
(111) 173.396 (151) 2007.03.22.
(210) M 01 00610 (220) 2001.01.30.
(732) Fekete László, Csolnok (HU)
(740) Király György szabadalmi ügyvivõ, JUREX Iparjogvédelmi

Iroda, Budapest

(541) LEGERÕSEBB EMBER
(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás és kulturális tevé-

kenységek.

(111) 173.397 (151) 2005.04.21.
(210) M 01 00611 (220) 2001.01.30.
(732) Fekete László, Csolnok (HU)
(740) Király György szabadalmi ügyvivõ, JUREX Iparjogvédelmi

Iroda, Budapest

(541) MAGYARORSZÁG LEGERÕSEBB EMBERE
(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 173.398 (151) 2007.03.22.
(210) M 01 00612 (220) 2001.01.30.
(732) Fekete László, Csolnok (HU)
(740) Király György szabadalmi ügyvivõ, JUREX Iparjogvédelmi

Iroda, Budapest

(541) KÖZÉP EURÓPA LEGERÕSEBB EMBERE
(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás és kulturális tevé-

kenységek.

(111) 173.399 (151) 2005.04.21.
(210) M 01 00616 (220) 2001.01.30.
(732) Fekete László, Csolnok (HU)
(740) Király György szabadalmi ügyvivõ, JUREX Iparjogvédelmi

Iroda, Budapest

(541) VILÁG LEGERÕSEBB EMBERE
(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 173.400 (151) 2005.04.21.
(210) M 01 00609 (220) 2001.01.30.
(732) Fekete László, Csolnok (HU)
(740) Király György szabadalmi ügyvivõ, JUREX Iparjogvédelmi

Iroda, Budapest

(541) EURÓPA LEGERÕSEBB EMBERE
(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 181.948 (151) 2005.07.29.
(210) M 02 05273 (220) 2002.11.19.
(732) Tiffany and Company (New York állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) TIFFANY & CO.
(511) 25 Férfinyakkendõk, nõi sálak.

(111) 182.041 (151) 2007.02.27.
(210) M 03 01730 (220) 2003.04.22.
(732) Biogen Idec MA, Inc., Cambridge, Massachusetts (US)

(300) 76/493,829 2003.03.03. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) INVISIJECT
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények idegi rendellenességek ke-

zelésénél történõ használatra.
10 Orvosi készülékek, nevezetesen orvosi fecskendõk és önir-
rigátorok.

(111) 182.448 (151) 2007.03.26.
(210) M 03 02933 (220) 2003.07.04.
(732) UNILEVER N. V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ,

S.B.G. & K. Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) CIF AKTÍV HAB
(511) 3 Detergensek; készítmények és anyagok mosodai célokra;

szövetkondicionáló készítmények; fehérítõkészítmények; tisztí-
tó-, fényesítõ-, súroló- és csiszolókészítmények; készítmények
edények mosására; szappanok; dezodorok személyi használatra;
kézmosó szerek; tisztító-, fényesítõkészítményekkel és -anyagok-
kal átitatott kendõk.
5 Fertõtlenítõszerek; egészségügyi készítmények; készítmé-
nyek férgek, rovarok és ártalmas állatok irtására; germicidek;
baktériumölõ szerek; parazitairtó szerek, algaölõ szerek, inszekti-
cidek, gyomirtó szerek; dezodorok, személyi használatra szolgá-
lók kivételével, légtisztító készítmények; rovarûzõ szerek.
21 Nem elektromos mûködtetés készülékek és anyagok, tisztí-
tási célokra; tisztító-, portalanító- és fényesítõkendõk; tisztító-,
portalanító- és fényesítõszerekkel impregnált kendõk; adagolóké-
szülékek, kefék; súroló vagy tisztító célt szolgáló lapok; sziva-
csok és felmosók; csapdák, készülékek rovarok, férgek és ártal-
mas állatok befogására, elûzésére, megfogására vagy megölésére.

(111) 185.277 (151) 2006.09.11.
(210) M 04 01153 (220) 2004.03.16.
(732) Seres Oszkár, Miskolc (HU)

(546)

(511) 24 Lakberendezési textíliák.

(111) 187.264
(210) M 04 03313 (220) 2004.07.30.
(732) KT & G Corporation, Taejon (KR)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) ZEST
(511) 34 Dohány, cigaretták, szivarok, tubák, cigarettapapír, pipák,

cigarettaszûrõk, cigarettatartók és cigarettatárcák (nem nemes-
fémbõl), dohányzacskók, öngyújtók dohányosoknak (nem ne-
mesfémbõl), gyufák, pipatisztítók, hamutartók dohányosoknak
(nem nemesfémbõl) és szivarvágók.

(111) 187.265
(210) M 04 03971 (220) 2004.09.27.
(732) British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)
(300) 30418059 2004.03.31. DE
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(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 34 Cigaretták, dohány, dohányáru, szivarok és kis szivarok (ci-
garillók) kivételével, árucikkek dohányzók részére, öngyújtók,
gyufák.

(111) 187.267
(210) M 05 02575 (220) 2005.08.03.
(732) TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

(541) ZITOBACT
(511) 5 Orális gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készít-

mények gyógyászati használatra; kivéve a szemészeti készítmé-
nyeket.

(111) 188.165 (151) 2007.01.10.
(210) M 02 05601 (220) 2002.12.06.
(732) V.I.P.T. Személyszállító Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Szilágyi Edina ügyvéd, Egyéni 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); játékkártyák;
nyomdabetûk; klisék.

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 188.167 (151) 2007.01.10.
(210) M 06 02358 (220) 2006.07.11.
(732) Rumán Sándor, Solymár (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy 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.

(111) 188.334
(210) M 04 02880 (220) 2004.06.29.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Király György szabadalmi ügyvivõ, JUREX Iparjogvédelmi

Iroda, Budapest

(541) EXIT
(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-

peslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 188.337 (151) 2007.01.24.
(210) M 04 00080 (220) 2004.01.12.
(732) Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége,

Budapest (HU)
(740) dr. Steiner Erika, Budapest

(541) e-go
(511) 42 Számítógép-programozási szolgáltatások.

(111) 188.345
(210) M 04 03683 (220) 2004.09.01.
(732) Szerencsejáték Rt., Budapest (HU)

(541) Eldorado
(511) 9 Pénzbedobásos zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,

mozgóképfilmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok ter-
jesztése, szabadtéri hirdetés.
36 Pénzügyi ügyletek.

(111) 188.346
(210) M 04 03684 (220) 2004.09.01.
(732) Szerencsejáték Rt., Budapest (HU)

(541) Eldorado.hu
(511) 9 Pénzbedobásos zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,

mozgóképfilmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok ter-
jesztése, szabadtéri hirdetés.
36 Pénzügyi ügyletek.

(111) 188.347
(210) M 04 03678 (220) 2004.09.01.
(732) Szerencsejáték Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Pénzbedobásos zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,
mozgóképfilmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok ter-
jesztése, szabadtéri hirdetés.
36 Pénzügyi ügyletek.
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(111) 188.348
(210) M 04 03680 (220) 2004.09.01.
(732) Szerencsejáték Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Pénzbedobásos zenélõ automaták, fénycsövek reklámcélra,
mozgóképfilmek, pénzbedobással mûködõ készülékek, világító
és mechanikus táblák.

28 Játékok, játékszerek.

35 Reklámozás, hirdetés, hirdetõügynökségek, reklámújság,
rádiós reklámozás, televíziós reklámozás, reklámanyagok ter-
jesztése, szabadtéri hirdetés.

36 Pénzügyi ügyletek.

(111) 188.349
(210) M 05 00043 (220) 2005.01.06.
(732) Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

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

(111) 188.350
(210) M 05 01228 (220) 2005.04.04.
(732) Raab Karcher TÜZÉP Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Váradi József ügyvéd, Szentendre

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.

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.

8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

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

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, bitumen; nem fémbõl készült hordozható
szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és

mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 188.477 (151) 2007.03.19.
(210) M 05 04126 (220) 2005.12.22.
(732) Hajas Veronika Ágnes, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat);
digitális képfelvételezés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-
line kiadása; elõadások díszleteinek kölcsönzése; elõadómûvé-
szek szolgáltatásai; fényképészet; fordítószolgáltatások; klub-
szolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); könyvkiadás; kultu-
rális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; színházi produkci-
ók; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; szövegek ki-
adása (nem reklámcélú); múzeumi szolgáltatások (bemutatók, ki-
állítások); oktatás; rádió- és televízióprogramok készítése; video-
filmgyártás; zene összeállítása; élõ elõadások bemutatása; üdülõ-
táborok szolgáltatásai; különbözõ (tánc-, videó-, mozgás-, zene-,
építészet-, képzõ- és ipar-) mûvészeti ágak együttdolgozásának,
közös alkotómûhelyének szervezése, lebonyolítása; kulturális
vagy nevelési célú installációk szervezése, lebonyolítása; perfor-
mance-ok szervezése, bemutatása; kísérleti alkotómûhelyek kü-
lönbözõ mûvészeti ágak együttmûködésére; interaktív színházi
produkciók létrehozása, bemutatása; videomûvészet; mûvészeti
workshopok szervezése, lebonyolítása.

(111) 188.483 (151) 2007.03.19.
(210) M 06 00045 (220) 2006.01.05.
(732) IMMOBILIA Zt., Budapest (HU)

(541) FASHION GUIDE
(511) 35 Reklám; reklámanyagok terjesztése.

36 Ingatlankezelés; ingatlan-bérbeadás.

(111) 188.715 (151) 2007.02.16.
(210) M 06 02792 (220) 2006.08.17.
(732) Szabó József 98%, Mosonmagyaróvár (HU); ANDRÁSSY

KÚRIA Szálloda és Vendéglátóipari Kft. 2%, Tarcal (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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) 188.741 (151) 2007.02.27.
(210) M 04 00876 (220) 2004.02.26.
(732) DUNAFERR Dunai Vasmû Rt., Dunaújváros (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
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(546)

(511) 11 Radiátorok.

(111) 188.742 (151) 2007.02.27.
(210) M 04 00880 (220) 2004.02.26.
(732) DUNAFERR Dunai Vasmû Rt., Dunaújváros (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 11 Radiátorok.

(111) 188.743 (151) 2007.02.27.
(210) M 04 00881 (220) 2004.02.26.
(732) DUNAFERR Dunai Vasmû Rt., Dunaújváros (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 11 Radiátorok.

(111) 188.744 (151) 2007.02.27.
(210) M 04 00595 (220) 2004.02.11.
(732) KOFOLA a.s., Krnov (CZ)
(300) 197.715 2003.11.06. CZ
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, Szlovákiából származó pótkávé, zöldség-
bõl készült öntetek fõzéshez, öntetektõl eltérõ szószok, cukorka-
áruk, jégfrissítõ italokhoz, ételekhez, csokoládé alapú italok, ka-
kaó, kakaó alapú italok, kávé alapú italok, tea alapú italok, aro-
mák italokhoz az illóolajok kivételével, nádcukor szirup.
32 Szlovákiából származó ásványvizek, szénsavas italok és
más alkoholmentes italok, gyümölcsnektárok, szörpök és más
eszenciák italok elõállítására.
33 Szlovákiából származó alkoholos italok (a sörök kivételé-
vel).

(111) 188.745 (151) 2007.02.27.
(210) M 03 04011 (220) 2003.09.25.
(732) Novák Péter, Pécs (HU)

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(111) 188.746 (151) 2007.02.27.
(210) M 02 02770 (220) 2002.06.10.
(732) dr. Berend Róbert, Budapest (HU)

(541) FENG CHI
(511) 41 Szakmai képzés, nevelés, sport- és kulturális tevékenysé-

gek.

(111) 188.751 (151) 2007.02.28.
(210) M 05 02049 (220) 2005.06.15.
(732) Reál Hungária Élelmiszer Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Reál - Friss, barátságos, magyar
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojás; tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 188.757 (151) 2007.03.01.
(210) M 06 02970 (220) 2006.09.05.
(732) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) POLI-FARBE GLOBE
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(111) 188.759 (151) 2007.03.01.
(210) M 06 02969 (220) 2006.09.05.
(732) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) POLI-FARBE BORÓKA
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-

rek; festõanyagok; színezékek, színezõanyagok; hígítók; bevonó-
anyagok, maróanyagok; zománcok.

(111) 188.760 (151) 2007.03.01.
(210) M 06 02971 (220) 2006.09.05.
(732) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok.

(111) 188.761 (151) 2007.03.01.
(210) M 06 02972 (220) 2006.09.05.
(732) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari vegyi termékek.
2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták.
4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok.
19 Nem fém építõanyagok.

(111) 188.762 (151) 2007.03.01.
(210) M 06 02973 (220) 2006.09.05.
(732) POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok.

(111) 188.763 (151) 2007.03.01.
(210) M 05 02689 (220) 2005.08.17.
(732) DFT Hungária Kft., Budakalász (HU)
(740) dr. Farnadi Péter, Farnadi 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, tanítási és okta-
tási anyagok (készülékek kivételével).
43 Vendéglátás (élelmezés) idõleges szállásadás.

(111) 188.764 (151) 2007.03.01.
(210) M 05 02590 (220) 2005.08.05.
(732) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Story TV
(511) 9 Hanghordozók, optikai hordozók, hang- és optikai hordo-

zók.

16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-
peslapok, évkönyvek, könyvek.

35 Rádiós és televíziós reklámozás, közönségszolgálat, számí-
tógépes aktakezelés.

38 Távközlés, beleértve online szolgáltatás, ondemand (lehív-
ható szolgáltatás) és más elektronikus szolgáltatás.

41 Szórakoztatás, nevelés és szakmai képzés, fõként televízió-
és rádióprogramok formájában, online, ondemand (lehívható) és
más médiaszolgáltatás, tetszés szerinti programkészítés televízió-
hoz, rádióhoz és hírközléshez, online, ondemand (lehívható) mé-
diaszolgáltatások, mûsor-programkészítés film- és videokazettá-
hoz.

42 Számítógépprogramok fejlesztése, licencbe adása és lízin-
gelése (bérlése), adatállomány-szolgáltatás, vagyis adatok gyûj-
tése, tárolása, kutatása rendszerezése és közlése, adatállomány
használatához való jog kölcsönzése és igénybevételi idõ bérbe-
adása (kölcsönzése), mindenfajta távközlési szolgáltatáshoz való
hozzáférhetõség biztosítása, szerzõi-jogi ügykezelés, szerzõi jo-
gok, rádiósugárzási és tv-sugárzási jogok és egyéb immateriális
jogok.

(111) 188.765 (151) 2007.03.01.
(210) M 05 02351 (220) 2005.07.14.
(732) Magyar Szállodaportások „Aranykulcs” Egyesülete,

Budapest (HU)
(740) dr. Kalászi Éva, Kalászi & Pálos Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Import-export ügynökségek, piaci tanulmányok, piackuta-
tás, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás,
reklámszövegek publikálása, szakmai konzultáció üzleti ügyek-
ben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben.

39 Autóbusz-közlekedés, gépkocsival történõ szállítás, hely-
foglalás szállítással kapcsolatban, helyfoglalás utazáshoz, hely-
foglalás utazással kapcsolatban, jármûkölcsönzés, jármûvek köl-
csönzése, jármûvek kölcsönzése teherszállításra, sétahajó (szol-
gáltatások), taxiszolgáltatás, tengeri szállítás, turistairodák (szál-
lodai, panziós, helyfoglalás kivételével), utaskísérés, utasszállí-
tás, utazások szervezése.

41 Elõadások díszleteinek kölcsönzése, fényképészet, klub-
szolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), modellügynökségek
mûvészek számára, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szóra-
koztatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

43 Bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziók-
ban, helyfoglalás szállodákban, kantinok, büfék, étkezdék, kávé-
házak, panziók, rendezvényhez termek kölcsönzése, szálláshely
lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek (szállodák, panziók),
szállodai szolgáltatások, turistaházak, vendéglátóipar, átmeneti
szállások bérlete, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek,
üdülõtáborok szolgáltatásai (szállásadás).
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(111) 188.766 (151) 2007.03.01.
(210) M 05 03903 (220) 2005.12.07.
(732) SmithKline Beecham p.l.c., Brentford, Middlesex (GB)
(300) 2660918 2005.07.06. EP
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) CLEAN CONTROL
(511) 21 Fogkefék, fogpiszkálók, fogselymek.

(111) 188.767 (151) 2007.03.01.
(210) M 05 00892 (220) 2005.03.07.
(732) BERLIN-CHEMIE AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BETAMOX
(511) 5 Gyógyszerek; diétás anyagok gyógyászati használatra.

(111) 188.768 (151) 2007.03.01.
(210) M 04 03175 (220) 2004.07.19.
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Csikai Attila ügyvéd, Budapest

(541) T-Mobile-Jobb veled a világ
(511) 9 Telefonállomások (vezeték nélküli) rádiókészülékek; tele-

fon-adókészülék; rádiótelefon-állomások; vevõkészülékek; állo-
mások (rádiótelefon).
38 Távközlés.

(111) 188.770 (151) 2007.03.01.
(210) M 05 03656 (220) 2005.11.11.
(732) Mûsorszolgáltatási Alap Alkalmazott

Kommunikációtudományi Intézet, Budapest (HU)
(740) dr. Hegedûs Tamás ügyvéd, Veszprém

(546)

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

(111) 188.772 (151) 2007.03.01.
(210) M 05 03900 (220) 2005.12.07.
(732) Trafikantné Halmos Júlia, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.

(111) 188.773 (151) 2007.03.01.
(210) M 05 04027 (220) 2005.12.20.
(732) ZALA SPRINGS Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Gábor, Dr. Horváth Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(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.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
konybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
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 men-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és és fajánszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlák, zsákok
és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba); párnázó és
tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével); nyers textilros-
tok.
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.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és álla-
tok részére.

(111) 188.775 (151) 2007.03.01.
(210) M 05 02591 (220) 2005.08.05.
(732) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Sztori
(511) 9 Hanghordozók, optikai hordozók, hang- és optikai hordo-

zók.
16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-
peslapok, évkönyvek, könyvek.
35 Rádiós és televiziós reklámozás, közönségszolgálat, számí-
tógépes aktakezelés.
38 Távközlés, beleértve online szolgáltatás, ondemand (lehív-
ható szolgáltatás) és más elektronikus szolgáltatás.
41 Szórakoztatás, nevelés és szakmai képzés, fõként televízió-
és rádióprogramok formájában, online, ondemand (lehívható) és
más médiaszolgáltatás, tetszés szerinti programkészítés televízió-
hoz, rádióhoz és hírközléshez, online, ondemand (lehívható) mé-
diaszolgáltatások, mûsor-programkészítés film- és videokazettá-
hoz.
42 Számítógépprogramok fejlesztése, licencbe adása és lízin-
gelése (bérlése), adatállomány-szolgáltatás, vagyis adatok gyûj-
tése, tárolása, kutatása rendszerezése és közlése, adatállomány
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használatához való jog kölcsönzése és igénybevételi idõ bérbe-
adása (kölcsönzése), mindenfajta távközlési szolgáltatáshoz való
hozzáférhetõség biztosítása, szerzõi jogi ügykezelés, szerzõi jo-
gok, rádiósugárzási és tv-sugárzási jogok és egyéb immateriális
jogok.

(111) 188.776 (151) 2007.03.01.
(210) M 05 04017 (220) 2005.12.20.
(732) Innovaster Kft., Veresegyház (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) MODULMATIK
(511) 7 Élelmiszergyártó gépek.

(111) 188.777 (151) 2007.03.01.
(210) M 05 04016 (220) 2005.12.20.
(732) Innovaster Kft., Veresegyház (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) HIDROSTER
(511) 7 Élelmiszergyártó gépek.

(111) 188.779 (151) 2007.03.01.
(210) M 05 03897 (220) 2005.12.07.
(732) Herballon Léggömbdekoráció Kft., Sopron (HU)

(541) HERBALLON
(511) 35 Reklámozás; különös tekintettel a szabadtéri hirdetésekre;

reklámanyagok; felhasználása; léggömbök útján való reklámo-
zás; egyéb jellegû reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereske-
delmi adminisztráció, irodai munkák.
41 Dekoráció; különös tekintettel a léggömbdekorációra;
egyéb jellegû dekorációk; nevelés, szakmai képzés, szórakozta-
tás, sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 188.780 (151) 2007.03.01.
(210) M 05 03898 (220) 2005.12.07.
(732) dr. Bábos János, Tata (HU); Galambos Lajos, Budapest (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) FRANCO CHAAVO
(511) 30 Kávék, teák, kakaó, csokoládé; kakaó-, csokoládés tej és ká-

vé alapanyagú italok, cukrászati és édesipari termékek, édessé-
gek, így bonbonok, fagylaltok, cukorkák, sütemények, palacsin-
ták, pizzák, pudingok, rágógumik.
32 Ásványvizek, szénsavas vizek és más alkoholmentes italok;
sörök; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Borok, szeszes italok és likõrök.
41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, ideértve
rádiós és televíziós szórakoztatás, show-mûsorokat, klubszolgál-
tatásokat.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideértve éttermi,
kávéházi, büfé- és gyorséttermi szolgáltatások; ideiglenes szállás-
adás, ideértve szállodai és panziós, valamint moteles szolgáltatá-
sok.

(111) 188.781 (151) 2007.03.01.
(210) M 05 03889 (220) 2005.12.07.
(732) Herb-Pharma AG, Lüchingen (CH)
(740) dr. Kálmán János, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok

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

(111) 188.782 (151) 2007.03.01.
(210) M 05 02350 (220) 2005.07.14.
(732) Magyar Szállodaportások „Aranykulcs” Egyesülete,

Budapest (HU)
(740) dr. Kalászi Éva, Kalászi & Pálos Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Import-export ügynökségek, piaci tanulmányok, piackuta-
tás, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,
áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás,
reklámszövegek publikálása, szakmai konzultáció üzleti ügyek-
ben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben.
39 Autóbusz-közlekedés, gépkocsival történõ szállítás, hely-
foglalás szállítással kapcsolatban, helyfoglalás utazáshoz, hely-
foglalás utazással kapcsolatban, jármûkölcsönzés, jármûvek köl-
csönzése, jármûvek kölcsönzése teherszállításra, sétahajó (szol-
gáltatások), taxiszolgáltatás, tengeri szállítás, turistairodák (szál-
lodai, panziós, helyfoglalás kivételével), utaskísérés, utasszállí-
tás, utazások szervezése.
41 Elõadások díszleteinek kölcsönzése, fényképészet, klub-
szolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), modellügynökségek
mûvészek számára, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szóra-
koztatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).
43 Bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziók-
ban, helyfoglalás szállodákban, kantinok, büfék, étkezdék, kávé-
házak, panziók, rendezvényhez termek kölcsönzése, szálláshely
lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek (szállodák, panziók),
szállodai szolgáltatások, turistaházak, vendéglátóipar, átmeneti
szállások bérlete, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek,
üdülõtáborok szolgáltatásai (szállásadás).

(111) 188.783 (151) 2007.03.01.
(210) M 05 04028 (220) 2005.12.20.
(732) Neutrogena Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),

Los Angeles, California (US)
(740) Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) NEUTROGENA DERMATOLOGICS
(511) 3 Bõr-, haj- és testápoló termékek, nevezetesen szappanok,

tisztítók, habok, zselék, arcápolók, beleértve hidratálók, pakolá-
sok, tonikok, zselék, bõrradírok, törlõkendõk; öregedésgátló ké-
szítmények; napvédõk, fényvédõk; testápolók és hidratálók, zse-
lék, hintõporok, nem gyógyászati készítmények akne kezelésére,
nevezetesen tisztítók, pakolások, szappanok, törlõkendõk, toni-
kok, pórusösszehúzó szerek, hidratálószerek; szemkörnyékápoló
krémek és folyadékok; arcápolók férfiak részére; kézkrémek,
lábkrémek, samponok, hajkondicionálók, korpa elleni készítmé-
nyek, fejbõrápoló készítmények.

(111) 188.784 (151) 2007.03.01.
(210) M 05 03893 (220) 2005.12.07.
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Rt., Szeged (HU)
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(546)

(511) 29 Pacalpörköltkonzerv.

(111) 188.786 (151) 2007.03.01.
(210) M 05 02248 (220) 2005.07.04.
(732) Mészöly József, Budapest (HU)
(740) dr. Morvai Ottó ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

(111) 188.787 (151) 2007.03.01.
(210) M 05 04020 (220) 2005.12.20.
(732) Rádió 1 Rádiómûsort Készítõ és Közlõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bacsek György, Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 188.788 (151) 2007.03.01.
(210) M 05 02352 (220) 2005.07.14.
(732) dr. Páli Judit Éva, Göd (HU)
(740) dr. Kovács Edit ügyvéd, Dr. Kovács Edit Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, szakmai anyagok, publikációk,
könyvek, továbbképzési, tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével).

28 Játékok, játékszerek papírból, fából és egyéb anyagokból.

41 Nevelés, szakmai képzés, továbbképzés, kulturális tevé-
kenységek, pedagógiai, pszichológiai, klinikai és mentálhigiéni-
ai, gyermekpszichológiai és neuropszichológiai területeken.

(111) 188.789 (151) 2007.03.01.
(210) M 05 02597 (220) 2005.08.05.
(732) Pepsico, Inc., Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) PEPSI CAPPUCCINO
(511) 32 Kávé, kávé alapú italok, kapucsínó.

(111) 188.790 (151) 2007.03.01.
(210) M 05 03636 (220) 2002.04.22.
(732) FOX PETROLI S.P.A., Pesaro (IT)
(740) SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõ Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 4 Nyersolaj, kõolaj, ipari olajok és zsírok; kenõanyagok;
üzemanyagok (beleértve motoralkoholokat).

(111) 188.791 (151) 2007.03.01.
(210) M 05 02589 (220) 2005.08.05.
(732) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Story
(511) 9 Hanghordozók, optikai hordozók, hang- és optikai hordo-

zók.

16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-
peslapok, évkönyvek, könyvek.

35 Rádiós és televíziós reklámozás, közönségszolgálat, számí-
tógépes aktakezelés.

38 Távközlés, beleértve online szolgáltatás, ondemand (lehív-
ható szolgáltatás) és más elektronikus szolgáltatás.

41 Szórakoztatás, nevelés és szakmai képzés, fõként televízió-
és rádióprogramok formájában, online, ondemand (lehívható) és
más médiaszolgáltatás, tetszés szerinti programkészítés televízió-
hoz, rádióhoz és hírközléshez, online, ondemand (lehívható) mé-
diaszolgáltatások, mûsor-programkészítés film- és videokazettá-
hoz.

42 Számítógépprogramok fejlesztése, licencbe adása és lízin-
gelése (bérlése), adatállomány-szolgáltatás, vagyis adatok gyûj-
tése, tárolása, kutatása rendszerezése és közlése, adatállomány
használatához való jog kölcsönzése és igénybevételi idõ bérbe-
adása (kölcsönzése), mindenfajta távközlési szolgáltatáshoz való
hozzáférhetõség biztosítása, szerzõi-jogi ügykezelés, szerzõi jo-
gok, rádiósugárzási és tv-sugárzási jogok és egyéb immateriális
jogok.

(111) 188.792 (151) 2007.03.01.
(210) M 05 03892 (220) 2005.12.07.
(732) „PANTHER-PRO” 1., Érd (HU)
(740) Kunvári Antal, Budapest
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(546)

(511) 28 Játékszerek.
35 Árubemutatás, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások
szervezése, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton,
reklámanyagok terjesztése, reklámozás.

(111) 188.793 (151) 2007.03.01.
(210) M 05 02790 (220) 2005.08.29.
(732) BETHLEN AGRÁR Kft., Gyomaendrõd (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek.
38 Távközlés, alapvetõen rádió- vagy televízió-mûsorok su-
gárzását biztosító szolgáltatások.

