõtt, amelyek elõadást sugároznak vagy fel-
vételek késõbbi sugárzásra; élõ zenei koncertek, tv-hírmûsorok;
tehetségkutató versenyek szervezése és zenei és televíziós díjki-
osztó mûsorok; stílus- és divatbemutató-szervezés és bemutatás;
információszolgáltatás a szórakoztatás területén a világméretû
számítógépes hálózaton keresztül.

(111) 194.718 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 03442 (220) 2007.10.10.
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Papp Dávid József, Kisfalvi 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, beleértve a margarinokat, vajat is.
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) 194.719 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 03445 (220) 2007.10.10.
(732) STEEL BIRD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Valkai István ügyvéd, Budapest
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(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(111) 194.720 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 03221 (220) 2007.09.24.
(732) SONY BMG Music Entertainment (Magyarország)

Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek.

(111) 194.721 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 03440 (220) 2007.09.28.
(732) Vitézy Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Cseszlai János ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 194.738 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03504 (220) 2007.10.16.
(732) OptiSun Kft., Miskolc (HU)
(740) Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(541) ÉRTÉKES ÉVEK
(511) 9 Napszemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok, szem-

üvegzsinórok, szemüvegek (optikai), optikai cikkek, optikai len-
csék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások, szemvizsgálat, optikusok szolgálta-
tásai, szemüvegkészítés.

(111) 194.739 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 00658 (220) 2007.02.25.
(732) dr. Seres András István, Budapest (HU)

(541) Budapest Retina Associates
(511) 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.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 194.740 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03242 (220) 2007.09.25.
(732) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) BÉRES MUCOLIN
(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) 194.741 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03244 (220) 2007.09.25.
(732) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) BÉRES KONTRACID
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

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

(111) 194.742 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03245 (220) 2007.09.25.
(732) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) BÉRES FLATIN
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

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

(111) 194.743 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03253 (220) 2007.09.25.
(732) Millennium & Copthorne International Limited,

singapore-i cég, City House, Singapore (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) GRAND MILLENNIUM
(511) 35 Szállodákkal, motelekkel és egyéb ideiglenes szálláshe-

lyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apart-
manszállodákat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshe-
lyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó
apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos közönségszol-
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gálat; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, mote-
leket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodá-
kat, kapcsolatos marketingtevékenység, beleértve eme szolgálta-
tások interneten és egyéb globális számítógépes hálózatokon
keresztül történõ hirdetését és reklámozását.
43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshe-
lyek bérbeadása; vendéglátóipar (étel és ital); összejövetelekhez
helyiségek bérbeadása; éttermek, kávéházak; ideiglenesszállás-
hely-foglalások; átmeneti lakhatási lehetõségek biztosítása; szol-
gáltatásokkal járó apartmanok biztosítása, szállodai szolgáltatá-
sok.

(111) 194.744 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03282 (220) 2007.09.28.
(732) Szabó József 95%, Mosonmagyaróvár (HU);

Passione Restaurant Kft. 5%, Tarcal (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 194.745 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03283 (220) 2007.09.28.
(732) Szabó József 95%, Mosonmagyaróvár (HU);

Passione Restaurant Kft. 5%, Tarcal (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 194.746 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03287 (220) 2007.09.28.
(732) Volumart Kft., Budapest (HU)

(541) ROTBERG PORCELAIN
(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-

ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); üveg-, por-
celán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(111) 194.747 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03288 (220) 2007.09.28.
(732) Volumart Kft., Budapest (HU)

(541) LORENTINA VASE
(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-

ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); üveg-, por-
celán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba,
vázák üvegbõl, porcelánból (kerámiából).

(111) 194.748 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03246 (220) 2007.09.25.
(732) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) BÉRES DIARIN
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

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

(111) 194.749 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03704 (220) 2007.11.05.
(732) Adventure Crew Kft., Hernád (HU)

(740) dr. Molnár Klára, Dr. Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 194.750 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03702 (220) 2007.11.05.
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

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

Budapest

(546)

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

(111) 194.751 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03701 (220) 2007.11.05.
(732) HUNGERIT Baromfifeldolgozó és Élelmiszeripari Zrt.,

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

Budapest

(546)
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(511) 29 Hús, baromfi és vadhús, különösen darabolt baromfitermé-
kek, baromfi vörösáruk, felvágottak, sonkák, baromfi félszáraz,
szárazkolbászok, szalámik, hidegkonyhai készítmények baromfi-
húsból, panírozott baromfitermékek elõsütve, készre sütve, steri-
lezett baromfitermékek.

(111) 194.752 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03700 (220) 2007.11.05.
(732) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

(541) NOVOROZAL
(511) 3 Illatszerek, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.

