
(111) 168.269 (151) 2002.01.09.
(210) M 00 04971 (220) 2000.09.20.
(732) Magyar Grundy UFA TV Mûsorgyártó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) RÓZSA BISZTRÓ
(511) 3 Fehérítõ készítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok,

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszoló szerek, szappanok, illat-
szerek, illóolajok, testápoló és szépészeti kozmetikai cikkek,
hajmosó szerek; fogtisztítószerek.

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

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.

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); játékkártyák;
nyomdabetûk; klisék.

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyömülcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

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

38 Távközlés.

41 Oktatási szolgáltatások; szórakoztatás, különösen rádiós és
televíziós szórakoztató mûsorok; filmgyártás és sokszorosítás, fil-
mek bemutatása és kölcsönzése, hang és képfelvétel, egyéb, hang
és/vagy képrögzítõ készülékeken történõ gyártása sokszorosítása,
ezen hang és/vagy kép felvevõhordozók bemutatása és kölcsön-
zése; rádiós és televíziós, különösen szórakoztató jellegû mûso-
rok tervezése és elkészítése; stúdiószolgáltatások és stúdiók bére-
lése, ideértve a film, a rádió és televíziós mûsorok elkészítéséhez
szükséges felszereléseket, berendezéseket; rádiós és televíziós
felvevõkészülékek kölcsönzése; szabadidõ és szórakoztató köz-
pontok; nyilvános szórakoztatás, cirkuszi elõadások, állatbemu-
tatók; színházi elõadások, musical-ek; koncertek, turnék, színhá-
zi, táncos és/vagy zenés elõadások szervezése és lebonyolítása;
sport és kulturális tevékenységek, valamint versenyek szervezése
és lebonyolítása; újságok és folyóiratok kiadása, folyóiratok köl-
csönzése; kereskedelmi vásárok oktatási és kulturális célú ki-
állítások és vásárok szervezése és lebonyolítása.

42 Iparjogvédelmi és szerzõi jogi ügyek kezelése és értékelése,
így különösen a rádió és televízió mûsorok, valamint egyéb hang
és képfelvételek vonatkozásában felhasználási jogok és sugárzási
jogok engedélyezése, audiovizuális, mechanikai és egyéb fel-
használói jogok tekintetében; idõjárás elõrejelzés; vendéglátás;
élelmiszer, ital, valamint ideiglenes elszállásolás szolgáltatása;
szobafoglalás; szépségszalonok; divatbemutatók szervezése; szá-
mítógépes programozás; számítógépes adatbázisok és adatbázis
programok hozzáférési idejének bérbeadása.

(111) 193.971 (151) 2008.05.14.
(210) M 07 00550 (220) 2007.02.19.
(732) Dream Family Kft., Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek; fémek és mikroelemek kolloidjából ké-
szült száj- és bõrápoló kozmetikai termékek.

5 Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmé-
nyek gyógyszerészeti használatra.

32 Készítmények italokhoz, gyümölcslevek, gyümölcsitalok,
instant porok különbözõ gyümölcsökbõl és zöldségekbõl, gyógy-
növényekbõl, valamint mézbõl.

(111) 194.371 (151) 2008.06.11.
(210) M 04 00660 (220) 2004.02.16.
(732) Szabó János, Debrecen (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

(111) 194.372 (151) 2008.06.11.
(210) M 04 00661 (220) 2004.02.16.
(732) Szabó János, Debrecen (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

(541) MATADOR
(511) 25 Ruházati cikkek.

(111) 194.457 (151) 2008.06.18.
(210) M 05 01903 (220) 2005.06.01.
(732) HIDROCENTRUM Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) FULLMOON
(511) 25 Ruházati cikkek; cipõk; kalapáruk; felsõruházat, sportruhá-

zat, farmer.
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(111) 194.459 (151) 2008.06.18.
(210) M 06 03617 (220) 2006.11.06.
(732) Fixlakás.hu Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 194.460 (151) 2008.06.18.
(210) M 07 03530 (220) 2007.10.18.
(732) Nutritive Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(546)

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

(111) 194.462 (151) 2008.06.18.
(210) M 07 03919 (220) 2007.11.23.
(732) Gyomaker Kft., Gyomaendrõd (HU)
(740) dr. Rakonczainé dr. Mészáros Gabriella ügyvéd, Békéscsaba

(546)

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

(111) 194.463 (151) 2008.06.18.
(210) M 07 03336 (220) 2007.10.02.
(732) Törley Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(111) 194.464 (151) 2008.06.18.
(210) M 07 03344 (220) 2003.08.12.
(732) Trocellen Italia S.p.A., Osio Sopra (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 17 Szigetelõanyagok, hangszigetelõ burkolatok; szigetelõpa-
pír; fémfólia szigetelés céljára; szigetelõszalag; szigetelõmáz;
szigetelõtermékek; a hõsugárzás elleni védelemre szolgáló készít-
mények; szigetelõolaj; épületek nedvesség elleni szigetelésére
szolgáló anyagok; szigetelõfesték; szigetelõk; gumi, guttapercha,
gumi, azbeszt, csillám és az ezen anyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; félkész mûanyag
termékek; csomagoló-, tároló- és szigetelõanyagok; nem fémbõl
készült tömlõk.
19 Tûzbiztos cement burkolatok; szigetelõüveg (épületekhez);
nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; nem fémbõl készült

épületek; nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev épí-
tési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hor-
dozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

27 Szõnyegek; lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok; falikárpitok.

(111) 194.465 (151) 2008.06.18.
(210) M 05 02015 (220) 2005.06.13.
(732) Teleste Oyj, Littoinen (FI)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) TELESTE
(511) 42 Számítógépes rendszerekkel kapcsolatos tanácsadás, külö-

nösen analóg és digitális jelek fogadására, átvitelére, feldolgozá-
sára és elosztására használt berendezéssel és szoftverrel kapcsola-
tos tanácsadás; berendezés, nevezetesen analóg és digitális jelek
fogadására, átvitelére, feldolgozására és elosztására használt szá-
mítógép szoftver javítása és üzembe helyezése; analóg és digitális
jelek fogadására, átvitelére, feldolgozására és elosztására használt
berendezés és szoftver tervezése és fejlesztése mások számára.

(111) 194.466 (151) 2008.06.18.
(210) M 07 01839 (220) 2007.05.17.
(732) KVARC-MINERAL Építõanyaggyártó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Garai Péter, Mátyás és Garai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 194.467 (151) 2008.06.18.
(210) M 07 03914 (220) 2007.11.23.
(732) Brauerei Beck GmbH & Co. KG, Bremen (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Beck’sperience
(511) 36 Támogatás (szponzorálás).