(111) 188.794 (151) 2007.03.01.
(210) M 05 04029 (220) 2005.12.20.
(732) Neutrogena Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),

Los Angeles, California (US)
(740) Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) NEUSEB
(511) 3 Arcápoló készítmények, nevezetesen arctisztítók, arctörlõ

kendõk, lehúzócsíkok arcra, arcápoló krémek, arcápoló zselék és
arcápoló folyadékok; szemkörnyékápoló krémek, folyadékok a
szemkörnyék ápolására és szemkörnyékápoló szerek; hidratáló-
krémek, hidratálózselék és hidratálófolyadékok; bõrhámlasztó
krémek, bõrhámlasztó folyadékok, törlõkendõk és pakolások;
testápoló készítmények, nevezetesen testápolók, testkrémek, test-
lemosók; kézkrémek és kézápoló folyadékok; lábkrémek és láb-
ápoló folyadékok; nem gyógyászati készítmények akne kezelésé-
re, beleértve aknetisztítók, aknekezelõ készítmények, hidratálók,
tonikok, pórusösszehúzó szerek, törlõkendõk és pakolások.

(111) 188.795 (151) 2007.03.01.
(210) M 05 02250 (220) 2005.07.04.
(732) Masterplast Kft., Sárszentmihály (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Kft., Budapest

(541) ISOFOAM
(511) 17 Hõszigetelõ anyagok; hangszigetelõ anyagok; szigetelõ-

anyagok; valamint szigetelõlemezek; tömítõanyagok; üveggya-
pot szigetelési célra; és szigetelési fóliák.

(111) 188.796 (151) 2007.03.01.
(210) M 05 00007 (220) 2005.01.04.
(732) Veress János, Zalaszentgrót(Csáford) (HU); Veress Jánosné,

Zalaszentgrót(Csáford) (HU); Veress Ágota, Budapest (HU);
ifj. Veress János, Zalaszentgrót(Csáford) (HU)

(740) dr. Veress Gábor Csaba, Veress & Molnár Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 33 Bor.

(111) 188.797 (151) 2007.03.01.
(210) M 06 02975 (220) 2006.09.06.
(732) Gerencsér Csaba, Kistarcsa (HU)

(546)

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

(111) 188.798 (151) 2007.03.01.
(210) M 06 00795 (220) 2006.03.08.
(732) Habostorta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Préda Katalin ügyvéd, Marosi, Préda és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 188.799 (151) 2007.03.01.
(210) M 05 03868 (220) 2004.08.25.
(732) Magyar Közigazgatásfejlesztési Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Kocsis Ildikó, Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 42 Számítógépes rendszerek tervezése.

(111) 188.800 (151) 2007.03.01.
(210) M 05 03338 (220) 2004.01.07.
(732) Eastern Sugar s.r.o., Bratislavska cesta 1246/9 (SK)
(740) dr. Konkoly Tünde ügyvéd, Hajdúszoboszló

(546)

(511) 1 Mesterséges édesítõszerek.
30 Cukor, cukoráruk.

(111) 188.801 (151) 2007.03.01.
(210) M 06 00799 (220) 2006.03.08.
(732) Puskás Tivadar Közalapítvány, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)
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(511) 41 Akadémiák (oktatás); gyakorlati képzés; gyakorlati alkotó-
mûhelyek szervezése és lebonyolítása; konferenciák és kong-
resszusok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése
és lebonyolítása; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási
vizsgáztatás; szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások; esz-
mecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; szeminári-
umok rendezése és vezetése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása;
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; szórakozta-
tás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); élõ elõ-
adások bemutatása; színházi produkciók; zenekarok szolgáltatá-
sa; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése; helyfoglalás
show-mûsorokra; múzeumi szolgáltatások; kollégiumok, interná-
tusok; digitális képfelvételezés; fényképészet; könyvkiadás; nem
reklámcélú szövegek kiadása; elektronikus könyvek és folyóira-
tok online kiadása; elektronikus desktop kiadói tevékenység; on-
line elérhetõ elektronikus publikációk; szórakoz(tat)ási tárgyú in-
formációk; online játékok szolgáltatása; elõadások díszleteinek
kölcsönzése; színházi díszletek kölcsönzése; hangfelvételek köl-
csönzése; videoszalagok kölcsönzése; mozifilmek kölcsönzése;
könyvtári kölcsönzés; mozgókönyvtári szolgáltatások; felirato-
zás; mikrofilmezés; fotóriportok készítése; filmezés videoszalag-
ra; videofilmgyártás; videoszalagok vágása; filmgyártás; filmstú-
diók; hangstúdiók; rádió- és televízióprogramok készítése; rádi-
ós- és televíziós szórakoztatás; zene összeállítása; riporteri szol-
gáltatások; filmszínházak üzemeltetése; fogadások tervezése;
fordítói szolgáltatások.

(111) 188.802 (151) 2007.03.01.
(210) M 06 00961 (220) 2006.03.22.
(732) Royal Cleaning Ruhatisztító Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rostás Imre ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás, szerelés; fehérnemû mosása, fehérnemû
vasalása, fehérnemû tisztítása, fertõtlenítés, mosodák, pelenka-
mosás, ruhagõzölés, vasalás, ruhajavítás, ruhanemûk tisztítása,
ruhák felújítása, ruhák kitömése, stoppolás (ruhajavítás), szörmék
karbantartása tisztítása és javítása, tisztítógépek kölcsönzése,
vegytisztítás.
40 Anyagmegmunkálás; festési szolgáltatások, kalanderezés,
mángorlás (textilanyagoknál), kelmefestés, ruhaanyagok gyûrés-
állóvá tétele, ruhaanyagok tûzállóvá tétele, ruhavarrás, ruhák át-
alakítása, ruhák elõzsugorítása, beavatása, steppelés, tûzés, sza-
bás, szabászati szolgáltatások, szõrme fényesítése, szõrme moly
elleni kezelése, szõrme présfényezése, szõrmebundák egyedi fa-
zonigazítása, szõrmefestés, szûcsmunkák, textilanyagok fehéríté-
se, textilanyagok kezelése, textilanyagok kikészítése, appretúrá-
ja, textilanyagok molymentesítése, textilfestés, textil impregnálá-
sa, vízhatlanná tétele.

(111) 188.803 (151) 2007.03.01.
(210) M 06 00963 (220) 2006.03.22.
(732) Ivo, Toman, Praha 4 (CZ)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TAXUS Learning Forradalmi Angol és Német
nyelv

(511) 9 Nyelvoktatással kapcsolatos szoftver, telekommunikációs
rendszerek számítástechnikához, számítástechnika, audiovizuális
technológia, elektronikus eszközök nyelvi tantermekhez és más
hasonló tantermekhez, üres és mûsoros hanghordozók és audiovi-
zuális adathordozók - CD-k, MC-k, DVD-k, videoszalagok, mini-
lemezek, videoklipek.
16 Könyvek, brosúrák, szövegkönyvek, oktatási szövegek,
nyomtatott oktatási segédeszközök, csomagolóanyagok, zenei

nyomtatványok, zenei kéziratok, atlaszok, térképek, hírlapok,
magazinok, hirdetési katalógusok, fényképek, poszterek, festmé-
nyek, levelezõlapok, névjegykártyák, naptárak, naplók, forma-
nyomtatványok, telefonkönyvek, egyéb nyomtatott idõszaki és
nem idõszaki kiadványok és nyomtatott anyagok.
41 Szakmai képzés és oktatás, elõadások, szociális, sport-, szó-
rakoztató, verseny- és oktatási események és show-k szervezése
és közvetítése, könyvekkel, szövegkönyvekkel, oktatási szöve-
gekkel, oktatási segédeszközökkel, zenemûvekkel és magazinok-
kal kapcsolatos kiadói és szerkesztõi tevékenység.

(111) 188.804 (151) 2007.03.01.
(210) M 06 00964 (220) 2006.03.22.
(732) Fétis Iparos Centrum Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fehér Zsolt, Dr. Fehér Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

(111) 188.805 (151) 2007.03.01.
(210) M 06 00965 (220) 2006.03.22.
(732) Feng Gang, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 188.806 (151) 2007.03.01.
(210) M 06 00970 (220) 2006.03.22.
(732) BLOGTER Információszolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Markovitsné Miskolczy Emese, Budapest

(546)

(511) 42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés.

(111) 188.807 (151) 2007.03.01.
(210) M 06 00971 (220) 2006.03.22.
(732) SHENG LONG Kft., Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 14 Bizsu, ékszerek, fülbevalók.
25 Ruházati cikkek, cipõk, nõi fehérnemû, férfi fehérnemû,
fûrdõruhák.

(111) 188.809 (151) 2007.03.01.
(210) M 06 00972 (220) 2006.03.22.
(732) SZIDIROPULOSZ és TÁRSA Kereskedelmi és Vendéglátó

Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Heizer István ügyvéd, Biatorbágy
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(546)

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

(111) 188.810 (151) 2007.03.01.
(210) M 06 00017 (220) 2006.01.03.
(732) PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Levesek, húskoncentrátumból készült levesek, zöldségle-
vesbõl készült termékek, zöldségekbõl készült levesek, húsleves.

(111) 188.811 (151) 2007.03.01.
(210) M 06 00019 (220) 2006.01.04.
(732) Sanofi-Aventis Zrt., Budapest (HU)
(740) Mármarosi Tamásné, CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára Rt., Budapest

(591)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplá-
lékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógyha-
tású készítmények.

(111) 188.812 (151) 2007.03.01.
(210) M 06 00020 (220) 2006.01.04.
(732) Orbán Sándor, Budapest (HU); Csabai Ágnes, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; információk számítógépes adatbázi-
sokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázi-
sokba való szerkesztése, adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára), hirdetések le-
vélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak
készítése, import-export ügynökségek, közvélemény-kutatás, on-
line hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmá-
nyok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész ál-
lapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok
(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése,
reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési médi-
umban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámügy-
nökségek, hirdetõügynökségek, sajtófigyelés, segítségnyújtás ke-
reskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üz-
letvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szabadtéri hirdetés,
szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazda-
sági ügyekben, szállodai üzletvezetés, számítógépes nyilvántartá-
sok kezelése, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti informáci-
ók.

(111) 188.813 (151) 2007.03.01.
(210) M 06 00030 (220) 2006.01.04.
(732) KOFOLA a.s., Krnov (CZ)
(300) 430.652 2005.10.14. CZ
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 30 Zöldségbõl készült öntetek fõzéshez; ízesítõöntetek, aro-
mák; jég (természetes vagy mesterséges); kávé, kakaó vagy cso-
koládé alapú italok; tea alapú italok; italösszetevõk az eszenciák
kivételével; aromák italokhoz az illóolajok kivételével; nádcukor
szirup; sörbetek (fagylaltok), öntetektõl eltérõ szószok.
32 Ásványvizek, szénsavas italok és más alkoholmentes italok;
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sörbetek (italok); szörpök és
más eszenciák italok elõállítására; sörök.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 188.814 (151) 2007.03.01.
(210) M 06 00029 (220) 2006.01.04.
(732) KOFOLA a.s., Krnov (CZ)
(300) 430.397 2005.10.07. CZ
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 30 Zöldségbõl készült öntetek fõzéshez; ízesítõöntetek, aro-
mák; jég (természetes vagy mesterséges); kávé, kakaó vagy cso-
koládé alapú italok; tea alapú italok; italösszetevõk az eszenciák
kivételével; aromák italokhoz az illóolajok kivételével; nádcukor
szirup; sörbetek (fagylaltok), öntetektõl eltérõ szószok.
32 Ásványvizek, szénsavas italok és más alkoholmentes italok;
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sörbetek (italok); szörpök és
más eszenciák italok elõállítására; sörök.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 188.815 (151) 2007.03.01.
(210) M 06 00021 (220) 2006.01.04.
(732) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TIHANY ZAMAT
(511) 29 Tej, sajt és tejtermékek, étolajok és zsírok.

(111) 188.816 (151) 2007.03.01.
(210) M 06 00036 (220) 2006.01.04.
(732) Magyarországi Volksbank Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hainfahrt Eszter jogtanácsos, Budapest

(541) Volksbank Kölcsön Kártya
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 188.817 (151) 2007.03.01.
(210) M 06 00038 (220) 2006.01.04.
(732) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)
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(541) RATIOPHARM. BÍZOM BENNE.
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszerek; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok;
fertõtlenítõszerek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munka.

(111) 188.818 (151) 2007.03.01.
(210) M 06 00040 (220) 2006.01.04.
(732) Corvus Design Reklámügynökség, Budapest (HU)

(541) RATIOPHARM. BÍZZON BENNE!
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek.
35 Reklámozás.

(111) 188.819 (151) 2007.03.01.
(210) M 06 00041 (220) 2006.01.04.
(732) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Fagylaltok, jégkrémek, fagyasztott édességek, készítmé-
nyek ezek elõállítására.

(111) 188.820 (151) 2007.03.01.
(210) M 06 00151 (220) 2006.01.17.
(732) Ferencz Annamária, Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviselet Kft., Budapest

(541) M O H A I 1 3 7 4
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek egyéb alkoholmentes ita-

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

(111) 188.821 (151) 2007.03.01.
(210) M 06 00153 (220) 2006.01.17.
(732) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) CIB BETÉTMIXEK
(511) 36 Biztosítás és pénzügyek.

(111) 188.822 (151) 2007.03.01.
(210) M 06 00154 (220) 2006.01.17.
(732) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) CIB BETÉTMIX
(511) 36 Biztosítás és pénzügyek.

(111) 188.823 (151) 2007.03.01.
(210) M 06 00288 (220) 2006.01.30.
(732) Babó Motors Kft., Budapest (HU)
(740) Csoma Ajna Margaréta, Budapest

(546)

(511) 9 Védõszemüvegek, bukósisakok és védõsisakok motorke-
rékpárokhoz, mopedekhez és négykerekû quadokhoz, védõruhá-

zat és motorosruházat, kesztyûk, lábszárvédõk, magas szárú láb-
belik, motorosöltözékek, protektorral motorokhoz, mopedekhez
és négykerekû quadokhoz.
12 Segédmotorok, mopedek (MO291), motorkerékpárok
(MO320) négykerekû quadok, ezek részei és hozzájuk tartozó al-
katrészek, melyek nem tartoznak más áruosztályba.

(111) 188.824 (151) 2007.03.01.
(210) M 06 00291 (220) 2006.01.30.
(732) The Cheesecake Factory Assets Co. LLC, Calabasas Hills,

California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 43 Éttermi szolgáltatások.

(111) 188.825 (151) 2007.03.01.
(210) M 06 00293 (220) 2006.01.30.
(732) Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Szeged (HU)
(740) Sándor József szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 6 Fém építõanyagok és fémszerkezetek; csapok és szelepek.
7 Szivattyúk és kompresszorok; csapok és szelepek (mint gép-
részek).
9 Villamos energia vezetésére, elosztására, kapcsolására, át-
alakítására, tárolására szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; mérõmûszerek, ipari, híradástechni-
kai termékek és ipari folyamatirányító rendszerek.
11 Kazánok és radiátorok és egyéb fûtõberendezések.
35 Villamosenergia-kereskedelem; gépjármû- és gépjármûal-
katrész-kereskedelem; bútor, valamint elektromos és nem elekt-
romos háztartásicikk-kiskereskedelem; valamint egyéb kereske-
delmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák be-
leértve az információk/adatok számítógépes adatbázisokba ren-
dezését és szerkesztését, valamint adatbanki tevékenységet; üz-
letszervezési, üzletviteli és üzletvezetési tanácsadás; könyvelési,
könyvvizsgálati és adószakértõi tevékenység, valamint máshova
nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segítõ szolgáltatások.
36 Pénzügyi lízing és egyéb hitelügyletek; ingatlanügyletek;
egészségbiztosítás.
37 Építkezés beleértve az építésieszköz-kölcsönzést is sze-
mélyzettel vagy anélkül; javítás beleértve a gépjármû-karbantar-
tást és -javítást, továbbá elektromos háztartási cikk, irodai gép és
számítógép-karbantartás és -javítás, szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Villamosenergia-szállítás és -elosztás; szárazföldi személy-
és közúti teherszállítás; tárolás és raktározás; valamint hulladék
(beleértve a szennyvizet is) gyûjtése, szállítása és tárolása.
40 Villamosenergia-termelés; nyomdai szolgáltatások beleért-
ve a könyvkötészetet és egyéb befejezõ mûveleteket is; hulladék
(beleértve a szennyvizet is) kezelése és a hulladékból anyagában
hasznosítható anyagok kivonása; szennyezõdésmentesítés.
41 Könyvkiadás és egyéb kiadványok kiadása; szakmai kép-
zés; fényképészet; sportlétesítmények üzemeltetése; sporttevé-
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kenységek, valamint szabadidõs tevékenységek és szolgáltatások
nyújtása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó kutatói, tervezõi és fejlesztõ tevékenység; ipari elemzõ, kuta-
tó és vizsgálati szolgáltatások; mérnöki szakértõi tevékenység és
szaktanácsadás; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés,
-fejlesztés és szaktanácsadás, valamint egyéb számítástechnikai
tevékenység és szolgáltatások beleértve a számítógépprogramok
kidolgozását, kiadását, sokszorosítását, korszerûsítését és fenn-
tartását, valamint a számítógépes adathordozó sokszorosítást is.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; idõleges szállás-
adás.

(111) 188.827 (151) 2007.03.02.
(210) M 05 03840 (220) 2005.12.02.
(732) SOLE-MiZo Tejterméket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Tejtermékek, tejek.

(111) 188.828 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 00570 (220) 2006.02.17.
(732) HIDROVETÉS Kft., Remeteszõlõs (HU)

(541) Hidromulch
(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek.

(111) 188.829 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 00731 (220) 2006.03.02.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi hasz-
nálatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; anyagok fo-
gak tömésére, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek; készítmé-
nyek kártevõk elpusztítására, fungicidek, herbicidek.

(111) 188.830 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 00569 (220) 2006.02.17.
(732) Ferenc Attila, Pécs (HU)

(546)

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

(111) 188.831 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 00724 (220) 2006.03.17.
(732) MOZAIK KIADÓ Kft., Szeged (HU)

(740) dr. Hevesi Ferenc, Hevesi Ügyvédi Iroda, Szeged

(541) MOZAIK
(511) 9 Adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.

16 Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok (készü-
lékek kivételével).
28 Játékok, játékszerek.
35 Reklámozás.
41 Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevé-
kenységek.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés.

(111) 188.832 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 01081 (220) 2006.03.29.
(732) Solti András, Budapest (HU)

(541) toi.hu
(511) 39 Hulladékok szállítása és tárolása.

43 Hordozható épületek bérlete.

(111) 188.833 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 00729 (220) 2006.03.02.
(732) KÉRI PHARMA GENERICS Gyógyszermarketing és

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) CLOGEL
(511) 5 Gyógyszerkészítmények humán használatra.

(111) 188.834 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 00890 (220) 2006.03.14.
(732) ABA KLÍMA-GÁZ Kft., Érd (HU)
(740) Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 37 Klíma és légtechnikai berendezések szerelése, javítása, kar-
bantartása.

(111) 188.835 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 00893 (220) 2006.03.16.
(732) MASPED Annagora Beruházó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Balatonfüred (HU)
(740) dr. Horváth Péter ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
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(111) 188.836 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 00720 (220) 2006.03.02.
(732) Red Dot Ltd., Nicosia (CY)
(740) dr. Jádi Németh Andrea, Jádi Németh Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(111) 188.837 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 01091 (220) 2006.03.29.
(732) The Coca-Cola Company (Delaware államban bejegyzett

cég), Atlanta, Georgia (US)
(300) 78/724,405 2005.09.30. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok, nevezetesen üdítõitalok; szörpök és
koncentrátumok italok, nevezetesen üdítõitalok készítéséhez.

(111) 188.838 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 01076 (220) 2006.03.29.
(732) Solti András, Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Hulladékok szállítása és tárolása.

43 Hordozható épületek bérlete.

(111) 188.839 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 01082 (220) 2006.03.29.
(732) Solti András, Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Hulladékok szállítása és tárolása.

43 Hordozható épületek bérlete.

(111) 188.840 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 00895 (220) 2006.03.16.
(732) MASPEX Sp. z o.o., Wadowice (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok, szénsavas és szénsavmentes italok,
limonádék, izotóniás italok, tabletták italok készítéséhez, porok
italok készítéséhez, kivonatok italok készítéséhez, gyümölcsle-
vek, gyümölcsitalok, gyümölcsszörpök, nektárok, vitaminokkal
dúsított gyümölcslevek, vitaminos italok, alkoholmentes aperiti-
fek, alkoholmentes koktélok, vitaminos tabletták italok készítésé-
hez, vitaminos porok italok készítéséhez, alkoholmentes gyü-
mölcskivonatok, instant italok, többféle gyümölcsbõl készült ivó-
levek, sörbetek, sûrû gyümölcslevek, sárgarépa alapú italok, ivó-
levek gyümölcsdarabokkal, italok gyümölcsdarabokkal, italok
gyümölcshússal, ivólevek gyümölcshússal, gyümölcsös ízesítésû
italok, rosttal dúsított gyümölcslevek.

(111) 188.841 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 00732 (220) 2006.03.02.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi hasz-
nálatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; anyagok fo-
gak tömésére, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek.

(111) 188.842 (151) 2007.03.02.
(210) M 05 01010 (220) 2005.03.18.
(732) Ringier Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest

(546)

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

38 Távközlés.

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

(111) 188.843 (151) 2007.03.02.
(210) M 05 01586 (220) 2005.05.04.
(732) Rostás Zoltán, Budapest (HU)

(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.

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

37 Ablaktisztítás; aszfaltozás; bútorasztalos munkák; daruk
[építõipari gépek] kölcsönzése; elektromos berendezések felsze-
relése és javítása; falazás /kõmûvesmunka/; fûtõberendezések fel-
szerelése és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és
javítása; gyárépítés; kazánok tisztítása és javítása; konyhai felsze-
relések üzembe helyezése; kõmûvesmunkák; kútfúrás; külsõ és
belsõ festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések felszerelése
és javítása; raktárak építése és javítása; szigetelési szolgáltatások
/építés/; tapétázás; tetõfedõ munkák; tûzriasztók felszerelése és
javítása; útburkolás; vakolási munkák; vízvezeték-szerelés; víz-
szigetelés [építõipar], állványozás; építés; építési tárgyú informá-
ciók; építkezések felügyelete /irányítása/; építmények lebontása;
építõipari gépek kölcsönzése; épületek (belsõ) tisztítása; épületek
tisztítása (külsõ); öntözõberendezések üzembe helyezése, javítá-
sa.

(111) 188.844 (151) 2007.03.02.
(210) M 05 02881 (220) 2005.09.06.
(732) Tomor András, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdai termékek, fényképek,
papíripari cikkek, anyagok mûvészek részére, tanítási, oktatási
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) 188.845 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 01093 (220) 2006.03.29.
(732) Liu Jian, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházat.

(111) 188.846 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 01074 (220) 2006.03.29.
(732) BIOMED Bt., Kecskemét (HU)

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

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

(111) 188.847 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 01078 (220) 2006.03.29.
(732) Solti András, Budapest (HU)

(541) TOIVIP
(511) 39 Hulladékok szállítása és tárolása.

43 Hordozható épületek bérlete.

(111) 188.848 (151) 2007.03.02.
(210) M 05 03186 (220) 2005.10.04.
(732) EU PHARMA Kft., Szamosszeg (HU)

(541) CIKLUSVITAMIN
(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; egészségügyi készítmények a személyes higénia céljára a
piperecikkek kivételével.

(111) 188.849 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 01080 (220) 2006.03.29.
(732) Solti András, Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Hulladékok szállítása és tárolása.
43 Hordozható épületek bérlete.

(111) 188.850 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 00722 (220) 2006.03.02.
(732) PLK-Print Kft., Budapest (HU)
(740) Lochinger László, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 188.851 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 00719 (220) 2006.03.02.
(732) Red Dot Ltd., Nicosia (CY)
(740) dr. Jádi Németh Andrea, Jádi Németh Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 188.852 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 01084 (220) 2006.03.29.
(732) Thummerer Vilmos, Noszvaj (HU)

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

(111) 188.853 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 01087 (220) 2006.03.29.
(732) MOGYI Kereskedelmi Kft., Csávoly (HU)

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászati sütemények, fagylaltok; méz, kukorica (darált), ku-
korica (pattogatott), kukorica (sült), melaszszirup; élesztõ, sütõ-
porok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(111) 188.854 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 01075 (220) 2006.03.29.
(732) Bird Computer Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Számítógépek; számítógép-perifériák.

(111) 188.855 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 01077 (220) 2006.03.29.
(732) Solti András, Budapest (HU)

(541) toitoilet
(511) 39 Hulladékok szállítása és tárolása.

43 Hordozható épületek bérlete.

(111) 188.856 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 01086 (220) 2006.04.27.
(732) VITAFRUCT Gyümölcsfeldolgozó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Gyõrasszonyfa (HU)
(740) dr. Havasi Dezsõ, Havasi Ügyvédi Iroda, Gyõr

(546)

(511) 30 Gyümölcsvelõ; gyümölcsnektár; vákumszárított gyümöl-
csök; gyümölcsporok.

(111) 188.857 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 00572 (220) 2006.02.17.
(732) ORION CORPORATION, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládék, kekszek, aprósütemények, sós kekszek, os-
tyák, cukrászáru, kukoricachips, kenyér, tészták, sütemények, pi-
ték, pudingok, sörbetek, jégkrémek, cukorka, karamell, rágógumi
(nem gyógyászati célra).

(111) 188.858 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 01083 (220) 2006.03.29.
(732) Thummerer Vilmos, Noszvaj (HU)

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

(111) 188.859 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 01085 (220) 2006.03.29.
(732) Thummerer Vilmos, Noszvaj (HU)

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

(111) 188.860 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 00726 (220) 2006.03.02.
(732) Decora Spólka Akcyjna, Sroda Wielkopolska (PL)
(740) dr. Csalló Krisztina, Csalló Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ARBITON
(511) 1 Ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.

2 Festékek, kencék, lakkok.
6 Fém építõanyagok, egyéb fémtermékek, amelyek nem tar-
toznak más osztályokba (fém függönyrudak).
17 Tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok.
19 Nem fém építõanyagok.
20 Mûanyagból készült termékek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba (mûanyag függönyrudak).
27 Padlóburkolatok.
37 Építkezés; szerelési szolgáltatások.

(111) 188.861 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 00733 (220) 2006.03.02.
(732) Bio-Fit Natura Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

nyek gyógyászati használatra, diétás anyagok gyógyászati hasz-
nálatra, étkezési kiegészítõk tabletta, kapszula vagy por formájá-
ban.
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(111) 188.862 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 01079 (220) 2006.03.29.
(732) Solti András, Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Hulladékok szállítása és tárolása.
43 Hordozható épületek bérlete.

(111) 188.863 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 01073 (220) 2006.03.29.
(732) BIOMED Bt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súrolószerek, csiszolószerek; szappanok; il-
latszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek; masszázskrémek, test-
ápolók, kéz-láb- és körömápoló készítmények, tusfürdõk, habfür-
dõk, arc- és testpakolások és maszkok, arc- és szemkörnyék, vala-
mint testápoló krémek, ajakápoló készítmények; hajmosó és haj-
ápoló termékek; fogkrémek.

(111) 188.864 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 00897 (220) 2006.03.16.
(732) Razei Bar Industries (1996) Ltd., Jerusalem (IL)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SAMBUCOL
(511) 5 Természetes gyümölcskivonatok orvosi használatra.

32 Gyümölcskivonatok, szirupok és gyümölcslevek.

(111) 188.865 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 00728 (220) 2006.03.02.
(732) Boranal Borászati és Kereskedelmi Kft., Kiskõrös (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Borok.

(111) 188.866 (151) 2007.03.02.
(210) M 06 00567 (220) 2006.02.17.
(732) AKTÍV PAPÍR Kft., Budapest (HU)

(546)

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

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

(111) 188.867 (151) 2007.03.05.
(210) M 04 04194 (220) 2000.08.31.
(732) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)
(740) dr. Bartal Iván ügyvéd, Rein és Társai Freshfields Bruckhaus

Deringer Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Nem nemesfémbõl és ötvözeteibõl készült kulcstartó, jel-
vény; más áruosztályba nem sorolt fémtermékek.