(111) 194.753 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03690 (220) 2007.11.05.
(732) Via Limes Kft., Zsámbék (HU)
(740) dr. Loósz Tamás, Dr. Loósz Tamás Ügyvédi Iroda,

Székesfehérvár

(541) ARCHÉ
(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.
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) 194.754 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03599 (220) 2007.10.25.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(300) 77/169,792 2007.05.01. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) PARTNERS IN DIABETES
(511) 42 Orvosi és tudományos kutatások, nevezetesen klinikai tár-

gyalások vezetése gyógyszerészeti készítmények emberi haszná-
latra tárgyban.

(111) 194.755 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03513 (220) 2007.10.16.
(732) Intesa Sanpaolo S.p.A., Torino (TO) (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Figyelmünk 100%-a az Öné. Mától még inkább...
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 194.756 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03511 (220) 2007.10.16.
(732) Stiefel Laboratories, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Coral Gables, Florida (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) SEBIPROX
(511) 3 Készítmények a bõr, nyálkahártya, köröm, haj és hajas fej-

bõr kezelésére; kozmetikai készítmények testen és arcon való
használatra; szappan, gyógyszappan, nem gyógyhatású hidratáló-
szerek, fényvédõ készítmények, napozás utáni készítmények,
hintõporok, gélek, lotionok, krémek, kenõcsök, lemosók, habok
és spray-k; a korpás és gyulladt fejbõr kezelésére szolgáló sampo-
nok.

(111) 194.757 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03512 (220) 2007.10.16.
(732) Stiefel Laboratories, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Coral Gables, Florida (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) BREVOXYL
(511) 5 Gyógyászati készítmények; gyógyászati készítmények bõr-

betegségek kezelésére, kondicionálására és a rendellenességek
kezelésére; gyógyhatású hidratálószerek; gyógyhatású tisztítóké-
szítmények; gyógyhatású készítmények a pattanások (aknék) ke-
zelésére.

(111) 194.758 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 00297 (220) 2007.01.30.
(732) Tehetséges Magyarországért Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Köteles Zoltán, S.B.G.& K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) Tehetség Tanács
(511) 41 Oktatás, nevelés, szórakoztatás, információk nyújtása, vizs-

gáztatás, gyakori képzés; nappali és levelezõ tanfolyamok, alko-
tómûhelyek, internetes távoktatás szervezése, lebonyolítása és tá-
mogatása; tudás- és tehetségalapú szellemi versenyek, válogatá-
sok, felmérések, kollokviumok, szemináriumok, szimpóziumok,
kulturális események szervezése, lebonyolítása és támogatása;
könyvkiadás, nem reklámcélú szövegek kiadása, könyvtári köl-
csönzés, kulturális, oktatási és nevelési célú kiállítások szervezé-
se; mûvészeti, tudományos társaságok, szövetségek, szakmai kö-
zösségek szervezése, létrehozása és támogatása; szellemi sportok
támogatása; ismeretterjesztõ, tudományos, mûvészeti, képzési és
információs kiadványok szerkesztése és kiadása; könyvkiadás,
folyóirat-kiadás; szellemi képességek fejlesztésével kapcsolatos
szolgáltatások, innovativitás és kreativitás fejlesztésével kapcso-
latos szolgáltatások; szellemi termékek, szerzõi mûvek, alkotói
munkák létrehozásának elõsegítése; tudományos és mûvészeti al-
kotói tevékenységek támogatása és elõsegítése; tehetséggondo-
zás; pályázatok kiírása és pályáztatás; hátrányos helyzetû egyé-
nek, fiatalok, gyermekek érvényesülési esélyének és társadalmi
felzárkózásának elõsegítése; alapítványok létrehozása; szellemi
termékek fejlesztése, oktatást-nevelést és egyéb társadalmi közér-
deket célzó pénzügyi alapok felosztására vonatkozó tervek készí-
tése.

A rovat 200 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 192.186, 194.165,
194.197, 194.241–194.248, 194.250, 194.251, 194.253–194.256,
194.259, 194.260, 194.313, 194.315–194.324, 194.326, 194.327,
194.335–194.338, 194.342, 194.343, 194.345, 194.346, 194.429,
194.431, 194.432, 194.434, 194.436–194.441, 194.445–194.449,
194.451–194.454, 194.492, 194.506, 194.507, 194.513, 194.515–
194.535, 194.537–194.555, 194.599, 194.605–194.619, 194.647–
194.690, 194.704–194.712, 194.714, 194.716–194.721, 194.738–
194.758
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Nemzeti lajstromozott védjegyek II.
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