41 Szórakoztatás, élõ elõadások.

(111) 194.468 (151) 2008.06.18.
(210) M 07 01840 (220) 2004.03.11.
(732) Archea GmbH, Hessisch Oldendorf (DE)
(740) dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) ARCHEA
(511) 1 Szerves hulladékok, nevezetesen trágyák, trágyalevek.

11 Klímaberendezések, fûtõberendezések, hõcserélõk, hûtõbe-
rendezések, szárítóberendezések, levegõztetõ berendezések és
ezekbõl álló folyadékvezetõ rendszerek.

19 Építõanyagok tisztítóberendezések, elektromos áramot és
hõt szolgáltató kombinált erõmûvek, fermentorok és rothasz-
tótornyok elõállításához.

37 Mûszaki tervezés és építéstervezés; valamint tisztítóberen-
dezések, fermentorok, elektromos áramot és hõt szolgáltató kom-
binált erõmûvek, rothasztótornyok és alternatív energiák széltor-
nyok, biogáz és napsugárzás segítségével történõ termelésére
szolgáló berendezések készítése.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások a környezetbarát
energiatermelés területén.
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(111) 194.469 (151) 2008.06.18.
(210) M 08 00120 (220) 2008.01.17.
(732) Firstmed Centers Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbi-
cidek).

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

(111) 194.574 (151) 2008.06.30.
(210) M 07 02280 (220) 2007.06.21.
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 194.575 (151) 2008.06.30.
(210) M 07 00538 (220) 2007.02.16.
(732) PRO-MOT HUNGÁRIA Ingatlanfejlesztõ Kft.,

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

Budapest

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

letek.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

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

(111) 194.576 (151) 2008.06.30.
(210) M 07 01620 (220) 2007.04.27.
(732) Debreceni Hús Zrt., Debrecen (HU)
(740) dr. Aryné dr. Uhri Anna ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 16 P premier megjelöléssel, címkével ellátott papíralapú cso-
magolóanyag, karton, valamint vákuumcsomagolásra és védõ-
gázas csomagolásra szolgáló mûanyag csomagolóanyag.

29 Húsipari termékek, vörösáruk, kolbászfélék, szárazáruk,
töltelékáruk, sonka, zsír, baromfi, sertéshús termékek.

(111) 194.577 (151) 2008.06.30.
(210) M 07 02278 (220) 2007.07.03.
(732) Csángó Tamás, Budapest (HU)

(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.

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

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból készült termékek, amelyek nem tar-
toznak más osztályokba.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok, nem textil falikárpitok.

(111) 194.578 (151) 2008.06.30.
(210) M 07 03735 (220) 2007.11.07.
(732) Agro-Vitál Kft., Budapest (HU)

(541) ARANYBARÁT
(511) 33 Alkoholtartalmú italok a sör kivételével.

(111) 194.579 (151) 2008.06.30.
(210) M 07 04291 (220) 2006.04.12.
(732) Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Topeka, Kansas (US)
(740) S.B.G. & K. Budapest Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Lábbeli, valamint ruházati termékek, így fejfedõk, sálak,
kendõk, kalapok, kesztyûk, övek, zoknik, harisnyák, harisnya-
nadrágok, térdharisnyák és lábfej nélküli harisnyák.

35 Cipõket és divatkiegészítõket forgalmazó kiskereskedelmi
üzletek; lábbeli, ruházat, pénztárcák, kézitáskák és hátitáskák ér-
tékesítésével összefüggõ online kiskereskedelmi szolgáltatások.

(111) 194.580 (151) 2008.06.30.
(210) M 07 02276 (220) 2003.02.06.
(732) Bach Flower Remedies Ltd., Wimbledon, London (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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(546)

(511) 5 Virágból készült gyógyszerek és virágkivonatok orvosi cé-
lokra; készítmények és anyagok érzelmi és/vagy pszichológiai ál-
lapotok és rendellenességek kezelésére és enyhítésére.

(111) 194.620 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03529 (220) 2007.10.17.
(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) POLYTAR
(511) 5 Gyógyászati készítmények; gyógyászati készítmények bõr-

betegségek kezelésére, kondicionálására és a rendellenességek
kezelésére; gyógyhatású hidratálószerek; gyógyhatású tisztítóké-
szítmények; gyógyhatású sampon kiütéses, gyulladt és korpás
fejbõr kezelésére.

(111) 194.621 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03900 (220) 2007.11.22.
(732) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Mosószerek; készítmények és anyagok mosodai célokra;
szövetkondicionáló készítmények; fehérítõszerek; tisztító-, fé-
nyesítõ-, súroló- és dörzsölõkészítmények; készítmények edé-
nyek mosásához; szappanok; kézmosó szerek; tisztító és fényesí-
tõ hatású készítményekkel impregnált kendõk.

5 Fertõtlenítõszerek; egészségügyi készítmények; rovar, fé-
reg, és kártékony állatok irtására szolgáló készítmények;
fungicidek; csíraölõ szerek; baktériumölõ készítmények; parazi-
tairtó szerek; algairtó szerek; rovarirtó szerek; gyomirtók; dezo-
dorok és egyéb nem személyi használatra szolgáló ilyen ké-
szítmények; légfrissítõ szerek; féregelriasztó szerek.

21 Nem elektromos mûködtetésû készülékek és anyagok tisztí-
tási célokra; tisztító-, portalanító- és fényesítõruhák; tisztító-, por-
talanító- és fényesítõszerekkel impregnált kendõk; adagolókészü-
lékek; kefék; súroló- és tisztítópárnácskák; szivacsok és tör-
lõeszközök.

(111) 194.622 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03527 (220) 2007.10.17.
(732) Naturgold Farms Kft., Edelény (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 194.623 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 02952 (220) 2007.08.28.
(732) MOLNÁR TV Mûsorkészítõ és Szolgáltató Kft.,

Csorna (HU)

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 194.624 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03131 (220) 2007.09.13.
(732) Ingatlanbank Franchise Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû

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

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

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 194.625 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03319 (220) 2007.10.01.
(732) Mareco Ingatlan Zrt., Budapest (HU)
(740) Katona Zsuzsanna, Budapest

(546)

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

(111) 194.626 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 02947 (220) 2007.08.28.
(732) Chemstar Kft., Budapest (HU);

F.F.W. Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 194.627 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 02813 (220) 2007.02.12.
(732) MEC Holding GmbH, Kriftel (DE)
(300) 30709718.8 2007.02.12. DE
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) PROTEC
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; kisebb acéláruk; fém-

csövek és fémkábelek; különösen fém öntõforma és védõréteggel
ellátott fém öntõforma, elsõsorban az üveggyártásban való alkal-
mazásra.