9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, mérõ-, jelzõ-,
ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és fel-
szerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására vagy
sokszorosítására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemezek; kazettalejátszó készülék; CD-lejátszó; CD; rádió;
lemezjátszó; magnó; tv-játék; távirányító készülék; telefon, tele-
fonkészülék, telefonkagyló, mobiltelefon; üzenetrögzítõ készü-
lék; televízió; tv-készülék; képmagnó; videokazetta; videojáték-
kazetta; videotelefon; videoképernyõ; óra; autórádió; rádiós éb-
resztõóra; felvevõkamera; kamera; speciális fényképezõgép és
mûszertok; iránytû; automata áruelosztó berendezések és szerke-
zetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénz-
tárgépek, számológépek, zsebszámológépek; adatfeldolgozó be-
rendezések és számítógépek; számítógép-billentyûzet; számító-
gép; szemüvegtok; kontaktlencse tároló; szemüvegtartó lánc;
szemüvegtartó zsinór; szemüvegkeret; szemüveg; nagyítólencse;
fényszûrõ lencse; napszemüveg, távcsõ, fényképezõgép keresõ;
búvárkészülék; búvármaszk; búváröltözék; fürdõ- és úszómel-
lény; úszószárnyak; légzõkészülék víz alatti úszáshoz; villogó
jelzõfény; mérõkészülékek és berendezések; elektromos hajsütõ;
hajcsavaró, bukósisak; mágnes.

11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; fürdõszo-
ba-szerelvények; vécécsésze, -ülõke; ágymelegítõ; elektromos ta-
karó, fûtõkészülék; hõpalack; italhûtõ berendezés; kerékpárlám-
pa; mennyezetlámpa; elektromos karácsonyfaégõk; elektromos
lámpa; dekorációs lampionok; elemlámpa, zseblámpa, világítóra-
kéta; gázlámpa; lámpa; kávészûrõ; kávéfõzõ gép; kávédaráló; ká-
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vépörkölõ; kenyérpirító; elektromos vízforraló; lábmelegítõ; haj-
szárító; jégszekrény, fagyasztóláda.

12 Léggömb; babakocsi, bicikli, kerékpár, tricikli; bicikli és
kerékpárkosár, csengõ és pumpa; a 12. áruosztályba tartozó bicik-
li- és kerékpáralkatrészek és -tartozékok; kiskocsi, jármû üléshu-
zat, golfautó, kézikocsi, jármû fejpárna, jármûduda, jármûkerék-
agy, jármûtükör, sárhányó; evezõk, kenu-evezõlapátok; csónak,
kenu, dingi, gumicsónak; gyermekkocsi, gyermeksportkocsi és
babakocsitetõ és védõsátor; kerekes mózeskosár; jármûülésre
szerelhetõ biztonsági öv; az ebbe az áruosztályba tartozó gyermek
biztonsági ülés; jármû üléshuzat, jármûbe szerelhetõ napellenzõ;
taliga, kerekes szék, ablaktörlõ, szélvédõ, szélvédõ takaró, jármû-
riasztó, gyermekszállító eszközök, jármûkarfák, jármû-tetõcso-
magtartó és tetõsínek, jármû tetején szállított áruk rögzítésére, ki-
támasztására szolgáló szerelvények; kormánykerék, jármûülésre
és jármûbe szerelhetõ háttámla; kerékpár- és bicikli-csomagtartó;
hátsó csomagtartó- és autószõnyeg, biciklire és jármûbe szerelhe-
tõ palacktartó; jármûbe szerelhetõ mózeskosár-rögzítõk; biciklire
szerelhetõ szállítókosár; jármûülésre rögzíthetõ gyermeküléspár-
na; játékjármû gyermekek számára, autóspárna, ebbe az áruosz-
tályba sorolt jármûszerelvények és -tartozékok; ital-, étel- és cso-
magszállító kerekes kocsi és kerékpár, gokart, lábpedálos kocsi és
pedállal hajtott szárazföldi jármûvek, távirányítású repülõtárgyak
és jármûvek, jármû és egyéb biztonsági övekhez használatos
rögzítõ szerkezetek, gyermek játszójármû, gumi és abroncsjaví-
tó-készlet, roller, jármûvekben használható üléspárna és tálca,
jármû sárfogó lapok és sárvédõ, nyitható tetõablak és napellenzõ,
jármû védõponyva, jármûvekbe szerelhetõ szeméttároló, szõ-
nyeg.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; nemesfémbõl készült
háztartási eszközök; nemesfémbõl készült háztartási tárolóeszkö-
zök; nemesfémbõl készült vödör; nemesfémbõl készült doboz;
ékszerdoboz; ébresztõóra; jelvény; gyertyatartó és karos gyertya-
tartó; mandzsettagombok; nyakkendõtû; nyakkendõcsíptetõ;
kulcskarika; medál; zseb- és állóóra; karóraszíj; óralánc; karóra.

16 Papír- és írószeráru; nyomdaipari termékek; folyóirat;
könyv; magazin; kiadványok; poszter; levelezõlap; képregény;
munkafüzet; kifestõkönyv; notesz; címjegyzék; gyûjthetõ kártya
(trading card); öntapadós címke; matrica; gyûjthetõ kártya; tejes-
üvegkupak (gyûjthetõ kártya); könyvjelzõ; mûvészkellékek; író-
vagy rajzszerek; naptár, poszter, határidõnapló (nem elektroni-
kus); oktatási és tananyagok; irodaszerek; radír; ceruzahegyezõ;
vonalzó; levonókép (dörzsmatrica); iratmappa; fényképalbum;
album; csomagolópapír; ajándékcsomagoló; ajándékkísérõ kár-
tya; ajándékdoboz; üdvözlõlap; papír rendezvénykellékek; papír
dekorációs anyagok; csomagolóanyagok; parafa tábla; iskolatáb-
la; hirdetõtábla; bélyegalbum; kézikönyv; fotóalbum; játékkár-
tya; fénykép; papír- vagy kartonmodellek; irodai vagy háztartási
ragasztó; ragasztószalag; papír; festõecset; mûvészkellékek; le-
vélnehezék; ceruzakészlet; ceruza- vagy tolltartótok; ceruza-
vagy tolltartó; határidõnapló; papírszalvéta; képeslap; modelle-
zõkellékek; kotta.

18 Táska, utazóláda, bõrönd, hátitáska, bõrerszény, (babahor-
dó) kenguru, babakocsi, hátizsák, táskahuzat, neszeszer, pipere-
táska, pénztárca, levéltárca, aktatáska, sporttáska, ruhatartó zsák,
sportszatyor, névjegykártyatartó, kameratok; piperetáska, kulcs-
tartó, kártyatartó, bõrbõl készült útitáska, esernyõ, napernyõ, séta-
pálca, hám, nyereg, kalapdoboz, bõr kulcstartólánc, bõrbõl ké-
szült tok vagy bõrkarton, bõröv, diplomatatáska, csizma és cipõ
bõrbélés, iskolatáska, bõr vagy mûbõr kotta, lószerszám.

20 Bútor, tükör, képkeret; más áruosztályokba nem sorolt fá-
ból, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl készült ter-
mékek kagylóból, borostyánból, gyöngyházból vagy ezen anya-
gokat utánzó anyagokból vagy mûanyagból készült termékek;
díszpárna, matrac, párna, szék, hálózsák, kosár, gyöngyfüggöny;
ebbe az áruosztályba tartozó ágyfelszerelés, ágynemû, alvóhely
háziállatoknak, ágykeret, pad, lóca, palackrekesz, doboz, láda, ru-
haakasztó, kabátfogas, bölcsõ, gyermekágy, faliszekrény, íróasz-

tal, dívány, kutyaház, fésülködõasztal, szívószál, legyezõ, maga-
sított gyermekszék, bébijárókeret, járóka, felfújható reklámtár-
gyak, ékszerdobozka, levélszekrény, örökmozgó (szélfogó), iro-
dabútor, fa-, viasz-, gipsz- vagy mûanyag szobor, papírtörülkö-
zõ-adagoló, tálca.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésû és szi-
vacs; borotvapamacs; borotvapamacs-tartó; cipõkanál; szappan-
tartó doboz; szappanadagoló; szappantartó; fogkefe; púderpa-
macs; kefe (kivéve a festõecsetet); kefegyártáshoz használt anya-
gok; mosogatókefe; cipõkefe; takarítóeszközök; vasforgács; lo-
csolókanna; vödör; szemétvödör; porrongy; tisztítókendõ; háztar-
tási kesztyû; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építés-
hez használt üveg); más áruosztályokba nem sorolt üvegáru, por-
celán- és agyagedény; váza; cserépedény; kristály; tál; madárka-
litka; ketrec háziállatok részére; gyertyatartó; cukorkatartó; ruha-
akasztó; ruhafogas; ruhacsipesz; kenyértartó; kenyérvágódeszka;
poháralátét; koktélkeverõ; kávédaráló; kávéõrlõ; kávészûrõ; ká-
véskanna; üvegnyitó; dugóhúzó; vágódeszka; edény; papírtörül-
közõ-adagoló; pohár; bögre; söröskorsó; ivópohár; ivópalackok;
ivóedény; teáskanna; süteményesdoboz; fazék- és lábaskészlet,
lábas; tányér; fazék; fûszertartó készlet; sótartó; sószóró; borsszó-
ró; borsdaráló; tojástartó; tojásfõzéshez használt idõmérõ; kanál;
virágcserép; uzsonnadoboz; étlaptartó; szerencsemalac; pénzka-
zetta.

24 Törülközõ, flanellepedõ, párnahuzat, paplanhuzat, takaró,
paplan, ágykárpit, függöny, a 24. áruosztályba tartozó textilnemû;
textil asztalterítõ, szalvéta.

25 Ruházati cikkek, lábbelik, kalapáruk, sálak, kosztüm, pizsa-
ma, hálóköntös, úszóruha, nyakkendõ, kesztyû.

28 Ebbe az áruosztályba tartozó játékok, játékszerek, testneve-
lési és sportcikkek, karácsonyi díszek és karácsonyi petárdák, par-
tidekorációk és petárda, léggömb; szobabicikli; újdonságok és
mókás dolgok; papírsárkány; álarc; plüssjátékok; ebbe az áruosz-
tályba sorolt automata játékok; cukorkaadagoló.

(111) 188.868 (151) 2007.03.05.
(210) M 06 00559 (220) 2006.02.16.
(732) RESEACHING AND ARTISTIC CREATIONS, S.L.,

Valencia (ES)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

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; hús-, hal-, baromfi- és vadhúskonzervek; húsból, halból,
baromfiból és vadhúsból készült mélyhûtött élelmiszerek, ame-
lyek nem tartoznak más áruosztályokba.

(111) 188.869 (151) 2007.03.05.
(210) M 04 04994 (220) 2004.12.15.
(732) Samyang Corporation, Szöul (KR)
(300) 40-2004-0044239 2004.09.30. KR
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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(546)

(511) 10 Akupunktúrás tûk; varratkészítõ berendezések és eszközök;
varratanyagok sebészeti mûtétekhez; varratvarró tûk.

(111) 188.870 (151) 2007.03.05.
(210) M 05 02070 (220) 2005.06.17.
(732) YAN JIN 2000 KFT., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, férfiak, nõk és gyerekek részére.

(111) 188.871 (151) 2007.03.05.
(210) M 06 00865 (220) 2006.03.14.
(732) Takács Gyula, Budapest (HU)

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

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

(111) 188.872 (151) 2007.03.05.
(210) M 05 01833 (220) 2005.05.26.
(732) Gyõri Likõrgyár Zrt., Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 33 Likõrök.

(111) 188.873 (151) 2007.03.05.
(210) M 06 00718 (220) 2006.03.01.
(732) Przedsiebiorstwo Produkcyjne BI-ES COSMETIC

Beata Piotrowska, Slawomir Piotrowski, Jaroslaw Drozd,
Spólka jawna, Ilwa (PL)

(300) Z-302449 2005.11.18. PL
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FABIO VERSO

(511) 3 Parfüm és toalett-termékek, parfümök, toalettvizek, illatosí-
tott vizek, kölnivizek, dezodorok és izzadásgátló készítmények,
izzadásgátlók; illóolajok; fürdõolajok, kozmetikai fürdõsók,
szappanok és mosófolyadékok, fürdõkészítmények, kozmetiku-
mok, kozmetikai készítmények, krémek, emulziók, oldatok, zse-
lék, olajok, bõrápoló habok és balzsamok, testápoló készítmé-
nyek; hajmosó és hajápoló készítmények; hajápoló folyadékok és
oldatok, hajkondicionálók, hajápoló habok, hajápoló spray-k;
ajakápoló készítmények és szépségápolási készítmények, arcfes-
tésre szolgáló készítmények és arcfesték eltávolítására szolgáló
készítmények, ajakápoló készítmények és ajakfestésre szolgáló
készítmények, körömápoló készítmények és körömfestésre szol-
gáló készítmények, körömlakkok, körömlakklemosók; borotvál-
kozási és borotválkozás utáni készítmények; szõrtelenítõkészít-
mények, intim higiéniai készítmények; napozókészítmények és
ultraviola sugárzástól védõ készítmények, önbarnító készítmé-
nyek; arcpúderek, fürdés utáni púderek, higiéniai hintõporok;
fogápoló szerek és szájüregápoló készítmények, fogtisztító ké-
szítmények; tisztálkodási szerek, toalett egészségügyi készítmé-
nyek, háztartási vegyi termékek, mosószerek, mosásra használt
anyagok, mosóporok, mosószerek, textilöblítõ folyadékok, mosó-
por-koncentrátumok, textilöblítõ folyadékkoncentrátumok; tisz-
títószerek, fényesítõszerek, súrolószerek, ragasztók, tisztító- és
fényesítõtejek, antisztatikus készítmények háztartási célokra, bú-
tor- és padlófényesítõk, fából, fautánzatból és mûanyagból ké-
szült bútorok tisztítására, fényesítésére, felújítására és konzervá-
lására szolgáló készítmények, mosodai áztatókészítmények, tisz-
tító- és maratókészítmények, vízkõ-eltávolító készítmények ház-
tartási célokra, mosószappanok, textilek színét megújító szappa-
nok, mosásra használatos fehérítõkészítmények, bõrmosó készít-
mények, üvegtisztító készítmények, rozsdaeltávolító készítmé-
nyek.

(111) 188.874 (151) 2007.03.05.
(210) M 04 04992 (220) 2004.12.15.
(732) Samyang Corporation, Szöul (KR)
(300) 40-2004-0044238 2004.09.30. KR
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 Polikarbonát gyanták; polibutilén-tereftalát gyanták; poli-
etilén-tereftalát gyanták; akrilnitril-butadién-sztirol gyanták; fe-
nolgyanták; poliészter gyanták; laurilgyanták; poliuretán gyan-
ták; polipropilén gyanták; cellulóz mûgyanták; kazein alapú
gyanták; feldolgozatlan mûanyagok.

(111) 188.875 (151) 2007.03.05.
(210) M 04 03931 (220) 2004.09.22.
(732) Online Üzleti Informatikai Rt., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Szoftvertermékek, különösen számítástechnikai programok
és operációs rendszerek pénzügyi és banki tevékenységek elõse-
gítésére.

16 Nyomdaipari termékek, tanítási és oktatási anyagok (készü-
lékek kivételével).

M577

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/5

Nemzeti lajstromozott védjegyek



35 Számítástechnikai gépi adatfeldolgozás, pénzügyi, banki és
ahhoz kapcsolódó rendszertervezési és számítástechnikai mana-
gementtevékenység.

36 Pénzügyi, banki, számítástechnikai managementtevékeny-
ség.

42 Pénzügyi, banki és ahhoz kapcsolódó rendszertervezés.

(111) 188.876 (151) 2007.03.05.
(210) M 06 00555 (220) 2006.02.16.
(732) EURO-ELZETT Kft., Sopron (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) MULTISOFT
(511) 6 Ajtóbetétek fémbõl, ajtókilincsek fémbõl, ajtónyitó szerke-

zetek (nem elektromos), ajtóreteszek, ajtószerelvények fémbõl,
ajtózárak fémbõl, fémablakok, fémajtók, fémkapuk, fémszerelvé-
nyek építményekhez, kulcsok, tolózárak, zárak fémbõl.

(111) 188.877 (151) 2007.03.05.
(210) M 06 00557 (220) 2006.02.16.
(732) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zsoldos J. Demeter, Zsoldos Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

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.

38 Távközlés.

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

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

(111) 188.878 (151) 2007.03.05.
(210) M 04 04993 (220) 2004.12.15.
(732) Samyang Corporation, Szöul (KR)
(300) 40-2004-0044243 2004.09.30. KR
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Biológiai készítmények gyógyászati célra; nyers gyógysze-
rek; emésztõszervre ható szerek; kardiovaszkuláris szerek; ideg-
rendszerre ható szerek; allergia elleni szerek; epidermiszre ható
szerek; menstruációs ciklust szabályozó tabletták; emésztést elõ-
segítõ szerek gyógyszerészeti használatra; szerek daganatok ke-
zelésére; központi idegrendszerre ható szerek; szerek centrális
ideg kezelésére; nyugtatók; fájdalomcsillapítók; lázcsillapítók;
vércukorcsökkentõ szerek; vérhígítók; légzõszervre ható szerek.

(111) 188.879 (151) 2007.03.05.
(210) M 06 00558 (220) 2006.02.16.
(732) Nagy Lin, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikk, papíripari háztar-
tási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógé-
pek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási
anyagok (készülék kivételével); csomagolásra szolgáló mûanya-
gok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk;
klisék.

38 Távközlés.

(111) 188.880 (151) 2007.03.05.
(210) M 06 00556 (220) 2006.02.16.
(732) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zsoldos J. Demeter, Zsoldos Ügyvédi Iroda, Budapest

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

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktató berendezések és felszerelé-
sek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítá-
sára, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

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

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

(111) 188.881 (151) 2007.03.05.
(210) M 06 00548 (220) 2006.02.16.
(732) Polgár-Társak 2000 Kft., Törökszentmiklós (HU)

(541) NETTI
(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) 188.882 (151) 2007.03.05.
(210) M 06 00715 (220) 2006.03.01.
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás ügyvéd, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ELIPS
(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány, ideértve szivarok, cigaret-

ták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigaret-
tához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, dohánypótlók és -helyet-
tesítõk (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigaretta-
papírok és -csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok, cigaretta-
tárcák, hamutartók nem nemesfémbõl vagy azzal ötvözve vagy
borítva; pipák; zsebkészlet cigarettasodráshoz; öngyújtók; gyu-
fák.

(111) 188.883 (151) 2007.03.05.
(210) M 06 00714 (220) 2006.03.01.
(732) Szendi Horváth Mária, Budapest (HU)

(541) Gondtalanul, folttalanul: NovaStar
(511) 24 Bútorszövetek.

(111) 188.884 (151) 2007.03.05.
(210) M 04 04351 (220) 2004.10.26.
(732) Kövécs András, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Róbert Gábor, Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Automata árusítóberendezések és szerkezetek érmebedo-
bással mûködõ készülékekhez; elektronikus közlemények (letölt-
hetõ), pénzbedobós készülékekhez való gépezetek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivé-
telével); kézikönyvek, könyvek, könyvkötések, könyvkötészeti
cikkek.

38 Távközlés; elektronikus hirdetõtábla-szolgáltatás (távköz-
lési szolgáltatás), hozzáférés biztosítása számítógépes világháló-
hoz, mobil (celluláris) telefon-összeköttetés, számítógép-termi-
nálok közötti összeköttetések, távközlési kapcsolat létesítése szá-
mítógépes világhálóval, telefon-összeköttetések, telefonszolgál-
tatások, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségé-
vel, üzenetek küldése.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadá-
sa, könykiadás, mozgókönyvtári szolgáltatások, oktatás, oktatási
tárgyú információk, online elérhetõ elektronikus publikációk
(nem letölthetõk), szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szórakoz-
tatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk.

(111) 188.885 (151) 2007.03.05.
(210) M 06 00552 (220) 2006.02.16.
(732) Glória Ingatlanfejlesztési és Befektetési Kft., Debrecen (HU)

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

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

(111) 188.886 (151) 2007.03.05.
(210) M 05 04176 (220) 2005.12.28.
(732) Dao-Hoa Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Sárdi László, Dr. Sárdi László Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Napszemüvegek elemeként használt nem nemesfémek és
ezek ötvözetei.
9 Napszemüvegek.
21 Napszemüvegekben használt üveglencsék.

(111) 188.887 (151) 2007.03.05.
(210) M 06 00562 (220) 2006.02.16.
(732) SPEKTRUM-3D Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,

Debrecen

(541) DELABO
(511) 1 Ipari, tudományos vegyi termékek, vegyi termékek labora-

tóriumi analízishez, mikrobiológiai vizsgálatokhoz szükséges ve-
gyi termékek, finomvegyszerek, nagy tisztaságú oldószerek, stan-
dard oldatok analitikai célra.
9 Készülékek, berendezések laboratóriumi, vegyipari, tudo-
mányos kutatási és ipari célokra, vegyészeti készülékek és eszkö-
zök fémbõl, üvegbõl és mûanyagból, lombikok, pipetták, büret-
ták, mérõedények, digitális adagolók, digitális pipetták, digitális
büretták, desztillációs berendezések, fermentorok, hõmérõk, fizi-
kai és kémiai mennyiségmérõk, analitikai mérõmûszerek, mérle-
gek, elektroanalitikai mûszerek, kromatográfok, fotométerek,
spektrokémiai mûszerek, nagy tisztaságú terek készülékei, beren-
dezései.
20 Bútorok, elszívó vegyi fülkék, lamináris boxok, nagy tiszta-
ságú terek berendezései.

(111) 188.888 (151) 2007.03.05.
(210) M 06 00713 (220) 2006.03.01.
(732) Gal-Go Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Komjáthy Miklós ügyvéd, Budapest
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(546)

(511) 16 Albumok, bélyegzõk, bélyegzõ (pecsét) tartó állványok, bé-
lyegzõpárnák, borítékok, brosúrák, cégtáblák papírból vagy kar-
tonból, címkék, fedelek, kötések, borítók, formanyomtatványok,
ûrlapok, levélpapír, nyomtatványok, plakátok, falragaszok papír-
ból vagy kartonból, poszterek, öntapadó címkék, üdvözlõlapok,
kártyák.

(111) 188.889 (151) 2007.03.05.
(210) M 04 04832 (220) 2004.12.02.
(732) Szole-Meat Húsipari Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Aryné dr. Uhri Anna ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 29 Csaba eredetmegjelölés területérõl származó hús és hentes-
áru, elsõsorban kolbászok.

(111) 188.890 (151) 2007.03.05.
(210) M 06 00551 (220) 2006.02.16.
(732) Glória Ingatlanfejlesztési és Befektetési Kft., Debrecen (HU)

(541) Konstruma City
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 188.891 (151) 2007.03.05.
(210) M 05 03551 (220) 2005.11.07.
(732) HERBA HUNGARY Rt., Göd (HU)
(740) dr. Szõke András, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TAIPAI
(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek;

(dzsemek), kompótok; tej és tejtermékek.
30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemé-
nyek és cukrászsütemények.

(111) 188.892 (151) 2007.03.05.
(210) M 06 00553 (220) 2006.02.16.
(732) LA ISLA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kóróssziget (HU)
(740) dr. Albrecht Norbert, Dr. Albrecht Norbert Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 188.893 (151) 2007.03.05.
(210) M 06 00549 (220) 2006.02.16.
(732) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(111) 188.894 (151) 2007.03.05.
(210) M 06 00545 (220) 2006.02.16.
(732) ORGANICA Környezettechnológiák Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

(511) 41 Akadémiák (oktatás), gyakorlati képzés; gyakorlati alkotó-
mûhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése és
vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; levelezõ
tanfolyamok; szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások; kon-
ferenciák és kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturá-
lis vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tár-
gyú információk; oktatási vizsgáztatás; szabadidõs szolgáltatások
nyújtása; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); élõ
elõadások bemutatása; digitális képfelvételezés; elektronikus
desktop kiadói tevékenység; online elérhetõ elektronikus publiká-
ciók; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; könyv-
kiadás; nem reklámcélú szövegek kiadása; rádió- és televízió-
programok készítése; filmgyártás; videofilmgyártás; filmezés vi-
deoszalagra; videoszalagok kölcsönzése; hangfelvételek köl-
csönzése.

(111) 188.895 (151) 2007.03.05.
(210) M 05 00086 (220) 2005.01.10.
(732) Raiffeisen Lízing Rt., Budapest (HU)

(541) licitautó
(511) 12 Gépkocsik.

(111) 188.896 (151) 2007.03.05.
(210) M 06 00390 (220) 2006.02.03.
(732) Kovácsné Polgár Klára, Páty (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, fényké-
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pek, papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével), csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem
tartoznak más osztályokba).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 188.897 (151) 2007.03.05.
(210) M 06 00389 (220) 2006.02.03.
(732) BUDALAKK INNOVA Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) TRIO te+én+környezet
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok, rozsdagátló- és fakonzerváló sze-

rek, színezékek, nyers természetes gyanták.

(111) 188.898 (151) 2007.03.05.
(210) M 06 00711 (220) 2006.03.01.
(732) Hungary Szerencse Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruha, cipõ, kalapáru.

(111) 188.899 (151) 2007.03.05.
(210) M 04 04885 (220) 2004.12.08.
(732) Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya,

Budapest (HU)
(740) dr. Mészner Krisztina, Schiller-Mészner és Társai Ügyvédi Iroda,

Szigetszentmiklós

(546)

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

(111) 188.900 (151) 2007.03.05.
(210) M 05 03298 (220) 2005.10.13.
(732) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
(740) dr. Lovrecz Éva, Déri & Lovrecz Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MBC BUSINESS CENTER
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 188.901 (151) 2007.03.05.
(210) M 04 04887 (220) 2004.12.08.
(732) Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya,

Budapest (HU)
(740) dr. Mészner Krisztina, Schiller-Mészner és Társai Ügyvédi Iroda,

Szigetszentmiklós

(546)

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

(111) 188.902 (151) 2007.03.05.
(210) M 05 03299 (220) 2005.10.13.
(732) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
(740) dr. Lovrecz Éva, Déri & Lovrecz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 188.903 (151) 2007.03.05.
(210) M 05 03300 (220) 2005.10.13.
(732) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
(740) dr. Lovrecz Éva, Déri & Lovrecz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 188.904 (151) 2007.03.05.
(210) M 04 04890 (220) 2004.12.08.
(732) Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya,

Budapest (HU)
(740) dr. Mészner Krisztina, Schiller-Mészner és Társai Ügyvédi Iroda,

Szigetszentmiklós

(546)
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(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, könyv-
kötészeti anyagok, fényképek, papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére, ecsetek,
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével), tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével), csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba), nyomdabe-
tûk, klisék.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 188.905 (151) 2007.03.05.
(210) M 04 04888 (220) 2004.12.08.
(732) Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya,

Budapest (HU)
(740) dr. Mészner Krisztina, Schiller-Mészner és Társai Ügyvédi Iroda,

Szigetszentmiklós

(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), játékkártyák,
nyomdabetûk, klisék.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 188.906 (151) 2007.03.05.
(210) M 04 04886 (220) 2004.12.08.
(732) Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya,

Budapest (HU)
(740) dr. Mészner Krisztina, Schiller-Mészner és Társai Ügyvédi Iroda,

Szigetszentmiklós

(546)

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

(111) 188.907 (151) 2007.03.05.
(210) M 05 03033 (220) 2005.09.19.
(732) Johnson & Johnson (New Jersey államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikumok és piperecikkek a bõr és a haj ápolására,
tisztítására és szépítésére.
5 Helyi használatú gyógyhatású készítmények a bõr és a haj
kezelésére.