(111) 194.629 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03898 (220) 2007.11.22.
(732) GANZ-SKODA Electric Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest
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(541) GANZ-SKODA
(511) 12 Komplett trolibuszok; áramszedõk trolibuszokhoz; vala-

mint elektromos hajtásrendszerek, inverterek, áramátalakítók, se-
gédüzemi áramellátó berendezések, szabályozóegységek és
egyéb részegységek trolibuszokhoz, villamosokhoz, metróhoz,
helyiérdekû vasúthoz, motorvonatokhoz, mozdonyokhoz és vas-
úti személykocsikhoz.

(111) 194.630 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03902 (220) 2007.11.22.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda Alirodája, Budapest

(541) ELEVENSÉGBÕL ÖTÖS
(511) 30 Kávé, kávékivonatok, kávéalapú készítmények és italok; je-

ges kávé; pótkávék, pótkávékivonatok, pótkávé alapú készítmé-
nyek és italok; cikória, tea, teakivonatok, teaalapú készítmények
és italok; jeges tea; malátaalapú készítmények; kakó és kakaóala-
pú készítmények és italok; csokoládé, csokoládés termékek, cso-
koládéalapú készítmények és italok; cukorkaáruk, édességek,
bonbonok, kandiscukrok; cukor; rágógumi; természetes édesítõ-
szerek; pékáruk, kenyér, élesztõ, süteménytészta; kekszek, cuk-
rászsütemények, aprósütemények, ostyák, tejkaramellák, pudin-
gok; fagylalt, jégkrém, vizes jégkrémek, szörbet (fagylalt), fa-
gyasztott cukrászkészítmények, fagyasztott sütemények, lágy
jégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghurtok; kötõ-
anyagok, jégkrémek és/vagy vizes jégkrémek és/vagy vizes ször-
bet és/vagy fagyasztott cukrászkészítmények és/vagy fagyasztott
sütemények és/vagy könnyû jégkrémek és/vagy fagyasztott
desszertek és/vagy fagyasztott joghurtok készítéséhez; méz és
mézpótlók; gabonafélék reggelire, müzli, kukoricapelyhek, gabo-
napehely-szeletek, fogyasztásra kész gabonafélék; gabonakészít-
mények; rizs, tésztafélék, metélt tészta, nudli, galuska; rizs, liszt-
vagy gabonaalapú élelmiszerek, készételek formájában is; piz-
zák; szendvicsek; étkezési tésztakeverék és konyhakész ke-
nyértészta; szószok; szójaszósz; ketchup; aromatizáló vagy fû-
szerezõ készítmények ételekhez, ehetõ fûszerek, fûszerek, íze-
sítõk, salátaöntetek, majonéz, méz, mustár, ecet.

41 Nevelés, szakmai képzés, sport- és kulturális tevékenysé-
gek; élelmiszer-tudományi és technológiai képzés, fõzés és ven-
déglátóipar; filmkészítés és filmforgalmazás, könyvek, brosúra,
újságok, oktatási célra készült video- és hangfelvételek; konferen-
ciaszervezés, lebonyolítás, vezetés, kulturális vagy oktatási célú
kongresszus, kiállítás; sportvetélkedõk szervezése, versenyek,
koncertek, show-mûsorok, élõ elõadások bemutatása; üdülõtábo-
rok szolgáltatásai (szórakoztatás); sportedzõtáborok (tanfolya-
mok); rádiós szórakoztatás.

43 Éttermek, szállodai szolgáltatások, kávéházak, gyorsétter-
mek és kantinok, büfék, étkezdék; vendéglátóipar; szállásadás,
élelmiszer-minõségi vizsgálat és ellenõrzés; élelmiszerekre és
italokra vonatkozó tanácsadás.

(111) 194.631 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03901 (220) 2007.11.22.
(732) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Mosószerek; készítmények és anyagok mosodai célokra;
szövetkondicionáló készítmények; fehérítõszerek; tisztító-, fé-
nyesítõ-, súroló- és dörzsölõkészítmények; készítmények edé-

nyek mosásához; szappanok; kézmosó szerek; tisztító és fényesí-
tõ hatású készítményekkel impregnált kendõk.

5 Fertõtlenítõszerek; egészségügyi készítmények; rovar, fé-
reg és kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; fun-
gicidek; csíraölõ szerek; baktériumölõ készítmények; parazitairtó
szerek; algairtó szerek; rovarirtó szerek; gyomirtók; dezodorok és
egyéb nem személyi használatra szolgáló ilyen készítmények;
légfrissítõ szerek; féregelriasztó szerek.

21 Nem elektromos mûködtetésû készülékek és anyagok tisztí-
tási célokra; tisztító-, portalanító- és fényesítõruhák; tisztító-, por-
talanító- és fényesítõszerekkel impregnált kendõk; adagolókészü-
lékek; kefék; súroló- és tisztítópárnácskák; szivacsok és törlõ-
eszközök.

(111) 194.632 (151) 2008.07.02.

(210) M 07 03325 (220) 2007.09.28.
(732) Ecoprotect Kft., Szentgotthárd (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ECOPROTECT
(511) 11 Fûtéstechnikai és víztisztító berendezések, különösen bio-

masszát hasznosító fûtéstechnikai berendezések, valamint meg-
újuló energia átalakítására szolgáló berendezések és ilyen elven
mûködõ fûtéstechnikai berendezések, illetve biológiai szenny-
víztisztító berendezések.

40 Hõenergia elõállítása; bioenergia átalakítása; víztisztítás,
szennyvíztisztítás; fûtéstechnikai és víztisztító berendezések üze-
meltetése.

(111) 194.633 (151) 2008.07.02.

(210) M 07 03526 (220) 2007.10.17.
(732) Koczkás Patricia, Gyõr (HU)

(546)

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

(111) 194.634 (151) 2008.07.02.

(210) M 07 02948 (220) 2007.08.28.
(732) Chemstar Kft., Budapest (HU);

F.F.W. Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapok.

(111) 194.635 (151) 2008.07.02.

(210) M 07 03903 (220) 2007.11.22.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda Alirodája, Budapest
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(546)

(511) 30 Kávé, kávékivonatok, kávéalapú készítmények és italok; je-
ges kávé; pótkávék, pótkávékivonatok, pótkávé alapú készítmé-
nyek és italok; cikória, tea, teakivonatok, teaalapú készítmények
és italok; jeges tea; malátaalapú készítmények; kakó és kakaóala-
pú készítmények és italok; csokoládé, csokoládés termékek, cso-
koládéalapú készítmények és italok; cukorkaáruk, édességek,
bonbonok, kandiscukrok; cukor; rágógumi; természetes édesítõ-
szerek; pékáruk, kenyér, élesztõ, süteménytészta; kekszek, cuk-
rászsütemények, aprósütemények, ostyák, tejkaramellák, pudin-
gok; fagylalt, jégkrém, vizes jégkrémek, szörbet (fagylalt), fa-
gyasztott cukrászkészítmények, fagyasztott sütemények, lágy
jégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghurtok; kötõ-
anyagok, jégkrémek és/vagy vizes jégkrémek és/vagy vizes ször-
bet és/vagy fagyasztott cukrászkészítmények és/vagy fagyasztott
sütemények és/vagy könnyû jégkrémek és/vagy fagyasztott
desszertek és/vagy fagyasztott joghurtok készítéséhez; méz és
mézpótlók; gabonafélék reggelire, müzli, kukoricapelyhek, gabo-
napehely-szeletek, fogyasztásra kész gabonafélék; gabonakészít-
mények; rizs, tésztafélék, metélt tészta, nudli, galuska; rizs, liszt-
vagy gabonaalapú élelmiszerek, készételek formájában is; piz-
zák; szendvicsek; étkezési tésztakeverék és konyhakész
kenyértészta; szószok; szójaszósz; ketchup; aromatizáló vagy
fûszerezõ készítmények ételekhez, ehetõ fûszerek, fûszerek, íze-
sítõk, salátaöntetek, majonéz, méz, mustár, ecet.

41 Nevelés, szakmai képzés, sport- és kulturális tevékenysé-
gek; élelmiszer-tudományi és technológiai képzés, fõzés és ven-
déglátóipar; filmkészítés és filmforgalmazás, könyvek, brosúra,
újságok, oktatási célra készült video- és hangfelvételek; konferen-
ciaszervezés, lebonyolítás, vezetés, kulturális vagy oktatási célú
kongresszus, kiállítás; sportvetélkedõk szervezése, versenyek,
koncertek, show-mûsorok, élõ elõadások bemutatása; üdülõtábo-
rok szolgáltatásai (szórakoztatás); sportedzõtáborok (tanfolya-
mok); rádiós szórakoztatás.

43 Éttermek, szállodai szolgáltatások, kávéházak, gyorsétter-
mek és kantinok, büfék, étkezdék; vendéglátóipar; szállásadás,
élelmiszer-minõségi vizsgálat és ellenõrzés; élelmiszerekre és
italokra vonatkozó tanácsadás

(111) 194.636 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03720 (220) 2007.11.06.
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Egyesült

Királyság-beli cég, Hull (GB)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros &

Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

(111) 194.638 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03323 (220) 2007.10.01.
(732) Millennium & Copthorne International Limited,

Singapore (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(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, kapcsolatos közönségszolgálat;
ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket,
szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kap-
csolatos marketingtevékenység, beleértve eme szolgáltatások in-
terneten 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 lehetõség biztosítása; szolgál-
tatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.

(111) 194.640 (151) 2008.07.02.

(210) M 07 02953 (220) 2007.08.28.
(732) MOLNÁR TV Mûsorkészítõ és Szolgáltató Kft.,

Csorna (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, adminisztráció; irodai
munkák.

(111) 194.641 (151) 2008.07.02.

(210) M 07 02950 (220) 2007.08.28.
(732) ZR-Invest Vagyonkezelõ Kft., Kecskemét (HU)
(740) dr. Kardos Gyula ügyvéd, Kecskemét

(546)

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

(111) 194.642 (151) 2008.07.02.

(210) M 07 02951 (220) 2007.08.28.
(732) Molnár György Miklós, Budapest (HU)
(740) dr. Tomcsányi Tamás, Tomcsányi Tamás Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

lásadás.

(111) 194.643 (151) 2008.07.02.

(210) M 07 03132 (220) 2007.09.13.
(732) Ragoncsa Zoltán, Szigetvár (HU);

Koncz Csaba, Szigetvár (HU)
(740) Kormos Ágnes szabadalmi ügyvivõ, Budapest
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(546)

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

(111) 194.644 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03713 (220) 2007.11.06.
(732) Thera-Team Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 28 Testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más
osztályba.

(111) 194.645 (151) 2008.07.02.
(210) M 07 03523 (220) 2007.10.17.
(732) Expositor Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 194.722 (151) 2008.07.07.
(210) M 07 03621 (220) 2007.10.27.
(732) Hinner István, Nadap (HU);

Zalka Péter, Budapest (HU)
(740) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Jogi

Iroda Kft., Budapest

(541) SKARPEA
(511) 9 Életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; különö-

sen baleset elleni védõkesztyûk, biztonsági felszerelések, búvár-
álarcok, búvárfelszerelések, búvárkesztyûk, búváröltönyök, bú-
várruhák, CD-ROM (kompakt) lemezek, csuklótámaszok, diag-
nosztikai készülékek nem gyógyászati használatra, egyedi fény-
visszaverõ lemezek közlekedési balesetek megelõzésére, elektro-
mos akkumulátorok jármûvekhez, elektromos jeladók, elektro-
mos ellenõrzõ berendezések, gumiabroncsokban lévõ nyomás
csökkenését automatikusan jelzõ készülékek, hajtósebesség-mé-
rõ mûszerek, hajózási jelzõberendezések, hajózási készülékek és
mûszerek, hodométerek (lépésszámlálók), hõmérsékletjelzõk,
idõregisztráló készülékek, indikátorok, jelzõk (villamosság), lég-
zõmaszkok, mentõbóják, mentõcsónakok, mentõkészülékek és
felszerelések, mentõmellények, mentõövek, mentõponyvák, mû-
holdas navigációs készülékek, napszemüvegek, orrvédõk, paj-
zsok munkások arcának védelmére, sebességmérõ mûszerek, se-
bességmutatók, speciális védõöltözetek repülõk részére, számító-
gép-perifériák, számítógépprogramok, szemellenzõk, szemvédõ
ernyõk, szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüveglencse üvegjei,
szemüvegtokok, szemüvegzsinórok, szélmérõk, anemométerek,
szélzsákok, szirénák, szûrõk légzõmaszkokhoz, tûzvédelmi öl-
tözékek, úszómellények, úszóövek, vakításgátló szemüvegek, vé-
dõálarcok, maszkok, védõcipõk balesetek, sugárzás és tûz ellen,

védõeszközök személyek balesetvédelmére, védõhálók, védõ-
ruhák balesetek, sugárzás és tûz ellen, védõsisakok, védõsisakok
sporthoz.