(111) 188.908 (151) 2007.03.05.
(210) M 04 04882 (220) 2004.12.08.
(732) Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya,

Budapest (HU)
(740) dr. Mészner Krisztina, Schiller-Mészner és Társai Ügyvédi Iroda,

Szigetszentmiklós

(546)

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

(111) 188.909 (151) 2007.03.05.
(210) M 04 04889 (220) 2004.12.08.
(732) Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya,

Budapest (HU)
(740) dr. Mészner Krisztina, Schiller-Mészner és Társai Ügyvédi Iroda,

Szigetszentmiklós

(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-
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anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba), nyomdabe-
tûk, klisék.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 188.910 (151) 2007.03.05.
(210) M 05 03147 (220) 2005.09.30.
(732) Kovács László, Érd (HU); Kovács Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Darázs Lénárd, Dr. Darázs Lénárd Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 188.911 (151) 2007.03.05.
(210) M 05 03151 (220) 2005.09.30.
(732) Farkas Attila, Kecskemét (HU)
(740) dr. Deák Péter, Deák Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(546)

(511) 5 Alkoholmentesítõ gyógyhatású üdítõital.

(111) 188.912 (151) 2007.03.05.
(210) M 05 03301 (220) 2005.10.13.
(732) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
(740) dr. Lovrecz Éva, Déri & Lovrecz Ügyvédi Iroda, Budapest

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

letek.

(111) 188.913 (151) 2007.03.05.
(210) M 05 03302 (220) 2005.10.13.
(732) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
(740) dr. Lovrecz Éva, Déri & Lovrecz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 188.914 (151) 2007.03.05.
(210) M 05 03303 (220) 2005.10.13.
(732) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zsoldos J. Demeter, Zsoldos 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; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, át-
alakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgá-
ló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adat-
hordozók, hanglemezek; automata elosztóberendezések és szer-
kezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres
pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek; tûzoltó készülékek.

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

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

38 Távközlés.

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

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

(111) 188.915 (151) 2007.03.05.
(210) M 05 02730 (220) 2005.08.19.
(732) The Black & Decker Corporation, Towson,

Maryland (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) DEWALT GARANTÁLTAN MEGBÍZHATÓ
(511) 7 Szerszámgépek, azok részei és tartozékai, valamint szerel-

vények szerszámgépekhez, nevezetesen vésõfúrók, marófúrók,
csavarhúzóbetétek, fúrótokmányok, tokmánytûzõ kulcsok, dörzs-
árak, lyukfûrész-tágítótüskék, fûrészlapok és -korongok, neveze-
tesen csiszolókorongok, csiszolótárcsák és huzaltárcsák.

9 Akkumulátoregységek, akkumulátortöltõk, újratölthetõ ak-
kumulátorok szerszámgépekkel, generátorokkal, kompresszo-
rokkal, lézerekkel, történõ használatra; lábbelik építõipari, átépí-
tési, fafeldolgozó ipari és hasonló iparágakban dolgozó szakem-
berek részére; biztonsági szemüvegek.

28 Labdák játékokhoz, beleértve golflabdák és focilabdák.

37 Gépi hajtású szerszámok és gépek, generátorok, komp-
resszorok, lézerek, vágógépek, szegezõgépek, csavarhúzók, fúró-
gépek, oszlopos fúrógépek, kalapácsok, fúrókalapácsok, köszö-
rûk, ütõmûves csavarbehajtó gépek, szintezõk, lemez-összeillesz-
tõk, marógépek, csiszológépek, fûrészgépek, nevezetesen dara-
bolófûrészek, körfûrészek, kanyarítófûrészek, lombfûrészek, ré-
zselõfûrészek, pergõfûrészek és asztali fûrészek javítása.

(111) 188.916 (151) 2007.03.05.
(210) M 05 03304 (220) 2005.10.13.
(732) Gulyás Zoltán, Eger (HU)
(740) dr. Varga Kata, Krepsz és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Morning Rush
(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.
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(111) 188.917 (151) 2007.03.05.
(210) M 05 03032 (220) 2004.01.27.
(732) E.I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington,

Delaware (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) TAROT
(511) 5 Gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 188.918 (151) 2007.03.05.
(210) M 05 03295 (220) 2005.10.13.
(732) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
(740) dr. Lovrecz Éva, Déri & Lovrecz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 188.919 (151) 2007.03.05.
(210) M 05 03305 (220) 2005.10.13.
(732) Erdélyiné Kovács Mária, Örkény (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SYRIUS
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-

giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 188.920 (151) 2007.03.05.
(210) M 05 03306 (220) 2005.10.13.
(732) Erdélyiné Kovács Mária, Örkény (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(111) 188.921 (151) 2007.03.05.
(210) M 05 03296 (220) 2005.10.13.
(732) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
(740) dr. Lovrecz Éva, Déri & Lovrecz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 188.922 (151) 2007.03.05.
(210) M 05 03294 (220) 2005.10.13.
(732) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
(740) dr. Lovrecz Éva, Déri & Lovrecz Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DÉVAI OFFICE BUILDING
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 188.923 (151) 2007.03.05.
(210) M 05 03297 (220) 2005.10.13.
(732) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)
(740) dr. Lovrecz Éva, Déri & Lovrecz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 188.924 (151) 2007.03.05.
(210) M 05 03320 (220) 2005.10.13.
(732) Valló Zoltán, Budapest (HU); Oláh Antal, Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése
és lebonyolítása (gyakorlat); audioberendezések kölcsönzése; bá-
lok szervezése; cirkuszok; digitális képfelvételezés; diszkók
(szolgáltatásai); egészség(védõ) klubok (kondicionálás); elektro-
nikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyó-
iratok online kiadása; elõadások díszleteinek kölcsönzése; elõ-
adómûvészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szerve-
zése és lebonyolítása; feliratozás (filmeké); fényképészet; film-
gyártás; filmstúdiók; filmszínházak üzemeltetése; filmvetítõk és
tartozékaik kölcsönzése; fogadások tervezése (szórakoztatás);
fordítói szolgáltatások; fotóriportok készítése; golfpályák üze-
meltetése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek köl-
csönzése; hangstúdiók (szolgáltatásai); helyfoglalás show-mûso-
rokra; idõmérés sporteseményeken; játékkaszinó (szolgáltatásai);
játéktermi szolgáltatások nyújtása; jelbeszéd értelmezése; karao-
ke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás
vagy oktatás); kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezé-
se és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
könnyûbúvár-felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári
kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;
levelezõ tanfolyamok; mikrofilmezés; modellügynökségek mû-
vészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek köl-
csönzése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); okta-
tás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online el-
érhetõ elektronikus publikációk [nem letölthetõk]; online játékok
szolgáltatása [számítógépes hálózatból]; óvodák (nevelés); pálya-
választási tanácsadás; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése;
rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; ri-
porteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése
(impresszárió szolgáltatásai); sport edzõtábori szolgáltatások;
sportfelszerelések kölcsönzése (a jármûvek kivételével); sportlé-
tesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; stadionok
bérlete; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok ren-
dezése és vezetése; szerencsejátékok; szépségversenyek szerve-
zése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi pro-
dukciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése; szóra-
koztatás; szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása
(nem reklámcélú); televíziós szórakoztatás; teniszpályák köl-
csönzése; testnevelés; tornatanítás; vallásoktatás; versenyek szer-
vezése (oktatás vagy szórakoztatás); vidámparkok; videofelvevõ
készülékek kölcsönzése; videofilmgyártás; videokamerák köl-
csönzése; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása;
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video(szalagra) filmezés; világítóberendezések kölcsönzése szín-
házak vagy filmstúdiók részére; zene összeállítása; zenekarok
szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték; állatidomítás; állatkertek
üzemeltetése; éjszakai klubok; élõ elõadások bemutatása; üdülési
tárgyú információk; üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás).

(111) 188.925 (151) 2007.03.05.
(210) M 05 03316 (220) 2005.10.13.
(732) Elektromechanika Gulácsi és Fia Kft., Pécs (HU)

(546)

(511) 12 Kõfelverõdés-védõ motorháztetõre.

(111) 188.926 (151) 2007.03.05.
(210) M 04 04883 (220) 2004.12.08.
(732) Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya,

Budapest (HU)
(740) dr. Mészner Krisztina, Schiller-Mészner és Társai Ügyvédi Iroda,

Szigetszentmiklós

(546)

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

(111) 188.927 (151) 2007.03.05.
(210) M 05 03152 (220) 2005.09.30.
(732) Forest Hungary Kft., Zalaegerszeg (HU)

(541) Stilla
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-

bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(111) 188.928 (151) 2007.03.05.
(210) M 04 04791 (220) 2004.11.29.
(732) Kaschmir-Gold Kft., Budapest (HU)

(541) White-Gold
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-

bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(111) 188.929 (151) 2007.03.05.
(210) M 04 04114 (220) 2004.10.07.
(732) Magyar Rádió Rt., Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomtatványok, újságok és fo-
lyóiratok, könyvek, könyvkötészeti cikkek, fényképek, papíripari
cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok mûvészek ré-
szére, ecsetek, írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); ta-
nítási és oktatási eszközök (készülékek kivételével), nyomdabe-
tûk, klisék.
35 Reklámozás, reklámanyagok, prospektusok, nyomtatvá-
nyok terjesztése, hirdetés, propaganda- és reklámtevékenység.
38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás, rádiómûsor
utánközlése).
41 Nevelés és szórakoztatás, rádiós szórakoztatás (rádiómûsor
szerkesztése) sport- és kulturális tevékenység; kulturális szolgál-
tatások, könyv, újság, folyóirat-kiadás, valamint hanglemez,
CD-lemez, videofelvétel és más egyéb megjelenítési formákban
is, egyéb mûvészeti tevékenység.

(111) 188.930 (151) 2007.03.05.
(210) M 05 01635 (220) 2005.05.06.
(732) TEVA Gyógyszergyár Részvénytársaság, Debrecen (HU)

(541) Morphalien
(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) 188.931 (151) 2007.03.05.
(210) M 04 04896 (220) 2004.12.08.
(732) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai 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); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 188.932 (151) 2007.03.05.
(210) M 05 03153 (220) 2005.09.30.
(732) International Cert Hungary Szolgáltató Kft., Gödöllõ (HU)

(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; jogi szolgáltatások.

(111) 188.933 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00195 (220) 2006.01.20.
(732) ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó

Részvénytársaság, Pomáz (HU)
(740) dr. Harsányi Gábor, Harsányi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 188.934 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00196 (220) 2006.01.20.
(732) ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó

Részvénytársaság, Pomáz (HU)
(740) dr. Harsányi Gábor, Harsányi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 188.935 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00198 (220) 2006.01.20.
(732) ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó

Részvénytársaság, Pomáz (HU)
(740) dr. Harsányi Gábor, Harsányi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 188.936 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00708 (220) 2006.02.28.
(732) Bodrogi Lívia, Érd (HU);

Holló József, Érd (HU);
Molnár László, Érd (HU)

(541) MONA LISA EGYÜTTES
(511) 9 Hanghordozók.

41 Kulturális szolgáltatás.

(111) 188.937 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00707 (220) 2006.02.28.
(732) Bodrogi Lívia, Érd (HU);

Holló József, Érd (HU);
Molnár László, Érd (HU)

(541) GRÁCIA ZENEKAR
(511) 9 Hanghordozók.

41 Kulturális szolgáltatás.

(111) 188.938 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00363 (220) 2006.02.02.
(732) STARKING Zöldség-Gyümölcs Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Maschefszky Etele, Dr. Maschefszky Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 31 Friss gyümölcsök és zöldségek.

(111) 188.939 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00362 (220) 2006.02.02.
(732) MATÛZ Magyar Tûzeléstechnikai Kft., Szentendre (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
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(546)

(511) 42 Tüzeléstechnikai kutatás, fejlesztés; mérnöki tanácsadás.

(111) 188.940 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00361 (220) 2006.02.02.
(732) MATÛZ Magyar Tüzeléstechnikai Kft., Szentendre (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 CD-k, DVD-k; mûsoros és üres kép- és hanghordozók.
16 Mappák, bõrmappák, határidõnaplók, naptárak.
41 Szórakoztatás, kulturális tevékenységek; kulturális, különö-
sen zenei rendezvények szervezése, rendezése, lebonyolítása.
42 Vendéglátás; gasztronómiai rendezvények szervezése, le-
bonyolítása.

(111) 188.941 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00360 (220) 2006.02.02.
(732) Agrifrucht Kft., Kiskõrös (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) greenjoy
(511) 31 Gyümölcsök, zöldségek; vetõmagok, növények, virágok és

ezen osztályba tartozó egyéb mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti
termékek.

(111) 188.942 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00358 (220) 2006.02.02.
(732) Parkolás Üzemeltetõ és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kócsó Tünde, Kócsó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valuatügyletek, ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 188.943 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00357 (220) 2006.02.02.
(732) Mészöly József, Budapest (HU)
(740) dr. Morvai Ottó ügyvéd, Budapest

(541) COOL CHICKS
(511) 25 Ruházat.

(111) 188.944 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00353 (220) 2006.02.02.
(732) Lipp Sándor, Pécs (HU)

(546)

(511) 42 Mozaikképek számítógépes tervezése (mint szolgáltatás),
térkövek lerakási terveinek készítése, számítógépes tervezõszoft-
ver.

(111) 188.945 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00202 (220) 2006.01.20.
(732) MARQUARD MEDIA MAGYARORSZÁG Kft.,

Budapest (HU)

(541) NATURAL
(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) 188.946 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00201 (220) 2006.01.20.
(732) Antenna Távközlési Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 188.947 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00192 (220) 2006.01.20.
(732) WILLA-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 188.948 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00078 (220) 2006.01.09.
(732) Kondi Elektronikai Bt., Budapest (HU)

(541) MICROSTIM
(511) 10 Orvosi készülék; fizikoterápiás készülék.
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(111) 188.949 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00077 (220) 2006.01.09.
(732) GRACE 2002 Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk.

(111) 188.950 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00075 (220) 2006.01.09.
(732) Handy Guide Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 188.951 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00074 (220) 2006.02.07.
(732) T KONF Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Sóstófürdõ (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 188.952 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00071 (220) 2006.01.09.
(732) Preventio Network Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(111) 188.953 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00070 (220) 2006.01.09.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, kávékivonatok, kávé alapú készítmények és italok, je-
ges kávé, kávépótlók, kávépótló kivonat, kávépótló alapú készít-
mények és italok; cikória; tea, teakivonatok, tea alapú készítmé-

nyek és italok; jeges tea; maláta alapú készítmények; kakaó és ka-
kaó alapú készítmények és italok, csokoládé, csokoládé termékek,
csokoládé alapú készítmények és italok, cukorkaáruk, édességek,
cukorkák; cukor; rágógumi, természetes édesítõk; pékáruk, ke-
nyér, élesztõ, sütemények; kekszek, cukrászsütemények, aprósü-
temények, ostyák, tejkaramella, pudingok; jégkrém, fagylalt,
gyümölcsfagylaltok, sörbet (fagylalt), fagyasztott édességek, fa-
gyasztott sütemények, jégkrémek, fagyasztott desszertek, fa-
gyasztott joghurtok, keverékek jégkrém és/vagy gyümölcsfagy-
laltok és/vagy sörbet és/vagy fagyasztott édességek és/vagy fa-
gyasztott sütemények és/vagy jégkrém és/vagy fagyasztott
desszertek és/vagy fagyasztott joghurtok készítéséhez, méz és
mézpótlók; gabonapelyhek, müzli, kukoricapehely, gabonape-
hely szeletek, fogyasztásra kész gabonapehely, gabonakészítmé-
nyek, rizs, tészták, galuska; rizs, liszt vagy gabona alapú ételké-
szítmények, fogyasztásra kész állapotban is; pizzák; szendvicsek;
tápláló tésztakeverékek és sütésre kész tésztakészítmények; szó-
szok, szójaszósz, ketchup, ízesítõ és fûszertermékek ételekhez,
ehetõ fûszerek, fûszerek, salátaöntetek, majonéz, mustár, ecet.

(111) 188.954 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00068 (220) 2006.01.09.
(732) Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Márkusfalvi-Tóth Ádám, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Kristálycukor magyar cukorrépából, porcukor magyar cu-
korrépából, kockacukor magyar cukorrépából, sütõcukor magyar
cukorrépából, befõzõcukor magyar cukorrépából, nád kockacu-
kor magyar cukorrépából, nád kristálycukor magyar cukorrépá-
ból, barnacukor magyar cukorrépából, kandiscukor magyar cu-
korrépából.

(111) 188.955 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 04159 (220) 2005.12.27.
(732) Elektrotech Kereskedelmi Kft., Algyõ (HU)

(546)

(511) 9 Elektronikai csatlakozók kábellel szerelve vagy anélkül;
AC/DC, AC/AC adapterek, akkumulátortöltõk, transzformáto-
rok; tölthetõ akkumulátorok, szárazelemek; fej- és fülhallgatók;
rádiókészülékek önállóan vagy kazettás magnóval és CD-leját-
szóval kombinálva; mikrofon- és hangszórókábelek, kommuni-
kációs kábelek, egyéb a távközlésben vagy a szórakoztatóelektro-
nikában használatos kábelek; készülékkapcsolók; zseblámpák,
éjszakai lámpák; tévé- vevõantennák, szobai vagy kültéri kivitel-
ben; szigetelõszalag.

(111) 188.956 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 03951 (220) 2005.12.13.
(732) HE XING Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Prandler Katalin, Prandler és Petróczy Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) GIOLAN
(511) 25 Cipõ, ruha.
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(111) 188.957 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 03699 (220) 2005.11.17.
(732) Bongrain S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TALER
(511) 29 Sajtok.

(111) 188.958 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 02986 (220) 2005.09.14.
(732) ISZT Internet Szolgáltatók HKK Kht., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 38 Internetes azonosítók nyilvántartása, kezelése; elektronikus
levelezés; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; szá-
mítógép-terminálok közötti összeköttetések; távközlési kapcsolat
létesítése számítógépes világhálóval; távközlési összeköttetési
szolgáltatások.

(111) 188.959 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 01314 (220) 2005.04.08.
(732) Orosháza Város Önkormányzata, Orosháza (HU)

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

tevékenységek; konferenciák szervezése és lebonyolítása; show-
mûsorok; szépségversenyek szervezése; szórakoztatás; zeneka-
rok szolgáltatásai.

(111) 188.960 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 03015 (220) 2006.09.08.
(732) Képesné dr. Vass Ilona, Budapest (HU);

Horváth Zoltán, Budajenõ (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) Dr. VIVUS
(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-

mosó szerek, fogkrémek.

(111) 188.961 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00189 (220) 2006.01.19.
(732) BONGRAIN S.A. (a French Société Anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Tej, sajt és tejtermékek, étkezési olajok és zsírok.

(111) 188.962 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 02803 (220) 2005.06.27.
(732) Magyar Kémikusok Egyesülete, Budapest (HU)
(740) dr. Illés György ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek; fényképek; tanítási és oktatási
anyagok (készülékek kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 188.963 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 03609 (220) 2005.11.10.
(732) Lipótvárosi Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 188.964 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 03608 (220) 2005.11.10.
(732) Lipótvárosi Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 188.965 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 03607 (220) 2005.11.10.
(732) Lipótvárosi Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 188.966 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 03606 (220) 2005.11.10.
(732) Lipótvárosi Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 188.967 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 03605 (220) 2005.11.10.
(732) Lipótvárosi Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

(111) 188.968 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 03604 (220) 2005.11.10.
(732) Lipótvárosi Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 188.969 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 03603 (220) 2005.11.10.
(732) Lipótvárosi Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 188.970 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 03614 (220) 2005.11.10.
(732) Lipótvárosi Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 188.971 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 03615 (220) 2005.11.10.
(732) Mokka Étterem Kft., Budapest (HU)
(740) Holl Mária, Budapest

(546)

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

(111) 188.972 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00186 (220) 2006.01.19.
(732) HUNGERIT Élelmiszeripari és Baromfifeldolgozó 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) 188.973 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 03616 (220) 2005.11.10.
(732) Mokka Étterem Kft., Budapest (HU)
(740) Holl Mária, Budapest

(541) LIFE IS TOO SHORT TO EAT ANYWHERE
ELSE...

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

(111) 188.974 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 03617 (220) 2005.11.10.
(732) Szabó Lajos, Pásztó (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 188.975 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 03618 (220) 2005.11.10.
(732) PROFI Magyarország Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Pap Gergely, Pap és Társai Ügyvédi Iroda, Budaörs

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok, ásványvizek és szénsavas vizek köré-
ben.

(111) 188.976 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 03611 (220) 2005.11.10.
(732) Lipótvárosi Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
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(111) 188.977 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00065 (220) 2006.01.06.
(732) YUVA Kft., Pécs (HU)

(546)

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

(111) 188.978 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00064 (220) 2006.01.06.
(732) Város-Kép Kht., Nyíregyháza (HU)

(546)

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

(111) 188.979 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 03612 (220) 2005.11.10.
(732) Lipótvárosi Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 188.980 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 03610 (220) 2005.11.10.
(732) Lipótvárosi Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 188.981 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 03602 (220) 2005.11.09.
(732) Oguz, Önder, Prien am Chiemsee (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SCHILLER

(511) 30 Kávé, kávépótló szerek, kávékivonatok, kávéitalok; tea, tea-
kivonatok, gyógytea (nem gyógyászati célra), teaitalok; kakaó,
csokoládéitalok; cukor, méz.

(111) 188.982 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 03745 (220) 2005.11.23.
(732) RONGSHENG HUNGARY Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) Bernát Tamásné, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 188.983 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 02783 (220) 2005.08.26.
(732) Közép-dunántúli Napló Kiadói Kft., Veszprém (HU)
(740) dr. Kiss Endre, Kiss és Sebestyén Ügyvédi Iroda, Veszprém

(541) PANNON NAPLÓ
(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) 188.984 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 04002 (220) 2005.12.19.
(732) TAURIS, a.s., Rimavská Sobota (SK)
(740) Mészáros Gyuláné, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal, baromfi- és vadhús; húskivonatok, szalámi, kol-
bász, angolszalonna, füstölt hús, sonka, konzervált hús, szalonna,
húsból készült krémek, félkész hústermékek.

(111) 188.985 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 04001 (220) 2005.12.19.
(732) TAURIS, a.s., Rimavská Sobota (SK)
(740) Mészáros Gyuláné, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal, baromfi- és vadhús; húskivonatok, szalámi, kol-
bász, angolszalonna, füstölt hús, sonka, konzervált hús, szalonna,
húsból készült krémek, félkész hústermékek.
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(111) 188.986 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 04003 (220) 2005.12.19.
(732) Borszéki Ferenc, Budapest (HU)

(541) NAVARATNA
(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.

(111) 188.987 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 04004 (220) 2005.12.19.
(732) Tímár Gábor, Gönyû (HU)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(541) TIMÁR MIX
(511) 31 Mezõgazdasági termékek és magok, amelyek nem tartoznak

más osztályokba; tápanyagok állatok számára, horgászáshoz
szükséges etetõanyagok, halcsali.

(111) 188.988 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 04005 (220) 2005.12.19.
(732) Horváth Barnabás, Budapest (HU);

Szabó Gábor, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 188.989 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 04006 (220) 2005.12.19.
(732) ELMÓR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth B. Balázs ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek;
aszalt kókuszdió, datolya, dió (feldolgozott), mogyoró (feldolgo-
zott), növényi magvak feldolgozott állapotban, napraforgó és tök-
mag feldolgozott állapotban, gyümölcslé; szárított gyümölcsök,
gyümölcsszeletkék, kandírozott gyümölcsök, darált mandula,
pörkölt mogyoró, sózott mogyoró, napraforgó és tökmag, vala-
mint egyéb növényi magvak sózott, pörkölt állapotban.
31 Amerikai mogyoró, déligyümölcsök, dió, gesztenye, kó-
kuszdió, magvak, mandula, mogyoró, napraforgómag, tökmag,
mogyoró feldolgozott állapotban, napraforgó, valamint egyéb nö-
vényi magvak nyersen, rágcsálnivaló feldolgozott és nyers élel-
miszerek.

(111) 188.990 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 04014 (220) 2005.12.19.
(732) THEO PAPA TEAM Bt., Budapest (HU)

(541) THEO PAPA KONYHÁJA
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési szolgáltatások).

(111) 188.991 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 04015 (220) 2005.12.19.
(732) Saint-Gobain Weber, Servon (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) WEBER.RETEC
(511) 1 Vegyszerek az építõ- és a mélyépítõ iparban történõ haszná-

latra; ragasztóanyagok az iparban történõ használatra, beleértve
ragasztóanyagok burkolólapok rögzítéséhez és építõanyagokhoz;
feldolgozatlan mûgyanta.

17 Tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; hõszigeteléshez és
hangszigeteléshez használt anyagok; tömítõelegyek illesztések-
hez.

19 Nem fém építõanyagok; vakolat épületekhez; beton; bevo-
natok (építõanyagok).

(111) 188.992 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 02947 (220) 2006.09.04.
(732) Erste Bank Befektetési Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Farkas Yvette jogtanácsos, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-
letek, különösen: befektetési szolgáltatás és kiegészítõ befektetési
szolgáltatás, pénzügyi szolgáltatás és kiegészítõ pénzügyi szol-
gáltatás, befektetési alapok, befektetési alapkezelés, beleértve
mindezen szolgáltatások interneten, egyéb elektronikus rendsze-
reken keresztül történõ nyújtása is.

(111) 188.993 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00063 (220) 2006.01.06.
(732) Város-Kép Kht., Nyíregyháza (HU)

(546)

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

(111) 188.994 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00061 (220) 2006.01.25.
(732) Magyar Ásványvíz Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
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(111) 188.995 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 04143 (220) 2005.12.23.
(732) WAT-AIR Kft., Pomáz (HU)
(740) Kunvári Antal reklámszakértõ, Budapest

(546)

(511) 11 Fûtõ-, vízszolgáltató berendezések.

(111) 188.996 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 04138 (220) 2005.12.23.
(732) HVB Bank Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Buzás Tamás, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 188.997 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 03797 (220) 2005.11.29.
(732) PHARMAMEDIA Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; papíripa-
ri cikkek.
35 Reklámozás.

(111) 188.998 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 03407 (220) 2005.10.20.
(732) Bonny Philippe, Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, kávépótló szerek;
lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és
cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõ-
porok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készít-
mények italokhoz.

(111) 188.999 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 03399 (220) 2005.10.20.
(732) Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó

és Választási Hivatal, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 189.000 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 00641 (220) 2005.02.17.
(732) Erste Leasing Autófinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Polgár Dorottya, Dr. Polgár Dorottya Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 189.002 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00190 (220) 2006.01.19.
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Princeton, New Jersey (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) VITALA
(511) 10 Orvosi eszköz, nevezetesen bélsárkezelõ rendszer és annak

részei és tartozékai, szájadék szerkezetek és eszközök, nevezete-
sen illesztõperemek, zacskók, gallérok, waferek, tapadógyûrûk,
szûrõk, bõrgátak és azok részei és tartozékai; bélsár visszatartó
eszközök, nevezetesen dréntartályok, illesztõperemek, dréncsö-
vek, drénellenõrzõ adapterek és azok részei és tartozékai.

(111) 189.003 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00184 (220) 2006.01.19.
(732) Pap Tibor, Budapest (HU)
(740) Bencze Gertrud Liliána, Budapest

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fémtömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekré-
nyek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.

(111) 189.004 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00177 (220) 2006.01.19.
(732) EUROBOR Kft., Bátaapáti (HU)
(740) dr. Zilai János, Földes-Kõvári-Zilai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PALOTÁS
(511) 33 Borok.
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(111) 189.005 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00066 (220) 2006.01.06.
(732) Interactive Net Design Kft., Miskolc (HU)
(740) dr. Stipta Viktor, Stipta Ügyvédi Iroda, Miskolc

(541) IND GROUP
(511) 42 Számítógépprogramok kidolgozása.

(111) 189.006 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00060 (220) 2006.01.06.
(732) Monet 2000 Kft., Budapest (HU)

(541) ALIR-Agrárlogisztikai Integrált-információs
Rendszer

(511) 35 Irodai munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás
mûködésében vagy vezetésében.