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök,
különösen abroncsok jármûkerekekhez, belsõ gumiabroncstöm-
lõk, fékek jármûvekhez, fékek kerékpárokhoz, fékpofák jármû-
vekhez, fogaskerekek kerékpárokhoz, gumiabroncsok, hajóabla-
kok, ökörszemablakok, hajóbordák, hajócsavarok, hajók, hajtó-
láncok szárazföldi jármûvek részére, hajtóláncok szárazföldi jár-
mûvekhez, hajtómûvek szárazföldi jármûvekhez, háromkerekû
kisautók, motortriciklik, irányjelzõk jármûvekhez, irányjelzõk,
kerékpárokhoz, biciklikhez, stb.; javítókészletek belsõ gumiab-
roncstömlõkhöz, jármûgumiabroncsok, jármûkerekek, jármûke-
rékküllõ-rögzítõk, jármûülések, jármûvek kerékküllõi, kerék-
agyak jármûvekhez, kerékkiegyenlítõ súlyok, kerékpárhajtóka-
rok, kerékpár-kerékabroncsok, kerékpárkerékagyak, kerék-
pár-kerékküllõk, kerékpár-kitámasztók, kerékpársárvédõk, ke-
rékpárcsengõk, kerékpárkerekek, kerékpárkormányok, kerékpár-
nyergek, kerékpárok, kerékpárpedálok, kerékpártámaszok, ke-
rékpárvázak, kosarak kerékpárokhoz, lengéscsillapító rugók jár-
mûvekhez, légtömlõk kerékpárokhoz, lopásgátló riasztók jármû-
vekhez, lopásgátló szerkezetek jármûvekhez, mopedek, motorke-
rékpárok, motorok kerékpárokhoz, nyeregtakarók kerékpárokhoz
vagy motorkerékpárokhoz, nyeregtáskák kerékpárokhoz, rugók
jármûvek felfüggesztéséhez, sebességváltók, fogaskerekes hajtó-
mûvek szárazföldi jármûvekhez, sebességváltók szárazföldi jár-
mûvekhez, szabadonfutók szárazföldi jármûvekhez, szelepek,
jármûabroncsokhoz, szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyvál-
toztató eszközök, tengelyek, tengelyvégek, torziós rudak v. rugók
jármûvekhez, tömlõ nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz, tri-
ciklik, védõhálók kerékpárokhoz, visszapillantó tükrök, vontatók.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, különösen alsónemûk,
csuklyák, kapucnik, csúszásgátlók lábbelikhez, dzsekik, fejfedõk,
felsõruházat, fülvédõk, izzadságfelszívó alsónemûk, izzadságfel-
szívó harisnyák, kerékpáros-öltözetek, kesztyûk, kezeslábasok,
lábbelik, sapkák, sportcipõk, tornacipõk, tornaruházat, ujjatlan
kesztyûk, vízhatlan ruházat, zoknik, övek.

(111) 194.723 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 04015 (220) 2007.12.03.
(732) Reflexio 2005 Bt., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) Tánckoktél Tánciskola
(511) 41 Tánccal összefüggõ oktatás, vizsgáztatás, szórakoztatás,

klubszolgáltatás, verseny- és rendezvényszervezés, lebonyolítás.

(111) 194.724 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 04219 (220) 2007.12.19.
(732) Zhejiang Rongpeng Air Tools Co., Ltd., Zhejiang (CN)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 7 Kéziszerszámok, amelyeket nem kézzel mûködtetnek; vil-
lamos ragasztópisztolyok, hidraulikus kéziszerszámok, pneuma-
tikus kéziszerszámok, pneumatikus szögbelövõ pisztolyok, fes-
tékszóró pisztolyok, légsûrítõ gépek, villamos szögbelövõ pisz-
tolyok, sûrített levegõvel mûködõ kéziszerszámok.

(111) 194.725 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 04020 (220) 2007.12.03.
(732) Daewoo International Corporation, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
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(546)

(511) 36 Pénzügyi szolgáltatások, biztosítási befektetési tanácsadás,
kereskedelmi és kereskedõi brókerszolgáltatások, ingatlanbefek-
tetési szolgáltatások, lízinggel és értékbecsléssel kapcsolatos
szolgáltatások.

(111) 194.726 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03828 (220) 2007.11.15.
(732) Dendrite Hungary Szoftver Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Várnai Rupert, Várnai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 194.727 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03829 (220) 2007.11.15.
(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, ste-
rilezett baromfitermékek.

(111) 194.728 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03830 (220) 2007.11.15.
(732) Szilvás Zoltán, Érd (HU);

Szokolay Zsolt, Budapest (HU);
Pasta-Fresca Italiana Zrt., Érd (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatás.

(111) 194.729 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 04213 (220) 2007.12.19.
(732) Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.,

Sopron (HU)
(740) Török Antal, 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) 194.730 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03827 (220) 2007.11.15.
(732) Nótár Mária, Taktaharkány (HU)
(740) dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Nótár Mary
(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; hangfelvételhordozók, hanglemezek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; hirdetések levélben megrendelve, rek-
lámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, árumin-
ták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklám-
szövegek publikálása, televíziós reklámozás, rádiós reklámozás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; elõadómûvészek szolgáltatásai, hangfelvételek
kölcsönzése, rádiós szórakoztatás, show-mûsorok, szabadidõs
szolgáltatások nyújtása, szórakoztatás, televíziós szórakoztatás.

(111) 194.731 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 02367 (220) 2007.06.29.
(732) ZENIT Logisztikai Eszközök Kereskedõháza Kft.,

Budapest (HU)
(740) Kunvári Antal reklámszakértõ, Budapest

(546)

(511) 6 Rakodólapok fémbõl, fémállványzatok, fémépítmények,
fémoszlopok, fémrácsok rúdjai, lépcsõpofák, pénzszekrények, te-
herhordó fémhevederek, építmények acélból, építõelemek fém-
bõl.
37 Állványozás, építés, raktárak építése és javítása.