(111) 189.007 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00059 (220) 2006.01.06.
(732) PRINT SISTERS Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 2 Tonerpatronok, lézerkazetták (töltve) nyomtatókhoz, fa-
xokhoz, fénymásolókhoz és irodai gépekhez.

(111) 189.008 (151) 2007.03.07.
(210) M 06 00058 (220) 2006.01.06.
(732) BõszEcset Készítõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ruszthy Gyula, Ruszthy Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Ecsetek, festõkefék, hengerek szobafestõknek, íróecsetek.

(111) 189.009 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 04156 (220) 2005.12.23.
(732) KERAMITALIA Kft., Hódmezõvásárhely (HU);

TOMY TRADE Kft., Budapest (HU);
BALTEX Kft., Budapest (HU)

(740) Kádár Németh László, Kecskemét

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; kerámia burkolólapok (fal és pad-
ló).

(111) 189.010 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 04155 (220) 2005.12.23.
(732) DOGGY AB, Vargarda (SE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) VOV
(511) 31 Állateledelek.

(111) 189.011 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 04148 (220) 2005.12.23.
(732) Superfuture Kft., Budapest (HU)
(740) dr. B. Szabó Gábor, Dr. B. Szabó Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ACÉLSODRONY

(511) 41 Nevelés és szórakoztatás, kulturális szolgáltatások, könyv,
újság, folyóirat-kiadás, rádióprogram készítése, rádiós szórakoz-
tatás, riporteri szolgáltatások, valamint egyéb mûvészeti tevé-
kenység.

(111) 189.012 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 04147 (220) 2005.12.23.
(732) MITAC INTERNATIONAL CORP., Hsinchu Hsien,

Tajvan (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépek; számítógépes nyomtatók; lemezmeghajtók;
számítógépes billentyûzetek; számítógépszoftver; számítógépes
egér; PC-vel kompatibilis gépekhez hozzáadható hardverelemek;
nyomtatott áramköri kártyamodulok; modemek; számítógépes
monitorok; számítógépes szkennerek; digitális személyi titkárok
(PDA-k); hálózati kártyák; számítógépes hálózatvezérlõk; tele-
fonkészülékek; telefonüzenet-rögzítõk; mobiltelefonok; cellate-
lefonok; kihangosítható fejhallgatók cellatelefonokhoz gépkocsi-
ban történõ használatra; cellatelefon-tartók gépkocsiban történõ
használatra; mûholdas navigációs rendszerek, nevezetesen globá-
lis helymeghatározó rendszerek (GPS-ek), gépjármû-elektronikai
helymeghatározó rendszerek; mûholdas globális helymeghatáro-
zó rendszerek; helymeghatározó rendszerek jármûvek és hajók
nyomkövetésére; félvezetõk; illesztõkártyák; integrált áramkö-
rök; MP3-lejátszók; hordozható multimédiás lejátszók; folyadék-
kristályos kijelzõs televíziók (LCD tévék); multimédiás lejátszók;
digitális médiaadapterek.

(111) 189.013 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 04146 (220) 2005.12.23.
(732) Kiss Dezsõ, Budapest (HU); Forgács Kristóf, Budapest (HU);

Forgács Bálint, Budapest (HU)

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek, asztali játékok.

(111) 189.014 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 04144 (220) 2005.12.23.
(732) RegSana Gyógyszeripari és Egészségügyi Szolgáltató Kft.,

Budakeszi (HU)
(740) dr. Törköly Éva ügyvéd, 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 (herbici-
dek).
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 189.015 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 04154 (220) 2005.12.23.
(732) MITAC INTERNATIONAL CORP., Hsinchu Hsien,

Tajvan (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépek; számítógépes nyomtatók; lemezmeghajtók;
számítógépes billentyûzetek; számítógépszoftver; számítógépes
egér; PC-vel kompatibilis gépekhez hozzáadható hardverelemek;
nyomtatott áramköri kártyamodulok; modemek; számítógépes
monitorok; számítógépes szkennerek; digitális személyi titkárok
(PDA-k); hálózati kártyák; számítógépes hálózatvezérlõk; tele-
fonkészülékek; telefonüzenet-rögzítõk; mobiltelefonok; cellate-
lefonok; kihangosítható fejhallgatók cellatelefonokhoz gépkocsi-
ban történõ használatra; cellatelefon-tartók gépkocsiban történõ
használatra; mûholdas navigációs rendszerek, nevezetesen globá-
lis helymeghatározó rendszerek (GPS-ek); gépjármû-elektronikai
helymeghatározó rendszerek; mûholdas globális helymeghatáro-
zó rendszerek; helymeghatározó rendszerek jármûvek és hajók
nyomkövetésére; félvezetõk; illesztõkártyák; integrált áramkö-
rök; MP3-lejátszók; hordozható multimédiás lejátszók; folyadék-
kristályos kijelzõs televíziók (LCD tévék); multimédiás lejátszók;
digitális médiaadapterek.

(111) 189.016 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 04132 (220) 2005.12.23.
(732) STVP Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tálos Zsuzsanna, Dr. Tálos Zsuzsanna és dr. Kamondy Katalin

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SAPS
(511) 25 Ruhanemûk (ruházati cikkek); cipõk; kalapáruk.

(111) 189.017 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 03111 (220) 2005.09.26.
(732) Postmedia Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

(111) 189.018 (151) 2007.03.07.
(210) M 05 02631 (220) 2005.08.10.
(732) Nagy Péter Tibor, Budapest (HU)

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

(111) 189.021 (151) 2007.03.08.
(210) M 05 00927 (220) 2005.03.09.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(300) 78/513,558 2004.11.09. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények emberi felhasználásra.

(111) 189.022 (151) 2007.03.08.
(210) M 05 01503 (220) 2005.04.28.
(732) Kékkúti Ásványvíz Kitermelõ, Töltõ és Forgalmazó

Részvénytársaság, Kékkút (HU)

(554)

(511) 32 Vizek, szénsavval dúsított vagy szénsavas víz, kezelt víz,
forrásvíz, ásványvíz, ízesített víz, gyümölcsitalok, gyümölcslé,
nektár, limonádé, szénsavas üdítõitalok és egyéb nem alkoholos
italok.

(111) 189.023 (151) 2007.03.08.
(210) M 05 01505 (220) 2005.04.28.
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor ügyvéd, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) OKOS DÖNTÉS MINDEN NAP
(511) 32 Vizek, szénsavval dúsított vagy szénsavas víz, kezelt víz,

forrásvíz, ásványvíz, ízesített víz, gyümölcsitalok, gyümölcslé,
nektár, limonádé, szénsavas üdítõitalok és egyéb nem alkoholos
italok, szörp és egyéb készítmények ital elõállításához.

(111) 189.024 (151) 2007.03.08.
(210) M 05 01506 (220) 2005.04.28.
(732) Kékkúti Ásványvíz Kitermelõ, Töltõ és Forgalmazó

Részvénytársaság, Kékkút (HU)

(554)

(511) 32 Vizek, szénsavval dúsított vagy szénsavas víz, kezelt víz,
forrásvíz, ásványvíz, ízesített víz, gyümölcsitalok, gyümölcslé,
nektár, limonádé, szénsavas üdítõitalok és egyéb nem alkoholos
italok.
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(111) 189.025 (151) 2007.03.08.
(210) M 05 02034 (220) 2005.06.14.
(732) Ye Zheng Hui, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 189.026 (151) 2007.03.08.
(210) M 05 02133 (220) 2005.06.24.
(732) EURO-LOCK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Vajk Kálmán ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Elektronikus riasztóberendezések gépjármûvekre és épüle-
tekre, egyéb helyiségekre.

(111) 189.027 (151) 2007.03.08.
(210) M 05 02397 (220) 2005.07.20.
(732) ZHENGSHI CSOPORT Kft., Budapest (HU)
(740) Fülöp Ernõ, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõ.

(111) 189.028 (151) 2007.03.08.
(210) M 05 03093 (220) 2005.09.23.
(732) Katona-Borház Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok.

(111) 189.029 (151) 2007.03.08.
(210) M 05 03515 (220) 2005.11.03.
(732) Bongrain S.A. (Société Anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Kovács Attila Ervin, Kovács Réti Szegheõ Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Magyarországról származó túró.

(111) 189.030 (151) 2007.03.08.
(210) M 05 03517 (220) 2005.11.03.
(732) Bongrain S.A. (Société Anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Kovács Attila Ervin, Kovács Réti Szegheõ Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Magyarországról származó túró.

(111) 189.031 (151) 2007.03.08.
(210) M 05 03518 (220) 2005.11.03.
(732) Bongrain S.A. (Société Anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Kovács Attila Ervin, Kovács Réti Szegheõ Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Magyarországról származó túró.

(111) 189.032 (151) 2007.03.08.
(210) M 05 03670 (220) 2005.11.15.
(732) Bongrain S.A. (Société Anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Kovács Attila, Kovács Réti Szegheõ Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Magyarországról származó túró.

(111) 189.033 (151) 2007.03.08.
(210) M 05 04112 (220) 2005.12.22.
(732) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
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dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

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

4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalaní-
tó- és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorben-
zineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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).

6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fémtömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekré-
nyek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.

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.

8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

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.

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

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

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

13 Lõfegyverek; lõszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tûzi-
játék szerek.

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.

15 Hangszerek.

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

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

tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
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.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
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.
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba); párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.
23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
40 Anyagmegmunkálás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
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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.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 189.034 (151) 2007.03.08.
(210) M 05 04122 (220) 2005.12.22.
(732) Interactive Net Design Kft., Miskolc (HU)
(740) dr. Stipta Viktor, Stipta Ügyvédi Iroda, Miskolc

(546)

(511) 42 Számítógépprogramok kidolgozása.

(111) 189.035 (151) 2007.03.08.
(210) M 05 04127 (220) 2005.12.22.
(732) Hajas Veronika Ágnes, Budapest (HU)

(546)

(511) 20 Asztallapok; asztalok; asztalok fémbõl; bambusznád; bálna-
szila (halcsont), nyers vagy félig megmunkált állapotban; böl-
csõk; bútorok; bútorpolcok; cégtáblák, cégérek fémbõl vagy mû-
anyagból; díványok, kerevetek; dobozok, fából vagy mûanyag-
ból; dobozok játékokhoz; edényszárítók (rácsok, állványok); ele-
fántcsont nyers vagy félig megmunkált állapotban; esernyõtartó;
ezüstözött üveg, tükrök; fa vagy mûanyag hirdetmények, plaká-
tok; fali dísztáblák, nem textilbõl (bútorzat); faszerkezetek búto-
rokhoz; fekhelyek (lakásban tartott kisállatoknak); felfújható pár-
nák, nem gyógyászati használatra; fémbútorok; fiókok; fapolcok
(bútorok); folyóirattartók; fotelek, kar(os) székek; függönyök ab-
lakokba, belsõ; függönyök szövettel borított fából (bútorzat); gye-
rekjárókák; gyöngyfüggönyök díszítés céljából; házszámok nem
világító (nem fémbõl); hengerpárnák; hirdetõtáblák; iratgyûjtõ-
polcok; íróasztalok (bútorzat); irodabútorok; járókák, állókák kis-
gyermekeknek; kagylók, kagylóhéjak; kampók fogasok (nem
fémbõl); kanapék; karosszékek, sezlonok; kádak, medencék (nem
fémbõl); kerevetek, pamlagok; kézikocsik (bútorzat); kilincsek,
kallantyúk, nem fémbõl; kis íróasztalok, szekreterek; komódok,
fiókos szekrények; kosarak nem fémbõl; könyvespolcok; könyv-
tartók (bútorzat); kulcstartó táblák; kutyaólak; ládák, dobozok
nem fémbõl; legyezõk; levélládák nem fémbõl és falazatból; lég-
matracok nem gyógyászati célra; magas székek gyerekeknek;
mellszobrok fából, viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból; mosdó-
állványok bútorzat; mozgó testek, mobilok (dísztárgyak); dísztár-
gyak; mûasztalos-ipari munkák; mûvészeti tárgyak fából, viasz-
ból, gipszbõl vagy mûanyagból; nagy kosarak; nád (fonóanyag);
névtáblák nem fémbõl; nyugágyak; ólak, vackok (lakásban tartott
kisállatoknak); padok (bútorok); paravánok (bútorok); párnák,
fejpárnák; pohárszékek, ebédlõszekrények; polcok, bútorok; pró-
bababák; pultok (asztalok); rajzasztalok; ruhafogasok nem fém-
bõl; szaru nyers vagy félig megmunkált állapotban; szarvasagan-
csok; számítógéptartó-kocsik (bútorzat); számítógépállványok;
szekrények; székek fémbõl; székek (ülések); szélharangjáték (de-
koráció); szobrocskák fából, viaszból, gipszbõl vagy mûanyag-
ból; szobrok fából, viaszból, gipszbõl vagy mûanyagból; tálcák
nem fémbõl; tárolópolcok; teknõsbékapáncél; tükrök; újságtartó
állványok; vállfák, ruhaakasztók; virágtartók, virágállványok
(bútorok); zsámolyok; zsúrkocsik; ágy faanyagú; ágyak; ágyne-
mûk (a vászonhuzatok kivételével); állati szarvak; áru (bemutató)
állványok; ékszeres dobozok nem nemesfémbõl; élelmiszertartó

szekrények nem fémbõl; énekeskönyvtartó polcok, pulpitusok;
üvegszekrények, vitrinek (bútorzat); üvegbútorzat.
42 Belsõépítészet; csomagolástervezési szolgáltatások; divat-
tervezés; grafikusmûvészeti tervezési szolgáltatások; ipari forma-
tervezés; kutatás és fejlesztés (mások számára); mûszaki kutatás;
stíldíszítés (ipari formatervezés); várostervezés; weboldalak al-
kotása és fenntartása mások számára; építésiterv-készítés; építé-
szet; építészeti konzultáció.

(111) 189.036 (151) 2007.03.08.
(210) M 06 00486 (220) 2006.02.13.
(732) B és B FORMA KERESKEDELMI Kft., Budapest (HU)
(740) Gyug Béla, Budapest

(546)

(511) 25 Ruha, cipõ, táska, kiegészítõk.

(111) 189.037 (151) 2007.03.08.
(210) M 06 00491 (220) 2006.02.13.
(732) Miniszterelnöki Hivatal, Budapest (HU)
(740) dr. Kalmár Csaba, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(111) 189.038 (151) 2007.03.08.
(210) M 06 00500 (220) 2006.02.13.
(732) Mentadent 98 Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Sarród (HU)
(740) dr. Wagner József, Wagner Ügyvédi Iroda, Sopron

(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek részére.

(111) 189.039 (151) 2007.03.09.
(210) M 06 00191 (220) 2006.01.19.
(732) ACO Magyarország Építõelemeket Forgalmazó Bt.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fémtömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekré-
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nyek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(111) 189.040 (151) 2007.03.09.
(210) M 06 02995 (220) 2006.09.07.
(732) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

(541) IGEFENADIN
(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) 189.041 (151) 2007.03.09.
(210) M 06 02994 (220) 2006.09.07.
(732) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

(541) NASOFENADIN
(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) 189.042 (151) 2007.03.10.
(210) M 05 03379 (220) 2005.10.19.
(732) Sport Univerzál Kft., Kecskemét (HU)

(541) KECSKEMÉT SZÉPE VÁLASZTÁS
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(111) 189.043 (151) 2007.03.10.
(210) M 06 00487 (220) 2006.02.13.
(732) ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

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

lásadás.

(111) 189.044 (151) 2007.03.10.
(210) M 06 00489 (220) 2006.02.13.
(732) ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

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

lásadás.

(111) 189.045 (151) 2007.03.10.
(210) M 06 00490 (220) 2006.02.13.
(732) ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Forczek Erika, Dr. Forczek Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

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

lásadás.

(111) 189.046 (151) 2007.03.10.
(210) M 06 00496 (220) 2006.02.13.
(732) Budapesti Fesztiválközpont Kht., Budapest (HU)

(541) BTF
(511) 16 Prospektusok, leporellók, szórólapok, könyvek, névjegyek,

plakátok.
24 Zászlók.
35 Reklámozás; tv, rádió, írott sajtó.
41 Hangversenyek, operai elõadások, színházi elõadások, szer-
zõi estek, kiállítások rendezése és szervezése.
42 Vendéglátás; gasztronómiai rendezvények, szállodai szol-
gáltatások.

(111) 189.047 (151) 2007.03.10.
(210) M 06 00497 (220) 2006.02.13.
(732) Budapesti Fesztiválközpont Kht., Budapest (HU)

(541) BÖF
(511) 16 Prospektusok, leporellók, szórólapok, könyvek, névjegyek,

plakátok.
24 Zászlók.
35 Reklámozás; tv, rádió, írott sajtó.
41 Hangversenyek, operai elõadások, színházi elõadások, szer-
zõi estek, kiállítások rendezése és szervezése.
42 Vendéglátás; gasztronómiai rendezvények, szállodai szol-
gáltatások.

(111) 189.048 (151) 2007.03.10.
(210) M 06 00502 (220) 2006.02.13.
(732) Pákozdi Judit, Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari anyagok, cikkek, papír-
ipari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részé-
re; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); taní-
tási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra
szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek intézése; kereskedelmi
adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 189.049 (151) 2007.03.10.
(210) M 06 00657 (220) 2006.02.24.
(732) TKI-Ferrit Fejlesztõ és Gyártó Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 6 Nyers és félig megmunkált nem nemesfémek és azok ötvö-
zetei, oxidjai, ipari kerámiák, porkohászati termékek.
9 Távközlési berendezések, mûszerek, eszközök, antennák,
mûszaki tudományos oktatóberendezések, szoftver- és hardver-
termékek.
42 Mûszaki technikai kutatási és fejlesztés, szoftver és hardver
szaktanácsadás, innovációs tevékenység, mûszerkölcsönzés.

(111) 189.050 (151) 2007.03.10.
(210) M 06 00658 (220) 2006.02.24.
(732) MS Mester Reklámgrafikai Stúdio Kft., Budapest (HU)
(740) Nagyházi Szandra, Budapest
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(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 189.051 (151) 2007.03.10.
(210) M 06 00312 (220) 2006.01.31.
(732) CONTORG Gazdasági Tanácsadó Kft., Dunaföldvár (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) IrodaMester
(511) 9 Számítógépprogramok, szoftverek.

(111) 189.052 (151) 2007.03.10.
(210) M 06 00313 (220) 2006.01.31.
(732) EXPO Projekt Ingatlanfejlesztõ és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bebõk Gábor, Bebõk és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

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

letek.

(111) 189.053 (151) 2007.03.10.
(210) M 06 00314 (220) 2006.01.31.
(732) Providence 2003 Trade Mark Licensing Limited Liability

Company, Szentendre (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 189.054 (151) 2007.03.10.
(210) M 06 00315 (220) 2006.01.31.
(732) Providence 2003 Trade Mark Licensing Limited Liability

Company, Szentendre (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 189.055 (151) 2007.03.10.
(210) M 06 00317 (220) 2006.01.31.
(732) TEOFARMA S.r.l., Valle Salimbene (Pavia) (IT)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) FERROGRAD FOLIC
(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 irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 189.060 (151) 2007.03.19.
(210) M 02 04562 (220) 2002.10.07.
(732) Columbia Sportswear Company (Oregon államban

bejegyzett cég), Portland, Oregon (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TITANIUM
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, esernyõk, napernyõk, sport- és szabad-

idõtáskák, utazótáskák, hátitáskák, szatyrok, iskolatáskák, övtás-
kák, kézitáskák, strandtáskák, bõröndök, piperetáskák (üresen),
kulcstartók, öltönytartók, levéltárcák, pénztárcák, aktatáskák.
25 Ruházati cikkek, alsónemû, lábbelik, fejfedõk, övek, kesz-
tyûk, sálak.

(111) 189.093 (151) 2007.03.30.
(210) M 06 03421 (220) 2006.10.17.
(732) SALGGLAS Üvegipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Salgótarján (HU)
(740) Herczeg György, Salgótarján

(546)

(511) 12 Méretre vágott elülsõ, hátsó és oldalüvegek gépkocsikhoz.
19 Építészeti célú megmunkált üvegek.
21 Nyers és félig megmunkált üvegek.

(111) 189.094 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 02754 (220) 2005.08.23.
(732) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MEDVE
(511) 29 Hús (kivéve medvehús), tojás, tej, sajt, növényi olajok és

zsíradékok, krémek, valamint ezek kombinációjával készült ken-
hetõ, reszelhetõ, szeletelhetõ termékek.

(111) 189.095 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 02753 (220) 2005.08.23.
(732) Dunlop International Limited, Birmingham (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 1 Gumioldatok, természetes és szintetikus latexvegyületek,
tömítõ- és szigetelõanyagok, ragasztók; gépjármûabroncsok ke-
nésére szolgáló vegyipari készítmények; gyártásban használatos
polimer emulziók; ebbe az osztályba tartozó ragasztóanyagok;
ebbe az osztályba tartozó membránok.
2 s
16 Ragasztók; háztartásban és papíriparban használatos kémiai
kötõszerek.
17 Az ebbe az osztályba tartozó csomagoló-, tömítõ- és szigete-
lõanyagok; az ebbe az osztályba tartozó kötõanyagok és szerek; az
idetartozó membránok.
19 Habarcsok, vakolatok, beleértve a kötõvakolatot és -habar-
csot, simítóanyagok; aljzatborító anyagok és építõanyagok.
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(111) 189.096 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 02160 (220) 2005.06.28.
(732) Wisniewski Leszek, Miskolc (HU)

(541) PENI JEANS
(511) 25 Farmerruházat.

(111) 189.097 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 01676 (220) 2005.05.12.
(732) Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság,

Szeged (HU)
(740) dr. Lele István, Szeged

(541) GK OLÍVIA
(511) 31 Káposztarepce-fajta.

(111) 189.098 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 00069 (220) 2006.01.09.
(732) Váraljai Csaba, Szolnok (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs 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; jogi szolgáltatások.

(111) 189.099 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 00521 (220) 2006.02.15.
(732) MADAL BAL Kft., Budapest (HU)

(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.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

(111) 189.100 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 00528 (220) 2006.02.15.
(732) OPTEN Informatikai Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rátky Miklós, Dr. Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) OPTEN
(511) 9 Számítógépes adatok tárolására és továbbítására szolgáló

mágneses, optikai és más adathordozók, különösen CD- és DVD-
lemezek.
16 Könyvek és más nyomdaipari termékek.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés, online szolgáltatás; jogi szolgáltatások.

(111) 189.101 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 00530 (220) 2006.02.15.
(732) EMIH Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség

(Statusquo Ante), Budaörs (HU)

(546)

(511) 42 Minõség-ellenõrzés.

(111) 189.102 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 00531 (220) 2006.02.15.
(732) Infopoint Hungary Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 189.103 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 00534 (220) 2006.02.15.
(732) Szarvasi Vas-Fémipari Rt., Szarvas (HU)
(740) Fülep István, Budapest

(546)

(511) 11 Kávéfõzõ.

(111) 189.104 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 00535 (220) 2006.02.15.
(732) 4D Books Épületinformatikai Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Gábor Viktor, Kovács, Barborják és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

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

szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, adatfeldolgozó be-
rendezések és számítógépek.
37 Építkezés.
42 Mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és
kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számí-
tástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(111) 189.105 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 00536 (220) 2006.02.15.
(732) K&H Bank Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 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.
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(111) 189.106 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 00537 (220) 2006.02.15.
(732) Gábor Emese Anna, Budakeszi (HU)

(546)

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

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

(111) 189.107 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 00539 (220) 2006.02.15.
(732) Tárczy Ferenc, Biatorbágy (HU)

(546)

(511) 5 Albumintartalmú élelmiszerek gyógyászati alkalmazásra;
albumintartalmú készítmények gyógyászati alkalmazásra; fo-
gyasztótea orvosi használatra; keményítõ diétás vagy gyógysze-
részeti használatra; karkötõk reuma ellen; asztma elleni tea; fejfá-
jás (migrén) elleni készítmények; húgyúti bántalmak elleni ké-
szítmények; bakterológiai készítmények humán- és állatgyógyá-
szati használatra; baktériumkészítmények humán- és állatgyó-
gyászati használatra; gyógyszeres fürdõkészítmények; fürdõsók;
készítmények gyógyfürdõ terápiához; cukrászati gyógytermé-
kek; karkötõk gyógyászati használatra; szirupok gyógyszerészeti
használatra; kapszulák gyógyszerekhez; gyógyszerészeti készít-
mények; mésztartalmú készítmények gyógyszerészeti használat-
ra; gyógyszerészeti készítmények; vitaminkészítmények; székre-
kedés elleni orvosságok; napszúrás elleni készítmények gyógy-
szerészeti használatra; fõzetek gyógyszerészeti használatra;
emésztést elõsegítõ szerek gyógyszerészeti használatra; fájda-
lomcsillapítók; drogok gyógyászati használatra; ásványvíz gyó-
gyászati használatra; ásványvízsók; növényi kérgek gyógyszeré-
szeti használatra; elixírek(gyógyszerészeti készítmények); krip-
togámiás betegségek elleni szerek; sók gyógyászati használatra;
hajtószerek; lázcsillapító szerek; gyógyszeres infúziók; gyógyte-
ák; csukamájolaj; idegerõsítõ szerek; hashajtók; zselatin gyógyá-
szati használatra; zsírok gyógyászati használatra; zsírok állatgyó-
gyászati használatra; olajok gyógyászati használatra; hematogén
szerek; gyógynövények; hormonok gyógyászati használatra; pep-
tonok gyógyászati használatra; menta gyógyszerészeti használat-
ra; mentol; mikroorganizmus kultúrák gyógyászati és állatgyó-
gyászati használatra; pasztillák gyógyszerészeti használatra; opo-
terápiára szolgáló termékek; pektin gyógyszerészeti használatra;
pirulák gyógyszerészeti használatra; bõrápoló gyógyszerkészít-
mények; herbateák; korpás fejbõr kezelésére szolgáló gyógysze-
részeti készítmények; pepszinek gyógyszerészeti használatra;
lábizzadás elleni gyógyszerek; káliumsók gyógyászati használat-
ra; növényi gyökerek, orvosi használatra; erõsítõszerek (gyógy-
szerek); nyugtatók; szeroterápiás gyógyszerek; nátriumsók gyó-
gyászati használatra; gyógycukor; izzadás elleni gyógyszerek; ál-
latgyógyászati készítmények; savak gyógyszerészeti használatra;

gyógyhatású takarmányadalékok; alkaloidák gyógyászati hasz-
nálatra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; napfény
okozta leégés elleni kenõcsök; fürdõsók gyógyászati használatra;
biológiai készítmények humángyógyászati célra; diétás italok
gyógyászati használatra; lecitin gyógyászati használatra; méh-
pempõ (gyógyászati használatra); gyógyászati fogyasztószerek;
gabonafélék feldolgozásának melléktermékei (gyógyászati hasz-
nálatra); vegyi termékek gyógyszerészeti használatra; gyógysze-
rek (humán); állatgyógyászati gyógyszerek; gyógyitalok; enzi-
mek gyógyszerészeti használatra; füvek füstölésre, gyógyászati
használatra; jód gyógyszerészeti használatra; jodidok gyógysze-
részeti használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra; bio-
lógiai készítmények állatgyógyászati használatra; vegyi készít-
mények gyógyászati használatra; ehetõ növényi rostok (nem táp-
lálkozásra); enzimek gyógyászati használatra; enzimek állatgyó-
gyászati használatra; enzimkészítmények gyógyászati használat-
ra; enzimkészítmények állatgyógyászati használatra; nyomelem-
készítmények emberi és állati fogyasztásra; aminosavak humán-
gyógyászati használatra; aminosavak állatgyógyászati használat-
ra; ásványi élelmiszer-kiegészítõk; tápanyagadalékok gyógyá-
szati célokra; étvágycsökkentõ szerek gyógyászati használatra;
hörghurut elleni készítmények; gyógyhatású hajnövesztõ szerek;
gyógyhatású adalékanyagok, gyógyszerészeti, állatgyógyászati
és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használat-
ra, bébiételek; kötszeranyagok; fertõtlenítõszerek; gombásodás
elleni termékek; gyógynövények, regenerálószerek.