(111) 194.732 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03620 (220) 2007.10.27.
(732) Aloe Vera of America, Inc., Dallas, Texas (US)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker &

McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok, kozmetikai cikkek, hajszeszek; fogtisztító sze-
rek; nem gyógyászati bõrápolási cikkek, nevezetesen bõrtisztítók,
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hidratálókrémek, tonerek, kondicionálók, bõrápoló krémek és
arc- és testhámlasztó szerek; bõrfehérítõ a sötét elszínezõdések
csökkentésére; helyi krém a cellulitisz csökkentésére; hajápolási
készítmények, nevezetesen sampon, hajkondicionáló, hajzselé,
hajspray és hajfixálók; nem gyógyászati testápolási készítmé-
nyek, fogkrém, szájvíz; kozmetikai termékek, azaz alapozók
ajakrúzsok, korrektorok, szemöldökfixálók, szájceruzák, szem-
és szemöldökceruzák, szempillafestékek, arcpúderek, szemhéj-
festékek, szempúderek, alapozó-, fedõanyagok (conclear), barní-
tó, pirosító, por és/vagy folyékony szemhéjfesték, szájfény, nem
gyógyászati ajakbalzsam és sminkeltávolító, többcélú mosószer;
általános háztartási tisztítószerek.

(111) 194.733 (151) 2008.07.08.
(210) M 08 00230 (220) 2008.01.25.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

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

(111) 194.734 (151) 2008.07.08.
(210) M 08 00039 (220) 2008.01.09.
(732) AUCTUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Sopron (HU)

(546)

(511) 30 Cukortermékek.

(111) 194.735 (151) 2008.07.10.
(210) M 08 00041 (220) 2008.01.09.
(732) Adolf Darbo Aktiengesellschaft, Stans im Unterinntal (AT)
(740) dr. Szalántai Kinga, Sárdy és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) IMKERGOLD
(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) 194.737 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 04022 (220) 2007.12.03.
(732) ITF Pharma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

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

Budapest

(541) FLAVIA
(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 (herbi-
cidek).

(111) 194.759 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03292 (220) 2007.09.28.
(732) Kiskun Pack Kft., Bugacpusztaháza (HU)
(740) Nyerges Tibor, Kecskemét

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

(111) 194.760 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03872 (220) 2007.11.21.
(732) Corporation Habanos, S.A., Ciudad de La Habana (CU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

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.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök; utazó-
táskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; hámok,
nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 194.761 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03873 (220) 2007.11.21.
(732) Budapesti Piac Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gulya Zsuzsanna 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;
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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); nyomda-
betûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 194.762 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03874 (220) 2007.11.21.
(732) Fükõ Zoltánné, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Oktatás, nevelés.

(111) 194.763 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 03876 (220) 2007.11.21.
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG, Zurich (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) MILKA BRONZE
(511) 30 Kakaó, csokoládé, kakaós italok, csokoládés italok és az

ezek elkészítéséhez szükséges anyagok; péksütemények, kek-
szek, tészták és cukrászsütemények, különösen cukros és csoko-
ládés cukrászsütemények, tésztakészítmények, gabonapelyhek-
bõl és ehetõ jégbõl készült termékek.

(111) 194.764 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 04053 (220) 2007.12.07.
(732) Cheng Zhaoxin, Budapest (HU)
(740) dr. Vörös Ferenc ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 194.765 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 04054 (220) 2007.12.07.
(732) Cheng Zhaoxin, Budapest (HU)
(740) dr. Vörös Ferenc ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok; hor-
dozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem
elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek,
fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekré-

nyek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osz-
tályokba; ércek.
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.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(111) 194.766 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 04058 (220) 2007.12.07.
(732) Food-Export Kft., Baja (HU)

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, kávépótló szerek; lisztek és
más gabonakészítmények, kenyér, krémek, keksz, csokoládé,
csokoládés készítmények, péksütemények, cukrászsütemények,
méz, melaszszirup, élesztõ, sütõporok; só, mustár, fûszerek.

(111) 194.767 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 04059 (220) 2007.12.07.
(732) Humán Centrum Munkaerõ-kölcsönzõ és Közvetítõ Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Béhm Lajos, Béhm Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 45 Személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások (munka-
erõ-kölcsönzés és -közvetítés) nyújtása, megrendelése, egyedi
igényeknek megfelelõen; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére.

(111) 194.768 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 04060 (220) 2007.12.07.
(732) Andok Ferenc, Pécs (HU)

(541) CROSSROAD MAGAZIN
(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.

(111) 194.769 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 04061 (220) 2007.12.07.
(732) Millennium & Copthorne International Limited,

Singapore (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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(541) You are the Centre of Our World
(511) 35 Szállodákkal, motelekkel és egyéb ideiglenes szállás-

helyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és
apartmanszállodákat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szál-
láshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatások-
kal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos kö-
zönségszolgálat; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállo-
dákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apart-
manszállodákat, kapcsolatos marketingtevékenység, beleértve
eme szolgáltatások 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 lehetõség biztosítása; szolgál-
tatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.

(111) 194.770 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 04062 (220) 2007.12.07.
(732) Closed Joint Stock Company Industrial Association

„Konti”, Donetsk (UA)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(554)

(511) 30 Aprósütemények, sütemények, cukrásztermékek, mandulás
sütemények, édes sütemények, kekszek, cukormassza (cukrász-
termékekhez), gyömbéres mézeskalács, csokoládé, zsemlék, pék-
sütemények (molnárkák), ehetõ díszítések a süteményekhez, cu-
korka, karamell (cukorka), cukrásztermékek a karácsonyfa díszí-
téséhez, sütemények, sós kekszek, liszttartalmú élelmiszerek, ma-
lomipari termékek, szögletes cukorkák (édességek), makaróni
(tészta), marcipán, kerek pasztillák (édességek), sült édestészták,
tésztás ételek, töltött tészták, kekszek, teasütemények, piték,
pralinék, édességek (cukorkák), ostyák.