(111) 189.108 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 00543 (220) 2006.02.15.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) RAMISTAD
(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 irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 189.109 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 00544 (220) 2006.02.15.
(732) Rádió Infórum Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 189.110 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 00691 (220) 2006.02.28.
(732) Gyetvainé Dörfinger Andrea, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) Mézes Mackó
(511) 29 Alkoholban tartósított gyümölcsök, gyümölcspépek, alma-

pürék, tõzegáfonyaszósz, dzsemek, lekvár, étkezési zselék, kan-
dírozott gyümölcsök, mazsola, gyümölcssaláták, gyümölcsko-
csonya, gyümölcskonzervek, fõtt gyümölcsök, fagyasztott gyü-
mölcsök, tartósított gyümölcsök, darált mandula, virágporkészít-
mények, halból készített ételek, halfilék, halhús emberi fogyasz-
tásra, heringek, lazac, szardella, ajóka, szardínia, nem élõ homár,
nem élõ languszták, ehetõ kagylók, osztriga, nem élõ keménytestû
rákfélék, apró nem élõ tengeri rákok, kaviár, hús, hentesáruk, son-
ka, szalonna, kolbász, húskocsonya, húsleves, erõleves, levesek,
zöldségleves készítmények, májpástétomok, zöldségsaláták, hi-
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degkonyhai készítmények, humusz, étkezési olajok, szezámolaj,
étkezési repceolaj, étkezési olívaolaj, kukoricaolaj, étkezési nap-
raforgóolaj, pálmamagolaj, pálmaolaj, kakaóvaj, kókuszolaj, kó-
kuszvaj, margarin, vaj, vajkrém, zsírtartalmú keverékek kenyérre,
konzervált konyhai növények, szárított zöldségek, fõtt zöldségek,
tartósított zöldségek, zöldségkonzervek, zöldséglevek fõzéshez,
krokett, sültburgonya, chips, tartósított lencse, paradicsomlé fõ-
zéshez, paradicsompüré, savanyú káposzta, savanyúságok, tartó-
sított szarvasgomba és egyéb gombák, sajtok, joghurt, kefir,
kumisz, tej, tejtermékek, tejes italok, tejszín, tejszínhab, tofu,
tojásfehérje, tojássárgája, tojások.
30 Cukrászsütemények, palacsinták, amerikai palacsinta, ame-
rikaimogyorós cukrászsütemények, mandulás cukrászkészítmé-
nyek, mandulás cukrászsütemények, marcipán, mézeskalács, pis-
kóták, sütemények, süteményporok, süteménytészták, aprósüte-
mények, teasütemények, gyümölcsös sütemények, gyümölcsös
és egyéb lepények, rizstorta, rizslepény és egyéb rizsbõl készült
sütemények, cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére, ehetõ
díszek süteményekhez, gyümölcskocsonya, zselé, pudingok, ka-
kaós termékek, kekszek, sós kekszek, kenyerek, zsemlék, szend-
vicsek, tésztafélék, méz, propolisz emberi fogyasztásra, nádcukor
szirup, zabpehely, fagylalt, jégkrém, fagyasztott joghurt, ehetõ
jég, chutney (fûszeres ízesítõk), ételízesítõ fûszerek, ízesítõk, ma-
jonéz, fûszerkeverékek, szószok, csokoládé alapú italok, kakaó
alapú italok, csokoládés tej, kávé alapú italok, kávé tejjel, tea, tea
alapú italok, tejsodó, karamella (cukorkák), pralinék, töltött cu-
korkák, fondan.
43 Vendéglátóipar, bárok (szolgáltatásai), kávéházak, étter-
mek, önkiszolgáló éttermek, gyorséttermek, étkezdék, kantinok,
büfék, szállásügynökségek, szállodai szolgáltatások, motelek,
panziók, turistaházak, óvodák, termek kölcsönzése rendezvé-
nyekhez; székek, asztalok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése.

(111) 189.111 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 00694 (220) 2006.02.28.
(732) Szamos Marcipán Kft., Pilisvörösvár (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(541) MÁTYÁS
(511) 30 Édesipari termékek, pudingok, pralinék, torták, sütemé-

nyekhez, tortákhoz ehetõ díszítések, édességek karácsonyfa díszí-
téséhez, fondant, csokoládék, desszertek; cukorkák; cukrászati
termékek; cukrászsütemények, süteményporok; marcipán, man-
dula alapú édesipari készítmények, mandula cukor; tészták, man-
dulás tészták; fagylaltok, fagylaltporok, jégkrémek, parfék; gesz-
tenyébõl készült édességek; méz, mézeskalács; rágógumik.

(111) 189.112 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 00695 (220) 2006.02.28.
(732) Fekete Leticia, Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) GÓLYAHÍR
(511) 5 Diagnosztikai készítmények; terhesség kimutatására szol-

gáló készítmények; petesejtérés kimutatására szolgáló készítmé-
nyek; terhességi gyorstesztek; terhességi hormon kimutatására
szolgáló készítmények; terhességi hormon kimutatására szolgáló
tesztek; mesterséges megtermékenyítéssel kapcsolatos készítmé-
nyek; terhesgondozással kapcsolatos készítmények; vitaminok;
vitaminkészítmények; nyomelemkészítmények.
10 Orvosi eszközök; készülékek és eszközök terhesség megál-
lapítására; készülékek és eszközök terhesség követésére; készülé-
kek és eszközök petesejtérés megállapítására; készülékek és esz-
közök mesterséges megtermékenyítéshez.
44 Orvosi szolgáltatások, különösen szülészeti és nõgyógyá-
szati szolgáltatások, mesterséges megtermékenyítési szolgáltatá-
sok, terhesgondozás, tanácsadás.

(111) 189.113 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 00696 (220) 2006.02.28.
(732) V-TRADE Vállalkozói 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) 189.114 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 00698 (220) 2006.02.28.
(732) King Stone Vegyipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Szigethalom (HU)
(740) dr. Varga Károly, Varga Károly Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari ragasztószerek, ipari enyvek, vegyi termékek festék-
gyártáshoz; hígítók, oldószerek lakkokhoz, felületaktív anyagok,
fagyálló anyagok, epoxigyanták nyers állapotban, betonhabosító
vegyi termékek, betontartósító szerek (kivéve festékek és olajok),
desztillált víz.

2 Festékek és színezékek építészeti és ipari célokra minden 2.
áruosztály szerinti felületre és alapanyagból, glazúrok és más be-
vonóanyagok, fixálóanyagok (lakkok), hígítóanyagok festékek-
hez és lakkokhoz, korróziógátló készítmények, rozsda elleni vé-
dõszerek, olajok, zsírok, kötõanyagok festéshez, zománcok és
mázak (festéshez), természetes gyanták.

17 Szigetelõfestékek, szigetelõlakkok, szigetelõolajok és más
szigetelõanyagok, szigetelõk, nedvesség elleni szigetelõanyagok
épületekhez, szigetelõk nyílászárókhoz, hõszigetelõ anyagok,
hangszigetelõ anyagok, mûgyanták (félkész termékek).

19 Beton, épületelemek és térkövek betonból, nem fémbõl ké-
szült burkolatok, szárazhabarcs, habarcs építési célokra, vakola-
tok, csemperögzítõ anyagok, cementlapok, klinkerkõ, mûkõ, tûz-
álló cementvakolatok, szurok, szigetelõpapír, mozaikok építési
célra, lépcsõk és lépcsõfokok nem fémbõl, bevonatok (építõanya-
gok).

(111) 189.115 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 00700 (220) 2006.02.28.
(732) Vadászkúria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hencse (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 41 Sport- és kulturális tevékenységek; golfpályák üzemelteté-
se; sportversenyek rendezése.
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(111) 189.116 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 00701 (220) 2006.02.28.
(732) Vadászkúria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hencse (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 41 Sport- és kulturális tevékenységek; golfpályák üzemelteté-
se; sportversenyek rendezése.

(111) 189.117 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 00702 (220) 2006.02.28.
(732) INFRAPLAN Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 42 Mûszaki szolgáltatások és tanácsadás út- és vasútépítéssel,
-tervezéssel kapcsolatosan; anyagpróba, minõség-ellenõrzés út-
és vasútépítéssel, -tervezéssel kapcsolatosan; mûszaki szakértõi
tevékenység és szakvélemények adása út- és vasútépítéssel, -ter-
vezéssel kapcsolatosan; mûszaki tervtanulmányok készítése út-
és vasútépítéssel, -tervezéssel kapcsolatosan.

(111) 189.118 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 00705 (220) 2006.02.28.
(732) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) PEPSI GOLD
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, valamint egyéb alkohol-

mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(111) 189.120 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 00871 (220) 2005.03.04.
(732) DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési

Ügynökség- Közhasznú Társaság, Szeged (HU)
(740) dr. Bodnár Lászlóné, Bodnár Ügyvédi Iroda, Szeged

(541) DKMT
(511) 35 Az euroatlanti integráció elõsegítése érdekében, az euroré-

gió vállalkozásainak fejlesztési céljainak koordinálása, konferen-
ciák tartása, kereskedelmi célú kiállítások szervezése, térséget
érintõ kutatási eredmények közzététele, kutatási tervek készítése
gazdasági vállalkozások számára, EU pénzügyi pályázatok elõké-
szítése, benyújtása, nyilvánossággal való kommunikáció.

41 Kulturális témájú kiállítások szervezése.

(111) 189.121 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 00873 (220) 2005.03.04.
(732) Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa, Eger (HU)

(546)

(511) 33 Eger eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 189.122 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 01617 (220) 2005.05.05.
(732) BAMED AG, Wollerau (CH)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 10 Cumik, etetõ- és szoptatóüvegek és -poharak, sapkák, szele-
pek, etetõ- és szoptatóüvegekhez való fedõ és cumi, kupak, szele-
pek, cumisüveghez való cumi és kupak, bébicumik, fogzást elõse-
gítõ vagy könnyítõ gyûrûk, cumitartók, a fent említett termékek-
hez való kiegészítõk, alkatrészek.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk, ke-
fék, csészealj, bögre, tányér, tojástartó, szita és szûrõk, tányér cse-
csemõk, kisgyermekek, gyerekek részére; mûanyag edények és
evõeszközök, (szintetikus anyagból); hordozható, egymáshoz il-
leszthetõ, összecsukható mûanyag tárolók; mikrohullámú sütõ-
ben fertõtleníthetõ etetõ- és szoptatóüvegek, hõszigetelt tárolók és
üvegek, étel és ital tárolására alkalmas hõszigetelt edények, üve-
gek, csecsemõ részére italtároló, etetõcsésze; bébi fürdõkádak,
bilik, a csecsemõ cumisüvegének tisztítására alkalmas kefe, cu-
misüveg melegítõ (nem elektromos).

25 Bébi partedlik (nem papírból), takarók, rugdalózók, kezes-
lábasok, hálózsákok.

28 Játékok és csörgõk.

(111) 189.123 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 01741 (220) 2005.05.18.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Gyõrfi Attila, Dr. Gyõrfi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 189.124 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 03040 (220) 2005.09.20.
(732) Baromfiudvar 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

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

(546)

(511) 29 Baromfihús, baromfiból készült húskivonatok.
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(111) 189.125 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 03619 (220) 2005.11.10.
(732) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 189.126 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 03626 (220) 2005.11.10.
(732) Dumaszínház Kulturális Betéti Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Litkai Gergely, Fülöp és Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 189.127 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 03627 (220) 2005.11.10.
(732) Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás.
42 Jogi szolgáltatások.

(111) 189.128 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 03622 (220) 2005.11.10.
(732) Schmidt Károly, Budapest (HU)
(740) Tamás Irén, Budapest

(541) Coda hangszerbolt
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák; hangszer-kereskedelem.

(111) 189.129 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 03623 (220) 2005.11.10.
(732) HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht., Budapest (HU)
(740) dr. Kiss Gábor Sándor, Ivanovits és Kiss Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Orvosi, higiéniai és szépségápolási ellátás.

(111) 189.130 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 03737 (220) 2005.11.23.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HAVE A BREAK
(511) 30 Kakaó és kakaó alapú készítmények, csokoládé, csokoládé-

termékek, csokoládé alapú italok, cukorkaáruk, édességek, cukor-
kák; cukor; rágógumi, természetes édesítõk; pékáruk, tészták;
kekszek, cukrászsütemények, aprósütemények, ostyák, tejkara-
mella, desszertek, pudingok; jégkrém, fagylalt, gyümölcsfagylal-
tok, sörbet (fagylalt), fagyasztott édességek, fagyasztott sütemé-
nyek, jégkrém, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghurtok, ke-
verékek jégkrém és/vagy gyümölcsfagylaltok és/vagy sörbet
és/vagy fagyasztott édességek és/vagy fagyasztott sütemények
és/vagy jégkrém és/vagy fagyasztott desszertek és/vagy fagyasz-
tott jughurtok készítéséhez.

(111) 189.131 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 03738 (220) 2005.11.23.
(732) Balaton Ildikó, Budapest (HU);

Balaton Anikó, Budapest (HU)

(541) BALATON A & I KOLLEKCIÓ
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 189.132 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 03740 (220) 2005.11.23.
(732) Kenesei és Társa Kft., Budapest (HU)
(740) Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest

(541) Édeskettes
(511) 30 Cukrászsütemények (gesztenyepüré).

(111) 189.133 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 03741 (220) 2005.11.23.
(732) Juhász Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Sopron (HU)

(546)

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

(111) 189.134 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 03742 (220) 2005.11.23.
(732) STEOFIX Inc., Ciudad de Panama (PA)
(740) dr. Mészáros István Sándor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatás.

(111) 189.135 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 03744 (220) 2005.11.23.
(732) RONGSHENG HUNGARY Kereskedelmi Kft.,

Budapest (HU)
(740) Bernát Tamásné, Budapest

(541) LOSHAN
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(111) 189.136 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 03746 (220) 2005.11.23.
(732) Tovarystvo z obmezhenoyu vidpovidalnistyu

„CHAROSVIT”, Kiev (UA)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sör kivételével), nevezetesen: ape-
ritifek; koktélok; likõrök; vodka; gyümölcstartalmú alkoholos ita-
lok; gyomorkeserû; alacsony alkoholtartalmú italok; szeszek (ita-
lok).

(111) 189.137 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 03747 (220) 2005.11.23.
(732) Laczkó Sándor, Budapest (HU)

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

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

(111) 189.138 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 03748 (220) 2005.11.23.
(732) Advanced Micro Devices, Inc. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Sunnyvale, California állam (US)
(300) 76/639,749 2005.05.31. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) BREAK FREE
(511) 9 Számítógéphardver; félvezetõ eszközök; mikroprocesszor

modulok; számítógéphardver alrendszerek, így bemeneti egysé-
gek, kimeneti egységek, központi processzoregységek, memória-
vezérlõk, perifériavezérlõk és grafikus vezérlõk; valamint számí-
tógépszoftverek, így operációs rendszer szoftverek, játékszoftve-
rek, 3D grafikai szoftverek és digitális médiaszoftverek.

(111) 189.139 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 03870 (220) 2005.12.06.
(732) Informatikai és Hírközlési Minisztérium, Budapest (HU)
(740) dr. Hegyvári Sándor, Dornbach és Hegyvári 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.

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 szoftver tervezése és
fejlesztése; jogi szolgáltatások.

(111) 189.140 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 03871 (220) 2005.12.06.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és
fejlesztése; jogi szolgáltatások.

(111) 189.141 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 03873 (220) 2005.12.06.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(541) Magyar banán
(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-
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bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.

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

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

(111) 189.142 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 03874 (220) 2005.12.06.
(732) Aktív-Média Bt., Budapest (HU)

(591)

(511) 21 Eszközök, edények háztartási és konyhai célokra (nem ne-
mesfémbõl és nem nemesfém bevonattal).

(111) 189.143 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 03875 (220) 2005.12.06.
(732) AQUACOMET Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 6 Fémbõl készült fix és mozgatható medencefedések és ehhez
tartozó vezetõsínek, fém építõanyagok, mozgatható fémszerkeze-
tek, lakatosipari termékek, fémtömegcikkek.

(111) 189.144 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 03876 (220) 2005.12.06.
(732) S & D Pharma CZ, spol. s.r.o., Praha 4 (CZ)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ALENDROMAX
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek és készítmények, ásványi táplá-

lékkiegészítõk, tápanyagadalékok gyógyászati célokra.

30 Táplálékkiegészítõk.

(111) 189.145 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 03877 (220) 2005.12.06.
(732) Zhu Guoquan, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Cipõ, ruha, kalapáru.

(111) 189.146 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 03878 (220) 2005.12.06.
(732) Onlinet Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Jelzõberendezések, személyhívók, elektromos vagy elekt-
ronikus ügyfélhívó készülékek.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés.

(111) 189.147 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 03881 (220) 2005.12.06.
(732) Neutrogena Corporation, Los Angeles, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) DERMASSERE
(511) 3 Arcápoló készítmények, nevezetesen arctisztítók, arctörlõ

kendõk, lehúzócsíkok arcra, arcápoló krémek, arcápoló zselék és
arcápoló folyadékok; szemkörnyékápoló krémek, folyadékok a
szemkörnyék ápolására és szemkörnyékápoló szerek; hidratáló-
krémek, hidratálózselék és hidratálófolyadékok; bõrhámlasztó
krémek, bõrhámlasztó folyadékok, törlõkendõk és pakolások;
testápoló készítmények, nevezetesen testápolók, testkrémek, test-
lemosók; kézkrémek és kézápoló folyadékok; lábkrémek és láb-
ápoló folyadékok.

(111) 189.148 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 00002 (220) 2006.01.02.
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Nem orvosi célú száj-, fog-, torok-, fogíny- és szájüregápoló
és higiéniai készítmények, fogtisztító készítmények, fogporok,
fogkrémek, szájvizek, fogtisztító porok; kozmetikai fogfényesítõ
készítmények; kozmetikai fogfehérítõ készítmények.
5 Gyógyhatású száj-, fog-, torok-, fogíny- és szájüregápoló és
higiéniai termékek, fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére szolgá-
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ló szájöblítõ szerek, fogtisztító készítmények, szájvizek, szájde-
zodorok, fogporok, fogkrémek, fogápoló zselék, fluortartalmú
zselék, fogkõ kimutatására szolgáló elszínezõ tabletták, fog- és
fogínybetegségek megelõzésére szolgáló készítmények, fogápoló
rágótabletták, fertõtlenítõ hatású tisztító- és ápolótermékek mûfo-
gakhoz, protézisekhez, fogszabályozókhoz és hidakhoz; ragasz-
tók mûfogakhoz.

(111) 189.149 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 00123 (220) 2006.01.13.
(732) STARCOPY Fénymásológép-javító, Kereskedelmi

és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Csonka Péter, Csonka Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 2 Tonerek/tinták/ fénymásoló gépekhez.

(111) 189.150 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 00125 (220) 2006.01.13.
(732) VITAL-Level Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 189.151 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 00128 (220) 2006.01.13.
(732) LOGISZTIKA PORTÁL Kft., Hatvan (HU)
(740) Kunvári Antal, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek.
35 Online hirdetõtevékenység számítógépes hálózaton; piaci
tanulmányok; piackutatás; reklámanyagok /röplapok; prospektu-
sok; nyomtatványok; áruminták/ terjesztése; reklámozás; sajtófi-
gyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányí-
tásában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikai információ-
nyújtás; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; üzleti informáci-
ók; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési
konzultáció.

(111) 189.152 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 00129 (220) 2006.01.13.
(732) LÁNCSZEM BUDAPEST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

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

Budapest

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

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

(111) 189.153 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 00130 (220) 2006.01.13.
(732) General Electric Company, Schenectady, New York (US)
(300) 78/732,781 2005.10.13. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) HEALTHCARE.RE-IMAGINED
(511) 1 Vegyszerek és vegyészeti reagensek ipari, tudományos és

kutatási célokra.

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, gyógy-
szerek, orvosi célú anyagok és diagnosztikai anyagok.

9 Szoftver orvosi célú képalkotó berendezéshez és hálózathoz
megfigyelõ, terápiás és sebészeti berendezésekhez; szoftver sze-
mélyre szóló egészségvédelemhez, beleértve humán páciensek és
állatok prognosztizálására, diagnosztizálására, informálására és
kezelésére szolgáló szoftvert.

10 Betegmegfigyelõ, diagnosztizáló, terápiás és sebészeti ké-
szülékek; gyógyászati képalkotó készülék és berendezés orvosi
használatra; készülékek személyre szóló egészségvédelemhez,
beleértve humán páciensek és állatok prognosztizálására, diag-
nosztizálására, informálására és kezelésére szolgáló készüléke-
ket.

41 Oktatási szolgáltatások gyógyítás és egészségvédelem terü-
letén.

42 Kutatási, fejlesztési szolgáltatások gyógyítás és egészség-
védelem területén.

44 Tanácsadási szolgáltatások gyógyítás és egészségvédelem
területén.

(111) 189.154 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 00251 (220) 2006.01.26.
(732) SONY BMG Music Entertainment (Magyarország)

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

(541) Füles Mackó
(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.

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

(111) 189.155 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 00262 (220) 2004.09.01.
(732) WIX-FILTRON Sp. z.o.o., Gostyn (PL)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) FILTRON
(511) 1 Szûrõanyagok.

7 Szûrõk motorokhoz, gépekhez és egyéb berendezésekhez.

16 Szûrõpapír.

(111) 189.156 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 00263 (220) 2004.07.13.
(732) Ahlers AG, Herford (DE)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) PIONIER SPORTIVE
(511) 25 Ruházati cikkek.
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(111) 189.157 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 01258 (220) 2006.04.11.
(732) UNIQA Versicherungen AG, Bécs (AT)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) UNIQA. AZ ÚJ GENERÁCIÓ BIZTOSÍTÓJA.
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 189.158 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 01259 (220) 2006.04.11.
(732) ALDEMON TECHNOLOGIES LIMITED, Nicosia (CY)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és -felszere-
lések; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére,
kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irá-
nyítására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolá-
sára szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek;
automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással
mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológé-
pek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó ké-
szülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 189.159 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 00894 (220) 2006.03.16.
(732) Pfizer Products Inc. (Connecticut államban bejegyzett cég),

Groton, Connecticut (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TERRAMYCIN
(511) 5 Állatgyógyászati készítmények és anyagok.

(111) 189.160 (151) 2007.04.02.
(210) M 05 01345 (220) 2005.04.12.
(732) Visualpower Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Barborják Zoltán, Kovács, Barborják és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) CommOnline

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

(111) 189.161 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 01261 (220) 2006.04.11.
(732) ORION CORPORATION, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládék, kekszek, aprósütemények, sós kekszek, os-
tyák, cukrászipari termékek, kukoricachips, kenyér, tészták, süte-
mény, vajastészták, pudingok, sörbetek, jégkrémek, cukorka, ka-
ramell, rágógumi (nem gyógyászati célra).

(111) 189.163 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 01252 (220) 2006.04.11.
(732) THINH MAI Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ambrus Péter, Ambrus Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(111) 189.164 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 01248 (220) 2006.04.11.
(732) HOTEL Caramell Korlátolt Felelõsségû Társaság, Bük (HU)
(740) dr. Fendrik Zsolt, Fendrik és Eperjesi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 43 Bár (szolgáltatások), gyorséttermek, helyfoglalás panziók-
ban, helyfoglalás szállodákban, hordozható épületek bérlete, kan-
tinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, nyugdíjasotthonok,
óvodák, panziók, rendezvényhez termek kölcsönzése, sátrak köl-
csönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek
(szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások, székek, asztalok,
asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése, táborhelyek hasznosítása,
turistaházak, vendéglátóipar, állatpanziók, átmeneti szállások
bérlete, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló éttermek, üdülõtáborok
szolgáltatásai (szállásadás).

(111) 189.165 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 01242 (220) 2006.04.11.
(732) SuperGroup Mûvészeti és Kommunikációs Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba, Squarra és Partos Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 189.166 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 01411 (220) 2006.04.25.
(732) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

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

(111) 189.167 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 01410 (220) 2006.04.25.
(732) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

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

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

(111) 189.168 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 01421 (220) 2006.04.25.
(732) MindiGIS Térinformatikai Iroda Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Daszkalovics Katalin ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 189.169 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 01253 (220) 2006.04.11.
(732) Ednetti Kft., Nyíregyháza (HU)

(541) adon
(511) 6 Acélredõnyök; acélrudak; borítólemezek fémbõl (épületek-

hez); burkolólapok fémbõl; cégtáblák, cégérek fémbõl; dróthá-
lók; drótkötelek; elõregyártott padozatok, peronok fémbõl; fém-
huzalok; fémhuzalfeszítõ elemek; fémkapuk; fémrácsok rúdjai;
fémrácsozat (mintás); kapucsengõk (nem elektromos); kerítések
fémbõl; kerítésoszlopok fémbõl; lécek fémbõl; szögesdrót; tám-
oszlopok, cölöpök fémbõl.
19 Fûrészáru, deszkaáru; fûrészelt fa; kapuk nem fémbõl; kerí-
tések nem fémbõl; megmunkált fa; lécek, nem fémbõl; oszlopok,
nem fémbõl; táblás faburkolatok; építési fa.

(111) 189.170 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 01260 (220) 2006.04.11.
(732) ORION CORPORATION, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládék, kekszek, aprósütemények, sós kekszek, os-
tyák, cukrászipari termékek, kukoricachips, kenyér, tészták, süte-
mény, vajastészták, pudingok, sörbetek, jégkrémek, cukorka, ka-
ramell, rágógumi (nem gyógyászati célra).

(111) 189.171 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 01255 (220) 2006.04.11.
(732) ROLAND DIVATHÁZ Rt., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, kivétel cipõk.

(111) 189.172 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 01241 (220) 2006.04.11.
(732) Sándor Gábor, Gyõr (HU)

(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) PUSZTA PIZZA
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 189.173 (151) 2007.04.02.
(210) M 06 00571 (220) 2006.02.17.
(732) ORION CORPORATION, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládék, kekszek, aprósütemények, sós kekszek, os-
tyák, cukrászáru, kukoricachips, kenyér, tészták, sütemények, pi-
ték, pudingok, sörbetek, jégkrémek, cukorka, karamell, rágógumi
(nem gyógyászati célra).

(111) 189.174 (151) 2007.04.03.
(210) M 05 03999 (220) 2005.12.19.
(732) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fémtömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekré-
nyek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
16 Papír vagy háztartási ragasztóanyagok; irodai cikkek; cso-
magolásra szolgáló mûanyagok; papíripari cikkek; ecsetek.

(111) 189.175 (151) 2007.04.04.
(210) M 06 03141 (220) 2006.09.19.
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) COOL DSL
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 189.176 (151) 2007.04.04.
(210) M 06 00771 (220) 2006.03.07.
(732) Tamás András, Budapest (HU)

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
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csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba, (ezen belül különösen:
szénából, szalmából és más természetes anyagokból készített
ajándék- és dísztárgyak, állatfigurák és figuratív termékek).

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek, (ezen belül
különösen: szénából, szalmából és más természetes anyagokból
készített játékok, állatfigurák és figuratív termékek).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák (ezen belül különösen: internetes érté-
kesítés és kereskedelem).

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek (ezen belül különösen: vásárok, kiállítások).

42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés; ezen belül különösen: számítógépes szolgáltatások és inter-
nettartalom szolgáltatás és szerkesztés, hozzáférési idõ bérlés szá-
mítógépes adatbázisokhoz, hozzáférési idõ biztosítása számító-
géphez adatok manipulációjára, számítógép-programozás, szá-
mítógépszoftver fenntartása.

(111) 189.177 (151) 2007.04.04.
(210) M 05 03757 (220) 2005.11.23.
(732) Sealed Air Corporation (US) (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ cég), Saddle Brook, New Jersey (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SMARTPAK
(511) 16 Csomagolóanyagok, nevezetesen gép által olvasható infor-

mációt tartalmazó vonalkódcímkék és mûanyag táskák csomagok
azonosítására és helymeghatározására; csomagolóanyagok, neve-
zetesen gép által olvasható információt tartalmazó mûanyag fóli-
ák csomagok azonosítására és helymeghatározásra.

(111) 189.178 (151) 2007.04.04.
(210) M 05 03902 (220) 2005.12.07.
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok.

(111) 189.179 (151) 2007.04.04.
(210) M 05 03649 (220) 2005.11.11.
(732) Tamás János, Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Tej alapú és alapanyagú termékek.

(111) 189.180 (151) 2007.04.04.
(210) M 06 00780 (220) 1997.08.14.
(732) REWE-Zentral AG, Köln (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ,

S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodaák, Budapest

(541) NUMA
(511) 31 Élõ állatok.

(111) 189.181 (151) 2007.04.04.
(210) M 05 03887 (220) 2005.12.07.
(732) MEDIST Hungary Kft., Budapest, Ipari park (HU)

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemé-
nyek és cukrászsütemények.

(111) 189.182 (151) 2007.04.04.
(210) M 05 03760 (220) 2005.11.24.
(732) SANOFI-AVENTIS, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) STILNOXIA
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(111) 189.183 (151) 2007.04.04.
(210) M 05 03650 (220) 2005.11.11.
(732) Tamás János, Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Mangalicatermékek és mangalica alapanyagú termékek.

(111) 189.184 (151) 2007.04.04.
(210) M 05 04023 (220) 2005.12.20.
(732) Béker Kft., Ópályi (HU)
(740) Holló Csaba, Sajószöged

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

(111) 189.185 (151) 2007.04.04.
(210) M 06 00767 (220) 2006.03.07.
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU);

Poller György, Pécsvárad (HU)
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(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; szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegto-
kok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc; fényképe-
zõ vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, vi-
deokamerák és fényképészeti objektívok; egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok; látcsövek,
teleszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek;
optikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék; egyéb optikai
készülékek, mûszerek vagy anyagok; számítógépek, számológé-
pek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép-pe-
rifériák, számítógépes oktatóberendezések és felszerelések, vala-
mint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló berende-
zések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldolgo-
zó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számító-
gépi programok általában és különösen ilyen gépekhez és beren-
dezésekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 189.186 (151) 2007.04.04.
(210) M 06 00765 (220) 2006.03.07.
(732) FER-VILL Gépjármûjavító-Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Vince Júlia, Vince Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 189.187 (151) 2007.04.04.
(210) M 06 00777 (220) 2006.03.07.
(732) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) VIVAK
(511) 17 Mûanyagok mint félkész termékek fólia, lemez, lap, film,

szalag, csõ, idom, tömb, rúd, csõvezeték, léc és olvasztott termé-
kek formájában.

(111) 189.188 (151) 2007.04.04.
(210) M 05 03749 (220) 2005.11.24.
(732) CLEAN & WASH Kft., Budapest (HU)
(740) Theobald Kft., Budapest

(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.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 189.189 (151) 2007.04.04.
(210) M 05 02239 (220) 2005.07.04.
(732) Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Juhász János ügyvéd, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,

Szeged

(541) Chlorin Pearl fertõtlenítõszer
(511) 5 Fertõtlenítõszer.

(111) 189.190 (151) 2007.04.04.
(210) M 05 03886 (220) 2005.12.07.
(732) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

(111) 189.191 (151) 2007.04.04.
(210) M 06 00773 (220) 2006.03.07.
(732) Köröstarcsa Község Önkormányzata, Köröstarcsa (HU)

(541) MAMF (Megyei Amatõr Mûvészeti Fesztivál)
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek, fogadások tervezése (szórakoztatás).

(111) 189.192 (151) 2007.04.04.
(210) M 05 03758 (220) 2005.11.24.
(732) HALIBOR Kft., Kerepes (HU)

(546)

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

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

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

(111) 189.193 (151) 2007.04.04.
(210) M 06 03232 (220) 2006.09.28.
(732) Mûsorszolgáltatási Alap Alkalmazott

Kommunikációtudományi Intézet, Budapest (HU)
(740) dr. Hegedûs Tamás ügyvéd, Veszprém
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(546)

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

(111) 189.194 (151) 2007.04.04.
(210) M 06 00759 (220) 2006.03.07.
(732) NAVAYO TECHNOLOGIES Kutatás-fejlesztési Zártkörû

Rt., Jászberény (HU)
(740) dr. Bihary Ákos, Naszádos és Bihary 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.
38 Távközlés.

(111) 189.195 (151) 2007.04.04.
(210) M 06 00772 (220) 2006.03.07.
(732) K&H Bank Rt., Budapest (HU)

(541) K&H Otthonvédelmi Program
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-

letek.

(111) 189.196 (151) 2007.04.04.
(210) M 05 03657 (220) 2005.11.11.
(732) Union des Associations Europeennes de Football (UEFA),

Nyon 2 (CH)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CROATIA HUNGARY 2012
(511) 9 Szemüvegek, napszemüvegek, szemüveg- és napszemüveg-

tokok és -pántok; távcsövek; mágnesek és dekoratív mágnesek;
tájolók; hang- és képfelvevõ, átvivõ és lejátszó készülékek; televí-
ziók; rádiók; video- felvevõk; CD-lejátszók; DVD-lejátszók;
hangszórók; fülhallgatók; számítógépek; adatfeldolgozók; szá-
mítógépes billentyûzetek; számítógépes monitorok; modemek;
elektronikus zsebszótárak; diktafonok; elektronikus naptárak;
szkennerek; nyomtatók; fénymásoló gépek; faxkészülékek; tele-
fonok; üzenetrögzítõs telefonkészülékek; videotelefonok; mobil-
telefonok; számológépek; kártyaleolvasó automaták; pénzváltó
automaták; videokamerák; kamkorderek; fényképezõfelszerelé-
sek, kamerák, projektorok, exponált filmek, diafilmek, vakuk, ka-

meratokok, elemek, kizárólag televíziós vevõre alkalmazott kézi
elektronikus játékok; videojátékok; videojátékgépek; játékauto-
maták, videojáték-kazetták; elõre felvett számítógépes szoftver
beleértve a játékokhoz való szoftvereket; számítógépes progra-
mok és adatbázisok; képernyõkímélõ programok számítógépek-
hez; mágneses, numerikus vagy analóg hang- és képhordozók,
üres vagy mûsoros; videoszalagok, magnószalagok, mágneses le-
mezek, DVD-k, floppylemezek, optikalemezek, kompaktleme-
zek (CD-k), CD-ROM-ok, üres vagy mûsoros zenei, hang vagy
képi (mely animációs is lehet) videolemezek; hologramok; mág-
neskártya (kódolt), memóriakártyák; mikrocsipkártyák; hitelkár-
tyák, telefon-, ATM-, utazási és vendéglátási, csekkgarancia- és
terheléses mágneses kártyák; biztonsági riasztók; elektronikus
árusítóautomaták; vasalók; szélzsákok; távolságmérõ készülék;
gyorsaságmérõ és kijelzõkészülékek; CD-ROM, adatbázis, illet-
ve internet alapú elektronikus kiadványok, mágneses dekorációk.

12 Kerékpárok, motorkerékpárok, gépjármûvek, teherautók,
furgonok, buszok, hûtõautók, repülõk és hajók; légballonok; lég-
hajók; gépjármû-kiegészítõk; napellenzõk, sportállványok és gu-
miköpenyek, gumiabroncsok, üléshuzatok, autóhuzatok, autós-
szõnyegek (nem kárpit), babakocsik, gyerekkocsik, autósülések
gyerekeknek, vagy babáknak; autómotorok és alkatrészek; ülés-
párnák mint gépjármû-kiegészítõk.

16 Papír asztalterítõk, szalvéták; asztalterítõk; papírzsákok;
meghívók; üdvözlõkártyák; ajándékcsomagolók; papír pohár- és
tányéralátétek; konyhai alufólia; papír vagy mûanyag szemetes-
zsákok; csomagolók élelmiszer tárolására; papír kávéfilterek;
címkék (nem textil); papírtörülközõk; nedves papírtörülközõk;
toalettpapír; dobozos papír zsebkendõk; papír zsebkendõk; papír
bébipelenka; írószerek és iskolai eszközök (kivéve felszerelések);
géppapír; fénymásolópapír; borítékok; jegyzettömbök; noteszek,
jegyzetpapír; írópapír; írómappák; iratgyûjtõ; fûzõgépkapcsok;
könyvborítók; színezõkönyvek; rajzkönyvek; gyakorlókönyvek;
fényes papír; öntapadó jegyzetpapír; krepp-papír; selyempapír;
papírtûzõk; konfetti, papírzászlók; papír jelzõzászlók; papírlam-
pionok; írószerszámok; tollak; ceruzák; golyóstollak; tollkészle-
tek; ceruzakészletek; porózus hegyû (filc)tollak; görgõs golyós-
tollak; kihúzófilcek; tinta; bélyegzõpárnák; gumibélyegzõk; fes-
tékdobozok; kifestõ és színes ceruzák; kréták; ceruzadekorációk;
nyomdaklisék; magazinok; újságok; különösen atlétikával és
sporteseményekkel foglalkozó könyvek és folyóiratok; nyomta-
tott oktatóanyagok; jegyzékek (eredményregisztráláshoz), ese-
ményprogramok; eseményalbumok; fényképalbumok; aláírási
címpéldányok; címjegyzékek; naplók; személyi szervezõk; úti
térképek; kaparós sorsjegyek; csekkek; nyomtatott órarendek;
szórólap és brosúrák; képregények; gyûjthetõ játékos kártyák;
lökhárító matricák; matricák; matricaalbumok; kalendáriumok;
poszterek; fényképek; képeslapok; reklámcégérek és transzparen-
sek, valamint anyagok; lehúzóképek (matricák); hõátadók; irodai
felszerelések (kivéve bútorok); hibajavító festékek; gumiradírok;
ceruzahegyezõk; íróeszköztartók; iratkapcsok; rajzszögek; vo-
nalzók; ragasztószalagok papíráruhoz, ragasztószalag adagolók;
tûzõgépek; festõsablonok; ollók; irattartók; csipeszes rajztáblák;
jegyzettömbtartók; könyvtámaszok; könyvállványok; bélyegzõk;
hitel-, telefon-, ATM-, utazási és vendéglátási, csekk garancia- és
terheléses kártyák papírból vagy kartonból; útlevéltartók; csekk-
tartók; hitelkártyák (nem kódolt); hordozható számítógép- és
irodacikkállványok.

25 Ruházat; lábbeli; fejfedõk; ingek; kötött ingek; kötött mellé-
nyek és topok; pólók; atléták; ruhák; szoknyák; alsónemûk; úszó-
dresszek; úszónadrágok; rövidnadrágok; hosszúnadrágok; kardi-
gánok; kalapok; sapkák; sálak; kendõk; sildes sapkák; melegítõk;
melegítõ felsõk; zakók; blézerek; esõálló viselet; kabátok; egyen-
ruhák; nyakkendõk; kézelõk; fejpántok; kesztyûk; kötények; par-
tedlik; pizsamák; csecsemõ- és gyerekruhák; zoknik és harisnyák;
harisnyatartók; övek; nadrágtartók; kézelõk; fejpántok.

28 Játékok és játékszerek; sportlabdák; társasjátékok; asztal
asztali focihoz; kitömött babák és állatok; játék jármûvek; kirakós
játékok; lufik; felfújható játékok; pogok (üdítõs doboz kupakjai);
futballfelszerelések; futball-labdák; kesztyûk; térdvédõk; kö-
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nyökvédõk; vállvédõk; lábszárvédõk; futballkapuk; sportszerek
szállítására alkalmas sporttáskák és tartók; partikalapok (játék);
kézi elektronikus játékok, melyekhez nem szükséges televíziós
csatlakozás; habkezek; játékkártyák; konfetti; játéktermi játékok.

30 Kávé, tea, kakaó; csokoládék; cukor; méz; pótkávé; liszt;
gabonakészítmények; gabonafélék; kenyér; sütemények; torták;
kekszek; sós rágcsálnivalók; cukorkák; fagylalt; édességek; rizs;
kukoricapehely; mustár, ecet; szószok (ízesítések); fûszerek; só;
élelmiszer adalékanyagok (nem egészségügyi vagy diétás célok-
ra); hozzáadott vitamintartalmú készítmény (nem egészségügyi
vagy diétás célokra).

32 Üdítõitalok, szirupok és porok üdítõitalok készítéséhez; ás-
ványvíz és szénsavas vizek; egyéb alkoholmentes italok; gyü-
mölcs- és zöldségitalok és -levek; fagyasztott gyümölcsitalok;
sörök; világos sörök.

35 Munkaközvetítõ ügynökségek; személyi munkaerõ-közve-
títõ szolgáltatások; hirdetési szolgáltatások; reklámügynökségi
szolgáltatások; internetes hirdetési szolgáltatások vagy egy veze-
ték nélküli kommunikációs eszköz révén; reklámterjesztés; hirde-
tõtábla-bérlési szolgáltatások; televíziós és rádiós hirdetési szol-
gáltatások; animációs hirdetés; reklámügynökség hirdetési felület
kölcsönzõ szolgáltatások; sport- és PR-reklámügynökségi szol-
gáltatások; marketing kutatási szolgáltatások; közvélemény-ku-
tató szolgáltatások; kereskedelmi kiállításokra vonatkozó hirde-
tés szervezés; adatbázis-készítõ szolgáltatások; adatbázis-kezelõ
szolgáltatások; adatbázis-engedélyezõ szolgáltatások; álló- és
mozgókép-archiváló szolgáltatások; sporteredmények és statisz-
tikai információs szolgáltatások; futballmérkõzések hirdetése;
kiskereskedelmi szolgáltatások oldószerre, paraffinra, viaszra, bi-
tumenre és petróleumra vonatkozóan; mások elõnyére különbözõ
árucikkek (kivéve azok szállítását) összegyûjtése, melyek elõse-
gítik a vásárlókat, hogy kényelmesen megnézhessék és megvásá-
rolhassák azokat a termékeket az interneten keresztül; kiskereske-
delmi szolgáltatások; hirdetési és promóciós szolgáltatások és in-
formációs szolgáltatások egy vezeték nélküli kommunikációs
eszköz révén; üzleti információs szolgáltatások, számítógépes
adatbázisból vagy internetrõl, vagy egy vezeték nélküli telekom-
munikációs eszközön keresztül; hirdetések összeállítása interne-
tes weboldalakhoz vagy egy vezeték nélküli kommunikációs esz-
közön keresztül; telefonkönyvek szerkesztése internetes vagy egy
vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközön való meg-
jelentetésre; internetes weboldalakon vagy egy vezeték nélküli
kommunikációs eszközön való áru és szolgáltatás hirdetése; inter-
netes vagy egy vezeték nélküli kommunikációs eszközön történõ
árverések; internetes vagy egy vezeték nélküli kommunikációs
eszközön eladási folyamokra vonatkozó üzleti adminisztrációs
szolgáltatások; vásárlók érdekét szolgáló programok és sportsta-
dionokba való belépés ellenõrzése azáltal, hogy a szurkolók ré-
szére hûségkártyákat bocsátanak ki a tulajdonos személyes adata-
ival; mások termékeinek és szolgáltatásainak hirdetése azáltal,
hogy a szponzorokkal leegyeztetik, hogy termékeik és szolgálta-
tásaik sportversenyekhez kapcsolódjanak.

36 Hitelkártya-szolgáltatások; hitelkártyák kibocsátása; utaz-
ásicsekk-szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; banki szolgál-
tatások; hitel- és kölcsönszolgáltatások; biztosítási szolgáltatá-
sok; magán- és kereskedelmi tulajdonra vonatkozó bérbevétel és
bérbeadási szolgáltatások; felvett hang és képkölcsönzés; sport-
események pénzügyi támogatása; pénzügyi és biztosítási infor-
mációs szolgáltatások online számítógépes adatbázisból vagy in-
ternetrõl, vagy egy vezeték nélküli kommunikációs eszközön ke-
resztül; otthoni bankügyletek; internetes vagy egy vezeték nélküli
kommunikációs eszköz általi banki ügyletek.

38 Kommunikációs és telekommunikációs szolgáltatások; mo-
biltelefonos kommunikációk; telex általi kommunikációk; elekt-
ronikus számítógépes terminálokon keresztül történõ kommuni-
kációk; adatbázisok és internetes telekommunikációs hálózatok
vagy egy vezeték nélküli kommunikációs eszköz által; távíróké-
szülék általi kommunikációk; telefonos kommunikáció; fax általi
kommunikáció; rádión keresztüli kiértesítés; telekonferencia ál-
tali kommunikáció; televíziós mûsorszórás; kábeltelevíziós mû-

sorszórás; rádiómûsor-sugárzás; sajtó és információs ügynökségi
szolgáltatások; egyéb üzenetközvetítõ szolgáltatások; telefonké-
szülékek, fax és egyéb kommunikációs felszerelések bérlése; rek-
lámközvetítés interneten vagy egy vezeték nélküli kommunikáci-
ós eszköz által; rádiós és televíziós mûsorkészítés és sugárzás in-
terneten vagy egy vezeték nélküli kommunikációs eszköz által;
elektronikus levelezés; hozzáférés biztosítása számítógépes hir-
detõtáblához és valós idejû chatfórumokhoz; üzenetek és képek
közvetítése számítógépen; internet vagy egyéb vezeték nélküli
kommunikációs eszköz által weboldalak fogadása; számítógépes
és/vagy interaktív kommunikációs technológián keresztül történõ
otthoni vagy irodai vásárláshoz belépési lehetõség; információs
telekommunikáció (beleértve weboldalakat), számítógépes prog-
ramok és egyéb más adatok; elektronikus levelezõ szolgáltatások;
felhasználói engedély nyújtása internethez vagy egy vezeték nél-
küli kommunikációs hálózathoz; internethez vagy egy vezeték
nélküli kommunikációs hálózathoz, vagy adatbázishoz telekom-
munikációs csatlakozás nyújtása; internetes vagy egy vezeték nél-
küli kommunikációs eszközön keresztül digitális zenei webolda-
lak elérésének nyújtása; internetes vagy egy vezeték nélküli kom-
munikációs eszközön keresztül MP3-weboldalak elérésének
nyújtása; digitális zene szállítása telekommunikáció révén; köz-
ponti adatbázishoz elérési idõ bérlése; keresõprogramok mûköd-
tetése; internetes beszélgetõsarkok mûködtetése; központi adat-
bázis szerverhez elérési idõ bérlése; számítógépes adatbázishoz
elérési idõ bérlése.

41 Oktatás; képzés nyújtása; szórakoztatás; szerencsejátékok
és versenyek szervezése; sportokra vonatkozó vagy azzal össze-
függõ fogadások és játékszolgáltatások; sporteseményeken vagy
sporteseményekre vonatkozó szórakoztató szolgáltatások; spor-
és kulturális tevékenységek; sport- és kulturális események és te-
vékenységek szervezése; sportversenyek szervezése; futballese-
mények szervezése és reklámozása; sportlétesítmények kiaknázá-
sa; audio- és videokészülék-kölcsönzõ szolgáltatások; filmek és
hang-, valamint videofelvételek elõállítása, bemutatása, terjeszté-
se, közlése, hálózatba engedése és/vagy kölcsönzése; interaktív
oktatás és szórakoztatás, interaktív CD-k, CD-ROM-ok, számító-
gépes programok és számítógépes játékok elõállítása, bemutatá-
sa, terjesztése, közlése, hálózatba engedése és/vagy kölcsönzése;
sportok és sportesemények rádiós és televíziós lefedettsége; rádi-
ós és televíziós program és videokazetta-gyártási szolgáltatások;
animációs filmek gyártása; animációs televíziós programok gyár-
tása; bemutatókra és sporteseményekre szóló helyfoglalási szol-
gáltatások; sportesemények ütemezése; szépségversenyek szer-
vezése; interaktív szórakoztatás; online szerencsejáték-szolgálta-
tások; interneten vagy egy vezeték nélküli kommunikációs eszkö-
zön keresztüli játéklehetõség; sorsjáték-szolgáltatások nyújtása,
vásárlói programok nyújtása, valamint sportstadionokba való be-
lépés ellenõrzése azáltal, hogy a szurkolók részére hûségkártyákat
bocsátanak ki a tulajdonos személyes adataival; szórakoztatáshoz
vagy oktatáshoz kapcsolódó információ online formában számí-
tógépes adatbázison vagy interneten keresztül; interneten keresz-
tüli elektronikus játékszolgáltatás; online elektronikus közlemé-
nyek nyújtása; elektronikus könyvek és folyóiratok közzététele
online formában; beszélgetõsarkok mûködtetése interneten vagy
egy vezeték nélküli kommunikációs eszközön keresztül; interne-
tes digitális zene nyújtása; digitális zene nyújtása internetes web-
oldalakról vagy egy vezeték nélküli kommunikációs eszközrõl,
fordítószolgáltatások, fényképészeti szolgáltatások.

43 Étel-, italszolgáltatás, különösképpen gyorsételekkel, kávé-
zókban és éttermekben; vendéglátási szolgáltatások különösen
étel- és italellátásra vonatkozóan; vendéglátási szolgáltatások;
hotel-, szállás- és ellátási szolgáltatások; hotelek és ideiglenes
szállások lefoglalása; cégek részére szórakoztatáshoz való lehetõ-
ségek nyújtása.

(111) 189.197 (151) 2007.04.04.
(210) M 05 02232 (220) 2005.07.04.
(732) NATURPRODUKT Kft., Törökbálint (HU)
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(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti egészségügyi készítmények gyógyászati
használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek;
multivitamin- és ásványianyag-készítmények; táplálékkiegészí-
tõk; fertõtlenítõszerek, gombaölõ szerek (fungicidek).

(111) 189.198 (151) 2007.04.04.
(210) M 05 03888 (220) 2005.12.07.
(732) Herb-Pharma AG, Lüchingen (CH)
(740) dr. Kálmán János, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

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

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

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

(111) 189.199 (151) 2007.04.04.
(210) M 05 03502 (220) 2005.10.28.
(732) SANOFI-AVENTIS, Párizs (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) FLUWINOX
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(111) 189.200 (151) 2007.04.04.
(210) M 05 03750 (220) 2005.11.24.
(732) Magyarok Világszövetsége, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, nyomdaipari termékek, könyv-
kötészeti anyagok, fényképek, papíripari cikkek, anyagok mûvé-
szek részére, irodai cikkek (bútorok kivételével); folyóiratok, ta-
nítási és oktatási anyagok, hírlevelek, magazinok, revük, idõszaki
kiadványok, újságok.

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

41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek; hagyományos és elektronikus kiadói tevékeny-
ség, elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása.

(111) 189.201 (151) 2007.04.04.
(210) M 05 03896 (220) 2005.12.07.
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Csilisbabkonzerv.

(111) 189.202 (151) 2007.04.04.
(210) M 05 03759 (220) 2005.11.24.
(732) Zhao Ming, Budapest (HU)

(541) FUANNA
(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-

lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(111) 189.203 (151) 2007.04.04.
(210) M 06 00147 (220) 2004.03.02.
(732) IVAX International B.V., Waterford (IE)
(740) Karácsonyi Béla szabadalmi ügyvivõ, Advopatent Szabadalmi és

Védjegy Iroda, Budapest

(541) PULMAX
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok; gyógyszerésze-

ti készítmények és anyagok asztmás betegségek kezelésére.
10 Készülékek és eszközök gyógyszerészeti készítmények és
anyagok inhalálására; készülékek és eszközök gyógyszerészeti
készítmények és anyagok inhalálására asztmás betegségek keze-
lésére.

(111) 189.204 (151) 2007.04.05.
(210) M 04 00289 (220) 2004.01.22.
(732) Mogyoróssy Gyula, Celldömölk (HU)

(541) CELLDÖMÖLKI VÁROSI TELEVÍZIÓ
(511) 41 Kereskedelmi mûsor szolgáltatása.

(111) 189.205 (151) 2007.04.05.
(210) M 02 00178 (220) 2002.01.17.
(732) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István ügyvéd, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Televíziós programok.
42 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás; orvosi, higi-
éniai és szépségápolási ellátás; állatgyógyászati és mezõgazdasá-
gi szolgáltatások; jogi szolgáltatások; tudományos és ipari kuta-
tás; számítógépek programozása.

(111) 189.206 (151) 2007.04.05.
(210) M 03 03514 (220) 2003.08.25.
(732) Phytotec Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti termék.
41 Nevelés, szakmai képzés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások.
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(111) 189.207 (151) 2007.04.05.
(210) M 03 01986 (220) 2003.05.12.
(732) Tapolcsányi István, Kiskõrös (HU)
(740) dr. Juhász Endre ügyvéd, Kiskõrös

(541) SÜTISZIGET
(511) 30 Péksütemények és cukrászsütemények.

(111) 189.208 (151) 2007.04.05.
(210) M 05 02740 (220) 2005.08.23.
(732) Black Eyes Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) Judákné dr. Baranyi Katalin ügyvéd, 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.

(111) 189.209 (151) 2007.04.05.
(210) M 05 03089 (220) 2005.09.23.
(732) ICON Számítástechnikai Rt., Budapest (HU)
(740) Kutas Gergely, MULTEAM Rendezvényügynökség Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Jogi szolgáltatások, tudományos és ipari kutatás, számítógé-
pek programozása.
43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.
44 Orvosi, higiéniai és szépségápolási ellátás, állatgyógyászati
és mezõgazdasági szolgáltatások.

(111) 189.210 (151) 2007.04.05.
(210) M 05 03775 (220) 2005.11.28.
(732) Jakab Gabriella, Budapest (HU)

(541) CHEEROBIC-POMPON AEROBIC
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 189.211 (151) 2007.04.05.
(210) M 06 00316 (220) 2006.01.31.
(732) The Goodyear Tire & Rubber Company (Ohio állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Akron, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) 4 FLEET GROUP
(511) 35 Különféle áruk és termékek összegyûjtése megbízás alap-

ján, annak érdekében, hogy a vásárlók kényelmesen megtekint-
hessék és megvásárolhassák ezeket a gumibelsõket és gumiabron-
csokat, jármû futófelületeket, gumiabroncsok újrafutózását, kere-
keket, kerékagyakat, dísztárcsákat, gumiabroncsokat és gumibel-

sõk javításához szükséges anyagokat és/vagy gépjármû-alkatré-
szeket és -tartozékokat kínáló kiskereskedelmi üzletekben.
37 Javítási szolgáltatások.

(111) 189.212 (151) 2007.04.05.
(210) M 06 00659 (220) 2006.02.24.
(732) Synergon Informatika Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Balassa Ágnes-Zsófia, Dr. Balassa Ágnes-Zsófia 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; jogi szolgáltatások.

(111) 189.213 (151) 2007.04.05.
(210) M 06 00662 (220) 2006.02.24.
(732) Prenor Kertészeti és Parképítõ Kft., Szombathely (HU)
(740) dr. Sinkó Zoltán, Szombathely

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

(111) 189.214 (151) 2007.04.05.
(210) M 06 00664 (220) 2006.02.24.
(732) AZIMUT Consulting Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ARANYFÁCÁN
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; paradicsomkonzervek,
zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermé-
kek; étkezési olajok és zsírok.

(111) 189.215 (151) 2007.04.05.
(210) M 06 00810 (220) 2006.03.09.
(732) Andrejka Jenõ, Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 189.216 (151) 2007.04.05.
(210) M 06 00811 (220) 2006.03.09.
(732) OnlineFoto Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 CD-jellegû adathordozók; számítógépes tevékenységre al-
kalmas egyéb adathordozók.
42 Fényképészet; digitális és egyéb módon végzett fotókidol-
gozás; adathordozók sokszorosítása; adatbázisok online szolgál-
tatása; számítógépprogramok tervezése, kidolgozása, korszerûsí-
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tése, átalakítása; számítógépi szoftverek kidolgozása, korszerûsí-tése, átalakítása; számítógépi szoftverek kidolgozása, korszerûsí-
tése, fenntartása; számítógépi adatok rögzítése, programadatok
helyreállítása.