(111) 194.771 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 04063 (220) 2007.12.07.
(732) Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, Kawasaki-shi,

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

Budapest

(541) FUSO
(511) 7 Motorok, szárazföldijármû-motorok kivételével; szárazföl-

di jármûvek alkatrészei; váltakozó áramú motorok és egyenáramú
motorok (szárazföldijármû-motorok kivételével, de beleértve a
váltakozó áramú motorok és egyenáramú motorok alkatrészeit),
generátorok (váltakozó áramú generátorok), egyenáramú generá-
torok; dinamókefék, tengelyek, keréktengelyek, tengelyorsók
(kivéve szárazföldi jármûvek ezen alkatrészei), csapágyak (nem
szárazföldi gépek elemei), tengelykapcsolók illetve csatlakozó-
elemek (nem szárazföldi jármûvekhez), csapágyak (nem száraz-
földi jármûvekhez); erõátviteli egységek és meghajtómûvek gé-
pekhez (kivéve szárazföldi jármûvekhez), rugók (nem szárazföldi
jármûvekhez); fékek (nem szárazföldi jármûvekhez); szelepek
(nem szárazföldi jármûvekhez).
37 Gépkocsijavítás és -karbantartás; (ipari) légkondicionáló
berendezések javítása és karbantartása; hûtõberendezések és ké-
szülékek javítása és karbantartása; távközlõ berendezések és ké-
szülékek javítása és karbantartása; építõipari berendezések és ké-

szülékek javítása és karbantartása; elektromos világítóberendezé-
sek javítása és karbantartása; energiaelosztó, illetve energiaellátó
berendezések és készülékek javítása és karbantartása; generáto-
rok javítása és karbantartása, villanymotorok javítása és karban-
tartása; laboratóriumi készülékek és eszközök javítása és kar-
bantartása; mérõ- és ellenõrzõ berendezések és eszközök javítása
és karbantartása.

(111) 194.772 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 04064 (220) 2007.12.07.
(732) Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) PERSIL TISZTASÁG, MELY LÁTHATÓ ÉS
ÉREZHETÕ

(511) 3 Fehérítõkészítmények és más mosodai célokra szolgáló
anyagok, textillágyítók mosodai célokra, öblítõk mosodai célokra
és asztalnemûkhöz, textiltisztító, folteltávolító készítmények;
mosodai keményítõ; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszoló-
szerek.

(111) 194.773 (151) 2008.07.08.
(210) M 07 04272 (220) 2007.12.27.
(732) Balázs-Diák Taneszközforgalmazó és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kamarás Géza, Kamarás, Simonka & Szabó 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.

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.

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

(111) 194.775 (151) 2008.07.14.
(210) M 06 04175 (220) 2006.12.21.
(732) Cemkut Cementipari Kutató Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sztankó Ágnes, Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok, jellemzõen cement-, betonanyagok
és szerkezetek, építõelemek betonból és egyéb építõelemek és kö-
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vek, tûzálló anyagok és cementvakolatok, zsaluk, zsaluzatok,
szilicium-dioxid (kvarc), üveg.

42 Mûszaki szolgáltatás, anyag, gyártmány, termék és gyártási
eljárás minõség-ellenõrzése; mûszaki és biztonságossági elõírá-
soknak való megfelelõségének és minõségének tanúsítása, építési
anyagok, gyártmányok, termékek és gyártási eljárások megfe-
lelõségi tanúsítása.

(111) 194.777 (151) 2008.07.14.

(210) M 07 04251 (220) 2007.12.21.
(732) Fitochem Kft., Monor (HU)

(541) FULLGRASS
(511) 29 Tartósított, szárított zöldségek, zöldségkeverékek; tartósí-

tott, szárított kerti fûszernövények, kerti fûszernövénykeverékek;
kerti fûszernövények tartósítószerek készítéséhez; fagyasztott
zöldségek; fagyasztott zöldségkeverékek; fagyasztott kerti fû-
szernövények; fagyasztott kerti fûszernövénykeverékek; fa-
gyasztott zöldségpürék, fagyasztott zöldségkeverékbõl készült
pürék; fagyasztott kerti fûszernövénypürék, fagyasztott kerti fû-
szernövénykeverékbõl készült pürék; fagyasztott zöldségzselék;
fagyasztott zöldségkeverékbõl készült zselé; fagyasztott kerti fû-
szernövényzselék; fagyasztott kerti fûszernövénykeverékbõl
készült zselék; szárított zöldségek; szárított zöldségkeverékek;
szárított kerti fûszernövények; szárított kerti fûszernövénykeve-
rékek.

(111) 194.778 (151) 2008.07.14.

(210) M 07 04035 (220) 2007.12.05.
(732) Budapest Bortársaság Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gubek Nóra ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 194.780 (151) 2008.07.14.

(210) M 07 04248 (220) 2007.12.21.
(732) DFT Hungária Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Farnadi Péter, Farnadi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 194.781 (151) 2008.07.14.

(210) M 07 04252 (220) 2007.12.21.
(732) Chantal Team Rendezvényszervezõ és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Ormós Zoltán, Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Szabadidõs szolgáltatások nyújtása, színházi produkciók;
versenyek szervezése, zene-összeállítás.

(111) 194.782 (151) 2008.07.14.
(210) M 07 04253 (220) 2007.12.21.
(732) dr. Lászlófy Csaba, Budapest (HU)
(740) dr. Márton Judit, Márton Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) sanoral
(511) 44 Orvosi szolgáltatás; fogorvosi szolgáltatás; fogászati szol-

gáltatás; fogszabályozás; szájsebészet; gyermekfogászat; fogfe-
hérítés; szájhigiénés kezelések; fül-orr-gégészet; sebészeti szol-
gáltatás.

(111) 194.783 (151) 2008.07.14.
(210) M 07 04036 (220) 2007.12.05.
(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.

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

(111) 194.784 (151) 2008.07.14.
(210) M 07 04038 (220) 2007.12.05.
(732) Gáncs Andrea, Budapest (HU);

Farkas Róbert, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 194.785 (151) 2008.07.14.
(210) M 07 03855 (220) 2007.11.19.
(732) Klerna-99 Kft., Budapest (HU)

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

kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák,
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 194.786 (151) 2008.07.14.
(210) M 07 03065 (220) 2007.09.10.
(732) Paul Zsolt, Siklós (HU)

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

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

(111) 194.787 (151) 2008.07.14.
(210) M 07 04258 (220) 2007.12.21.
(732) Casio Keisanki Kabushiki Kaisa, Tokió (JP)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) NATURAL-V.P.A.M.
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítá-
sára, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
lemezfelvevõk; automata elosztóberendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; pénztárgépek, számoló-
gépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó be-
rendezések; elektronikus számológépek; tudományos elektroni-
kus számológépek; számítógépes szoftver tudományos elektroni-
kus számológépekhez; kézi személyi számítógépek; digitális sze-
mélyi asszisztensek (PDA-k); személyi számítógépek; számító-
gépes hardvertartozékok és ezek alkatrészei; számítógépszoftve-
rek; számítógép-nyomtatók; személyi számítógéphez tartozó szá-
mítógépes szoftver adattovábbítás létesítésére személyi szá-
mítógép és karóra vagy egy digitális kamera és más elektronikus
berendezés és készülék között; elektronikus személyi adat-
rendezõk; AC adapterek; elemek; elemtöltõk; csipkártyák; me-
móriakártyák; CD-ROM-ok; memóriaegységek.

(111) 194.788 (151) 2008.07.14.
(210) M 07 04034 (220) 2007.12.05.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth. dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Nõi higiéniai termékek, egészségügyi kendõk.
6 Alumíniumfólia.
16 Papírból készült termékek, háztartási papír, szemeteszsá-
kok, átlátszó fóliák, toalettpapír, papír zsebkendõk, szalvéták és
kozmetikai kendõk.
21 Tisztítórongyok, tisztítókendõk, szivacskendõk, háztartási
törlõkendõk, felmosórongyok.

(111) 194.789 (151) 2008.07.14.
(210) M 07 04260 (220) 2007.12.21.
(732) Kraft Foods Schwiz Holding AG, Zurich (CH)

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

(541) CHOCOSENS
(511) 30 Kávé, kávékivonatok, kávékiegészítõk, kakaóalapú italok,

csokoládé- és kávéalapú italok és az ezek elkészítéséhez szüksé-
ges anyagok, tea, péksütemény, cukor és édesítõk, sütemények,
kekszek, torták, palacsinták, ostyák, cukrászsütemények, cukros
és csokoládés cukrászsütemények, tésztatermékek, gabonape-
helybõl készített termékek, pattogatott kukorica, fagylaltok, gyü-
mölcsfagylaltok, méz, pudingok, harapni való falatok úgymint
pattogatott kukorica és kukorica csipszek és más kukoricaalapú
ropogtatni való falatok, rizs, árpa, rozs, vagy sült tészta.
43 Éttermek, snackbárok, büfé, kávéház, kávézó, önkiszolgáló
étterem, kantin és utasellátó szolgáltatások, étel- és italszolgáltató
szolgáltatások.

(111) 194.790 (151) 2008.07.14.
(210) M 07 04206 (220) 2007.12.18.
(732) dr. Gáti Eörs Dénes, Budapest (HU);

Román Zoltánné, Budapest (HU)
(740) dr. Rácz Iván, Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek.

(111) 194.791 (151) 2008.07.14.
(210) M 07 03194 (220) 2007.09.21.
(732) Családfa Kft., Budapest (HU)

(541) CSALÁDFA
(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-

lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 194.792 (151) 2008.07.14.
(210) M 07 03192 (220) 2007.09.21.
(732) Családfa Kft., Budapest (HU)

(541) FAMILY TREE
(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-

lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 194.793 (151) 2008.07.14.
(210) M 07 02342 (220) 2007.06.28.
(732) Wang Biao, Kaposvár (HU)
(740) dr. Túri Edit ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Férfizokni, nõi zokni, gyermekzokni, férfi, nõi és gyermek
ruházat, így ingek, rövid ujjú pólók, hosszú ujjú pólók, joggingok,
hosszúnadrágok, alsónadrágok, rövidnadrágok, ujjatlan topok,
esõkabátok, bébielõkék, szoknyák, blúzok, nõi ruhák, harisnya-
tartók, nadrágtartók, kardigánok, dzsekik, kabátok, esõkabátok,
overálok, nyakkendõk, köntösök, kalapok, sapkák, napellenzõk,
övek, sálak, hálóruházat, pizsama, nõi fehérnemû, alsónemû,
csizmák, cipõk, tornacipõk, szandálok, házicipõk, papucsok, für-
dõruházat, jelmezek és álarcok.

(111) 194.794 (151) 2008.07.14.
(210) M 07 04204 (220) 2007.12.18.
(732) Hörcsik CAD Tanácsadó Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kocsis Ildikó, Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ProwCALC
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(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) 194.795 (151) 2008.07.16.
(210) M 08 00197 (220) 2008.01.24.
(732) Ali Csaba, Gyöngyös (HU)

(546)

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

(111) 194.796 (151) 2008.07.16.
(210) M 08 00201 (220) 2008.01.24.
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-
peslapok, évkönyvek, könyvek, papír, karton és ezen anyagokból
készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek, irodai cik-
kek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készü-
lékek kivételével).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; sajtóhirdetés, kültéri hirdetések, rádió- és tv-hirdetés.

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

(111) 194.797 (151) 2008.07.14.
(210) M 07 03818 (220) 2007.11.14.
(732) Cheng Bike, Budapest (HU)

(546)

(511) 8 Kéziszerszámok, evõeszközök, borotvák, vágó- és szúró-
fegyverek.

11 Világítóberendezések, fõzõberendezések.

21 Eszközök, edények háztartási és konyhai célokra, fésûk, szi-
vacsok, kefék, takarítóeszközök, üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

28 Testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; horgászfel-
szerelések.

(111) 194.798 (151) 2008.07.14.
(210) M 07 04209 (220) 2007.12.18.
(732) Roco Graphics Grafikai Stúdió Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 194.799 (151) 2008.07.14.
(210) M 07 04198 (220) 2007.12.18.
(732) Sándor György, Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyászati készítmények; ezen belül különösen diagnosz-
tikai készítmények, terhesség megállapítására szolgáló készít-
mények.
10 Terhesség és termékenység megállapítására szolgáló esz-
közök.

(111) 194.800 (151) 2008.07.16.
(210) M 08 00194 (220) 2008.01.24.
(732) Alpha-Vet Kft., Székesfehérvár (HU)

(541) NOROVERM TRIO
(511) 5 Féreghajtó tabletta.

(111) 194.801 (151) 2008.07.16.
(210) M 08 00195 (220) 2008.01.24.
(732) TENDRE Takarmányipari Kft., Nagyigmánd (HU)

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

A rovat 100 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 168.269, 193.971,
194.371, 194.372, 194.457, 194.459, 194.460, 194.462–194.469,
194.574–194.580, 194.620–194.627, 194.629–194.636, 194.638,
194.640–194.645, 194.722–194.735, 194.737, 194.759–194.773,
194.775, 194.777, 194.778, 194.780–194.801

M954

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 9. szám I. kötet, 2008.09.15.

Nemzeti lajstromozott védjegyek I.
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