(111) 189.217 (151) 2007.04.05.
(210) M 06 00812 (220) 2006.03.09.
(732) HVG ONLINE Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Hámori Sándor, Hámori 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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 189.226 (151) 2007.04.05.
(210) M 04 00755 (220) 2004.04.02.
(732) RÁBAHÍR Hírlapkereskedelmi Részvénytársaság,

Gyõr (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályba; fényképek, nyomdaipari termékek,
papíripari cikkek, írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok, (készülékek kivételével), csomago-
lásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztály-
ba).
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfafesszõbõl és mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyag-
ból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítási; áruk csomagolás és raktározása; utazásszervezés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 189.236 (151) 2007.04.11.
(210) M 05 04188 (220) 2005.12.30.
(732) Spektrum TV Közép-Európai Mûsorkészítõ Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Tiszeker Éva jogi képviselõ, Budapest

(541) TELEFORTUNA
(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, nyomtatásban megjelenõ termékek, magazinok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 189.237 (151) 2007.04.11.
(210) M 05 04189 (220) 2005.12.30.
(732) Spektrum-TV Közép-Európai Mûsorkészítõ Rt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Tiszeker Éva jogi képviselõ, Budapest

(541) SPEKTRUM 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); nyomdabe-
tûk; klisék; nyomtatásban megjelenõ termékek, magazinok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 189.238 (151) 2007.04.11.
(210) M 05 03319 (220) 2005.10.13.
(732) Papp Jenõ, Budapest (HU)

(546)

(511) 37 Helyszíni jármû- (szgk.) javítás.

(111) 189.239 (151) 2007.04.11.
(210) M 05 03311 (220) 2005.10.13.
(732) Informatikai Vállalkozások Szövetsége, Budapest (HU)
(740) dr. Árva Tímea, Árva és Sótonyi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; internetes kereskedelmi ügyletek; kereskedel-
mi adminisztráció.
41 Szakmai tevékenység, különösen a kiemelkedõ internetes
kereskedelmi teljesítmény elismerése díjátadó rendezvények
szervezése és lebonyolítása.

(111) 189.240 (151) 2007.04.11.
(210) M 05 03308 (220) 2005.10.13.
(732) Bokor István, Budakeszi (HU)
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(546)

(511) 25 Egészséget megõrzõ lábbelik; szandál; szandálcipõ, sportci-
põ, csizma, papucs.

(111) 189.241 (151) 2007.04.11.
(210) M 05 03168 (220) 2005.09.30.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) DOPRILAD
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készít-

mények; diétás anyagok orvosi célokra; csecsemõtáplálékok; rag-
tapaszok, kötszerek; fogtömõ anyagok, fogászati viasz; fertõtlení-
tõszerek; készítmények kártékony állatok irtására; gombaölõ sze-
rek, gyomirtó szerek.

(111) 189.242 (151) 2007.04.11.
(210) M 05 03148 (220) 2005.09.30.
(732) GREEN TRAVEL Nemzetközi Utazási Iroda Kft.,

Budapest (HU)
(740) Judákné dr. Baranyi Katalin ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 189.243 (151) 2007.04.11.
(210) M 05 03146 (220) 2005.09.30.
(732) Samu Szilárd, Lenti (HU)
(740) Judákné dr. Baranyi Katalin ügyvéd, Budapest

(546)

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

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.

(111) 189.244 (151) 2007.04.11.
(210) M 05 03031 (220) 2005.09.19.
(732) Országos Mentõszolgálat Fõigazgatósága, Budapest (HU)
(740) Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) OMSZ
(511) 39 Szállítás; ezen belül különösen betegszállítás; mentõszolgá-

lat.
44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai szolgáltatások emberek ré-
szére.

(111) 189.245 (151) 2007.04.11.
(210) M 05 03029 (220) 2005.09.19.
(732) FMBA Független Magyar Biztosítási Alkusz Kft.,

Szolnok (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; adóval kapcsolatos becslések; alkuszi/ügynöki tevékeny-
ség; balesetbiztosítás; bankügyletek; betegségbiztosítás; bérhá-
zak kezelése; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási ta-
nácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások; finanszí-
rozási szolgáltatások; hajókárbiztosítás; hitelirodák; hitelkártya-
szolgáltatások; információk nyújtása biztosítási ügyekben; ingat-
lankezelés; ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügy-
nökségek; irodák [ingatlanok] bérlete; jelzálog-hitelezés; kölcsön
(finanszírozás); kölcsönös támogatási alapok szolgáltatásai; la-
kásbérlet; lakásügynökségek; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások;
pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügy-
letek, ingatlan); pénzügyi igazgatás; pénzügyi információk nyúj-
tása; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás;
részletfizetéses hitelnyújtás; takarékpénztárak; telebank-szolgál-
tatások; tõkekihelyezés, tõkeberuházás; tõzsdei árfolyamjegyzés;
tõzsdeügynöki tevékenység; tulajdonfenntartásos részletvétel hi-
telezése; tûzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása; va-
gyonkezelés; életbiztosítás; értékbónok kibocsátása.

(111) 189.246 (151) 2007.04.11.
(210) M 05 03026 (220) 2005.09.19.
(732) Magyar Lakásépítõk Országos Szövetsége, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás, marketing és ezek ügyletei; kereskedelmi ügy-
letek bonyolítása.
36 Ingatlanügyletek.
37 Építõipari kivitelezések.

(111) 189.247 (151) 2007.04.11.
(210) M 05 03025 (220) 2005.09.19.
(732) dr. Hegedûs György, Budapest (HU)
(740) dr. Halasi Tibor, Halasi Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
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) 189.248 (151) 2007.04.11.
(210) M 05 03024 (220) 2005.09.19.
(732) Magyar Posta Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zsellér László jogtanácsos, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 189.249 (151) 2007.04.11.
(210) M 05 03022 (220) 2005.09.19.
(732) Magyar Posta Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zsellér László jogtanácsos, Budapest

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

zés.

(111) 189.250 (151) 2007.04.11.
(210) M 04 03828 (220) 2004.09.13.
(732) dr. Seyed Mustafa Dorbayani, Kecskemét (HU)

(541) PBS-PINNACLE BUSINESS SCHOOL
(511) 41 Oktatás és oktatási vizsgáztatás.

(111) 189.251 (151) 2007.04.11.
(210) M 04 03668 (220) 2004.09.01.
(732) Szántay Georgina, Budapest (HU);

Szántay Judit, Budapest (HU)
(740) dr. Somfai Éva, Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest

(541) KÉZZEL LÁBBAL
(511) 16 Oktatási eszközök, nyomtatványok, sablonok, iskolaszerek,

papíráru, karton és mûanyag lapokból készült iskolai termékek,
iskolai táblák, kartonkötések, iratgyûjtõk, asztalterítõk, szalvéták,
címkék, dossziék, matricák, naptárak, kézikönyvek, írómappák,
nyelvtanulási segédeszközök névszóragozáshoz, nyelvtanulás-
hoz, kéz- és lábfej alakú kiegészítõkkel és kártyalapokkal.
41 Oktatás, nyelvoktatás.

(111) 189.252 (151) 2007.04.11.
(210) M 04 04893 (220) 2004.12.08.
(732) Vidák László, Siófok (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 43 Bár (szolgáltatások); gyorséttermek; kantinok, büfék, étkez-
dék; kávéházak; rendezvényhez termek kölcsönzése; vendéglátó-
ipar; étkezdék; éttermek; önkiszolgáló éttermek.

(111) 189.253 (151) 2007.04.11.
(210) M 05 03023 (220) 2005.09.19.
(732) Magyar Posta Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zsellér László jogtanácsos, Budapest

(541) FORMÁBA HOZZUK KÜLDEMÉNYEIT
(511) 38 Távközlés.

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

(111) 189.254 (151) 2007.04.11.
(210) M 05 01038 (220) 2005.03.21.
(732) Outox az Alkoholsemlegesítõ Ital Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Szilágyi István, Dr. Szilágyi István Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) D-Style
(511) 22 Zsákok (kézitáskák) csomagoláshoz (textilanyagokból).

25 Ruházat, ruhanemûk, sportcipõk, sportlábbelik.

(111) 189.255 (151) 2007.04.11.
(210) M 04 03827 (220) 2004.09.13.
(732) dr. Seyed Mustafa Dorbayani, Kecskemét (HU)

(546)

(511) 41 Oktatás és oktatási vizsgáztatás.

(111) 189.256 (151) 2007.04.11.
(210) M 04 05090 (220) 2004.12.22.
(732) Ringier Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Ligeti György ügyvéd, Budapest
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(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; audiovizuális tanítási eszközök, CD-ROM-
(kompakt) lemezek, hanglemezek, hangrögzítõ szalagok, kom-
paktlemezek (audio-video), magnetofonszalagok, mozifilmek
(exponált), video játékkazetták, videokazetták, videoszalagok.

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; daloskönyvek, fényképek, folyóiratok, földrajzi tér-
képek, füzetek, grafikai nyomatok, grafikai ábrázolások, kártyák,
képek, képregények, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, köny-
vek, könyvjelzõk, magazinok, revük (idõszaki lapok), naptárak,
naptárak letéphetõ lapokkal, efemeridák, noteszok, nyomatok
(metszetek), nyomtatványok, oktatási eszközök, papír, papíráruk,
plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, poszterek, újsá-
gok, üdvözlõlapok/kártyák.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; dzsekik, futballcipõk,
fürdõnadrágok, úszónadrágok, fürdõpapucsok, fürdõruhák, für-
dõsapkák, melegítõk, szvetterek, síbakancsok, sícipõk, sportci-
põk, sportlábbelik, sportcipõk, tornaruházat.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; hirdetések levélben megrendelve, hir-
detési hely kölcsönzés, hirdetési oldalak készítése, kereskedelmi
információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállí-
tások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szerve-
zése, közvélemény-kutatás, piackutatás, rádiós reklámozás, rek-
lámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok terjeszté-
se, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámügynöksé-
gek, hirdetõügynökségek, segítségnyújtás üzletvezetéshez, sza-
badtéri hirdetés, szövegfeldolgozás, televíziós reklámozás, új-
ság-elõfizetések intézése, üzletszervezési és üzeletvezetési ta-
nácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció,
üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

38 Távközlés; elektronikus levelezés, hírügynökségek, infor-
mációszolgáltatás távközlési ügyekben, kábeltelevíziós mûsor-
szórás, mobiltelefon-összeköttetés, mûholdas átvitel, radióadás,
számítógép-terminálok közötti összeköttetések, televíziós mûsor-
szórás, tudakozók, információs szolgáltatások, üzenetek és képek
továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek küldése.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; filmgyártás, klubszolgáltatások, könyvkiadás,
oktatás, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós szórakoz-
tatás, show-mûsorok, show-mûsorok szervezése, sorsjátékok le-
bonyolítása, sport edzõtábori szolgáltatások, sportfelszerelések
kölcsönzése, sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek
rendezése, szerencsejátékok, szórakoztatás, szövegek kiadása,
televíziós szórakoztatás, testnevelés, tornatanítás.

(111) 189.257 (151) 2007.04.11.
(210) M 05 02044 (220) 2005.06.15.
(732) Erbária Kft., Szekszárd (HU)

(541) Napsztár SE

(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) 189.258 (151) 2007.04.11.
(210) M 04 03669 (220) 2004.09.01.
(732) Szántay Judit, Budapest (HU);

Szántay Georgina, Budapest (HU)
(740) dr. Somfai Éva, Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest

(541) GÖRGETÕ
(511) 16 Oktatási eszközök, nyomtatványok, sablonok, iskolaszerek,

papíráru, karton és mûanyag lapokból készült iskolai termékek,
iskolai táblák, kartonkötések, iratgyûjtõk, asztalterítõk, szalvéták,
címkék, dossziék, matricák, naptárak, kézikönyvek, írómappák,
mértékegységek átváltásának oktatására szolgáló tábla, kártyák.

41 Oktatás, számolásoktatás.

(111) 189.259 (151) 2007.04.11.
(210) M 05 03028 (220) 2005.09.19.
(732) MTM-SBS Televizió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és
fejlesztése; jogi szolgáltatások.
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(111) 189.260 (151) 2007.04.11.
(210) M 03 03426 (220) 2003.08.13.
(732) Warner-Lambert Company LLC, Morris Plains,

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

Budapest

(541) PURELL
(511) 3 Antibakteriális és mikrobaölõ fertõtlenítõszappan; antibak-

teriális és mikrobaölõ fertõtlenítõ kézmosó összetételek és folya-
dékok.
5 Fertõtlenítõkészítmények; fertõtlenítõkészítmények egész-
ségügyi célokra.

(111) 189.261 (151) 2007.04.11.
(210) M 03 02238 (220) 2003.05.23.
(732) DVSC Futball Szervezõ Rt., Debrecen (HU)
(740) dr. Léka Andor ügyvéd, Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 189.262 (151) 2007.04.11.
(210) M 03 02239 (220) 2003.05.23.
(732) DVSC Futball Szervezõ Rt., Debrecen (HU)
(740) dr. Léka Andor ügyvéd, Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 189.263 (151) 2007.04.11.
(210) M 05 03169 (220) 2005.09.30.
(732) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) RELEASE WHAT’S INSIDE
(511) 3 Mosószerek; készítmények és anyagok mosodai célokra;

szövetkikészítõ készítmények, szövetlágyító készítmények; fehé-
rítõszerek; folteltávolító készítmények; dezodorok és frissítõké-
szítmények ruhákhoz és textíliákhoz való alkalmazáshoz; szappa-
nok; szappanok textíliák frissítéséhez; ruhák és textilek kézi mo-
sásához használt készítmények; mosodai keményítõk; tisztító-,
fényesítõ-, súroló- és csiszolókészítmények.

(111) 189.264 (151) 2007.04.11.
(210) M 04 03892 (220) 2004.09.20.
(732) Elintézzük.hu Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

(541) Elintézzük.hu
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

(111) 189.265 (151) 2007.04.11.
(210) M 04 03893 (220) 2004.09.20.
(732) Tarcsi Zoltán, Ceglédbercel (HU);

Szika Krisztián Zsolt, Pásztó (HU)
(740) dr. Biczi Tamás ügyvéd, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ROMÁNCOK
(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, CD-ROM (kompakt), csak televíziós vevõké-
szülékekkel együtt használható játékok, lemezek, exponált fil-
mek, hajlékony (floppy) lemezek hangfelvevõ készülékek, hang-
rögzítõ szalagok, kompaktlemezek (audio-video), kompakt (CD)
lemezjátszók, magnetofonok, fényképezõgépek, filmkamerák,
televíziós készülékek, hangátviteli készülékek, hangfelvétel-hor-
dozók, hanglemezek, hangrögzítõ szalagok, kompaktlemezek,
(audio-video), video, videokazetták, videomagnók, képmagnók,
videoszalagok.

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, brosúrák, vékony fûzött könyvek, ceruzák, cégtáblák
papírból vagy kartonból, címbélyegzõk, címbélyegek, címerpaj-
zsok, pecsétek papírból, daloskönyvek, fényképek, folyóiratok,
formanyomtatványok, ûrlapok, jegyek, kártyák, képek, kéziköny-
vek, könyvecskék, füzetek, könyvek, levelezõlapok, magazinok,
revük (idõszaki lapok), matricák, lehúzóképek, naptárak, nyomta-
tott publikációk, nyomtatványok, poszterek, prospektusok, tollak
(irodai cikkek), töltõtollak.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, rádiós reklámozás, reklámanyag nap-
rakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklám-
anyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távköz-
lési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, rek-
lámügynökségek, hirdetõügynökségek, televíziós reklámozás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, fogadások tervezése (szórakoztatás), klubszol-
gáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), rádiós szórakoztatás,
szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, versenyek szervezése
(oktatás vagy szórakoztatás).

(111) 189.266 (151) 2007.04.11.
(210) M 04 04805 (220) 2004.11.30.
(732) 2x2 Italkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
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(546)

(511) 32 Sörök.

(111) 189.267 (151) 2007.04.11.
(210) M 04 05109 (220) 2004.12.23.
(732) Wham-O, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Emeryville, California állam (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 189.268 (151) 2007.04.11.
(210) M 05 03234 (220) 2005.10.07.
(732) Tóth István Ostyakészítõ Egyéni Cég, Miskolc (HU)

(546)

(511) 30 Ostyák és összetevõik, amelyek a 30. áruosztályba tartoz-
nak.

(111) 189.269 (151) 2007.04.11.
(210) M 05 03947 (220) 2005.12.12.
(732) dr. Merényi Attila, Budapest (HU);

Jobbágy Szabolcs, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 189.270 (151) 2007.04.11.
(210) M 06 00062 (220) 2006.01.06.
(732) Jin Xlan Wei, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 189.271 (151) 2007.04.11.
(210) M 06 00318 (220) 2006.02.01.
(732) ANIVET Állattenyésztõk és Állatorvosok Üzletközpontja

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fodor János, Harmincas Ügyvédi 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 (herbici-
dek).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 189.272 (151) 2007.04.11.
(210) M 06 00323 (220) 2006.02.01.
(732) Uri Kovács Ferenc, Cegléd (HU)

(541) KOVI-CAR
(511) 39 Gépkocsikölcsönzés, gépkocsival történõ szállítás, jármû-

vek mentése /vontatás/, kamionos szállítás, költöztetés, mentési
szolgáltatások, parkolóhelyek bérlete, raktárbérlet, raktározás, tá-
rolás, szállítási szolgáltatások, szállítási ügynökség, szállítmá-
nyozás, személyszállítás, taxiszolgáltatások, teheráru-szállítás,
-vontatás, áruszállítás, ügynökség szállítmányozással kapcsolat-
ban.

(111) 189.273 (151) 2007.04.11.
(210) M 06 00326 (220) 2006.02.01.
(732) Vectra-Line Kereskedelmi Kft. Nyomtatvány

Papír-Irodaszer Nagykereskedés, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 189.274 (151) 2007.04.11.
(210) M 06 00327 (220) 2006.02.01.
(732) VECTRA-LINE Kereskedelmi Kft. Nyomtatvány

Papír-Irodaszer Nagykereskedés, Budapest (HU)

(546)
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(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 szoruló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

(111) 189.275 (151) 2007.04.11.
(210) M 06 00334 (220) 2006.02.01.
(732) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 189.276 (151) 2007.04.11.
(210) M 06 00335 (220) 2006.02.01.
(732) Arysta LifeScience Magyarország Kereskedelmi

és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Illés György ügyvéd, Budapest

(541) Borotek
(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; trá-

gyák.
5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gomba-
ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 189.277 (151) 2007.04.11.
(210) M 06 00338 (220) 2006.02.01.
(732) Tolvaly Ferenc, Budapest (HU)
(740) dr. Kalló János Márk, Zelkó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TOLVALY FERENC-A KULCS
(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) 189.278 (151) 2007.04.11.
(210) M 06 00339 (220) 2006.02.01.
(732) Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung

& Co. KG, Ober-Ramstadt (DE)
(740) dr. Bán György, dr. Bán György Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Elefántos festék
(511) 2 Festékek, lakkok, zománcok, politúrok, kencék, fakonzer-

váló szerek, alapozók (olyan mértékig, ameddig a 2. osztályba be-
sorolódnak); rozsdagátló szerek; gyanták (természetes gyanták);
kötõanyagok festéshez; baktérium/gombaölõ festékek; lakkok
épületekhez; színezõanyagok; tinktúrák; színezõpaszta (olyan
mértékig, ameddig a 2. osztályba besorolódnak).
16 Nyomtatványok, különösen nagy poszterek, papírból ké-
szült áruk, (a 16. osztályba sorolt) kartonok, papíráruk, irodai fel-
szerelések a bútorok kivételével, színtáblázatok, színkártyák, mû-
vészek által használt anyagok, ecsetek.
19 Építõanyagok (nem fémbõl), habarcsok, természetes és
mesterséges kövek; színes kavicsos stukkó; mesterséges gyantás
vakolat és szilikátvakolat (olyan mértékig, ameddig a 19. osztály-
ba besorolódnak), az ebbe az osztályba tartozó, épületvédõ anya-
gok; (a 19. osztályba sorolt) üveggyapotból és mûanyagból ké-

szült anyagok, melyeket (estrich) profilokhoz, illetve vakolatok-
hoz használnak; mesterséges gyanta vagy szilikát alapú, építõipa-
ri alapozó anyagok, az elõbb említett termékek építõipari alkal-
mazásban.

(111) 189.279 (151) 2007.04.11.
(210) M 06 00342 (220) 2006.02.01.
(732) LABORATOIRE GARNIER & Cie. (Société en nom

collectif), Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) NYÁRI TÜNDÖKLÉS
(511) 3 Parfüm, kölnivíz; fürdõ- és tusolózselék és -sók nem gyó-

gyászati célra; pipereszappanok, testdezodorok; kozmetikumok,
nevezetesen krémek, tejek, ápolófolyadékok, zselék és púderek az
arcra, testre és kezekre; napvédõ készítmények (kozmetikai ter-
mékek); sminkkészítmények; samponok; zselék, spray-k, habok
és balzsamok a haj formázására és ápolására; hajlakkok; hajszíne-
zõ és hajszíntelenítõ készítmények; tartóshullámosító és göndörí-
tõ készítmények; illóolajok személyes használatra.

(111) 189.280 (151) 2007.04.11.
(210) M 06 00348 (220) 2006.02.01.
(732) National Geographic Society (a District of Columbia

corporation), Washington, D.C. (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) NATIONAL GEOGRAPHIC JUNIOR
(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) 189.281 (151) 2007.04.11.
(210) M 06 00509 (220) 2006.02.14.
(732) Gyõri Szabolcs, Mátraszõlõs (HU)
(740) dr. Magyar Ottó ügyvéd, Gyöngyös

(541) DJ. SMITHS
(511) 41 Nevelés és szórakoztatás, kulturális szolgáltatások, könyv,

újság, folyóirat-kiadás, valamint hanglemez, CD-lemez, video-
felvétel és más egyéb megjelenési formában is, egyéb mûvészeti
tevékenység, videomûsor-szerkesztés.

(111) 189.282 (151) 2007.04.11.
(210) M 06 00513 (220) 2006.02.14.
(732) ENOK Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Turán Tünde ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 189.283 (151) 2007.04.11.
(210) M 06 00669 (220) 2006.02.27.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
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(541) PLATINUM
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-

rek; festõanyagok.

(111) 189.284 (151) 2007.04.11.
(210) M 06 00671 (220) 2006.02.27.
(732) Órás István, Szentendre (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) Grizico
(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök, evõeszkö-

zök, vágó- és szúrófegyverek, borotvák.

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

12 Jármûvek, szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

13 Lõfegyverek, lõszerek és lövedékek, robbanóanyagok, tûzi-
játék szerek.

15 Hangszerek.

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

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

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

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.

22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba) párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével)
nyers textilrostok.

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 Vendéglátás (élelmezés) idõleges szállásadás.

(111) 189.285 (151) 2007.04.11.
(210) M 06 00676 (220) 2006.03.13.
(732) NYÍRSÉG-HASSO KFT Nyíregyházi-Kenyérgyár Kft.,

Nyíregyháza (HU)

(541) FRIGOTTI
(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) 189.286 (151) 2007.04.12.
(210) M 05 02826 (220) 2005.08.31.
(732) Földesi Szabolcs, Kazincbarcika (HU)

(541) Dirty-Boy
(511) 25 Ruházati cikkek, kiegészítõk, kellékek, cipõk, kalapáruk,

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

(111) 189.287 (151) 2007.04.12.
(210) M 05 02512 (220) 2005.07.28.
(732) Bonbonetti Holding Limited, Nicosia (CY)
(740) dr. Csabai Marianna, Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 189.288 (151) 2007.04.12.
(210) M 05 02520 (220) 2005.07.28.
(732) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) LUX SUMMER GLOW
(511) 3 Szappanok; mosószerek; fehérítõkészítmények; illatszerek,

toalettvizek, borotválkozás utáni szeszek, kölnivizek; illóolajok;
aromaterápiás termékek, orvosi célokra használt készítmények
kivételével; készítmények masszázshoz nem orvosi célokra; de-
zodorok és izzadsággátlók; készítmények a fejbõr és a haj gondo-
zásához; samponok és kondicionálók; hajszínezõk; hajformázó
termékek; fogpaszták; szájvizek nem orvosi célokra; száj- és a
fogápoló készítmények; gyógyhatású készítményeket nem tartal-
mazó toalettkészítmények; fürdõ- és zuhanyzókészítmények;
bõrápoló készítmények; olajok, krémek és oldatok a bõr ápolásá-
ra; borotválkozókészítmények; borotválkozás elõtti és borotvál-
kozás utáni készítmények; szõrtelenítõkészítmények; nap ellen
védõ és napozókészítmények; kozmetikumok; smink és sminkel-
távolító szerek; vazelinek; ajakápoló készítmények; hintõporok;
vatta; vattarudacskák; kozmetikai párnák, papírkendõk vagy tör-
lõk; elõnedvesített vagy impregnált tisztítópárnácskák; kendõk
vagy törlõk; szépségmaszkok, arcpakolások.

(111) 189.289 (151) 2007.04.12.
(210) M 05 02611 (220) 2005.08.09.
(732) Fehéri Gábor, Budapest (HU)

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

lásadás.

(111) 189.290 (151) 2007.04.12.
(210) M 05 02721 (220) 2005.08.19.
(732) OMKER Orvosi Mûszerkereskedelmi Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Nyíri Viktor, Lendvai & Nyíri Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) OM-CARE Ha jót akarsz magadnak!
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek

és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.
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(111) 189.291 (151) 2007.04.12.
(210) M 05 02657 (220) 2005.08.11.
(732) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zártkörûen

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

Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, filteres csomagolású kávét is beleértve, kávéitalok;
kávé és tejeskávé italok, melyek tejport, pótkávét, kakaót, csoko-
ládét, gabonaféléket, gyümölcsöket, cukrot, gyógynövényeket
vagy fûszereket vagy ezek kombinációját tartalmazzák; kávéki-
vonatok, azonnal oldódó kávé, pótkávé.

(111) 189.292 (151) 2007.04.12.
(210) M 05 02649 (220) 2005.09.19.
(732) Zöldlakk Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok.

(111) 189.293 (151) 2007.04.12.
(210) M 05 02725 (220) 2005.08.19.
(732) Ferrero Magyarország Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Vitéz Bátor, dr. Vitéz Bátor Ügyvédi Iroda, Budapest

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

rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 189.294 (151) 2007.04.12.
(210) M 05 02820 (220) 2005.08.31.
(732) Zwack Unicum Rt., Budapest (HU)

(554)

(511) 33 Rumos narancsos likõrök.

(111) 189.295 (151) 2007.04.12.
(210) M 05 02818 (220) 2005.08.31.
(732) T-Online Magyarország Rt., Budapest (HU)

(541) KLIP.HU
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, át-
alakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgá-
ló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adat-
hordozók; hanglemezek; automata elárusítóberendezések és szer-
kezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres
pénztárgépek; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek; tûzoltó készülékek.

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

38 Távközlés.

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

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

(111) 189.296 (151) 2007.04.12.
(210) M 05 02812 (220) 2005.08.31.
(732) Pivovar Stein, a.s., Bratislava (SK)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(541) GRAJCIAR
(511) 32 Sörök és alkoholmentes italok.

(111) 189.297 (151) 2007.04.12.
(210) M 05 02728 (220) 2005.08.19.
(732) Ferrero Magyarország Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Vitéz Bátor, Dr. Vitéz Bátor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ne dugd a fejed a homokba-nyisd ki a szemed a
világra

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

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

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

A rovat 507 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 173.396–173.400,
181.948, 182.041, 182.448, 185.277, 187.264, 187.265, 187.267,
188.165, 188.167, 188.334, 188.337, 188.345–188.350, 188.477,
188.483, 188.715, 188.741–188.746, 188.751, 188.757, 188.759–
188.768, 188.770, 188.772, 188.773, 188.775–188.777, 188.779–
188.784, 188.786–188.807, 188.809–188.825, 188.827–189.000,
189.002–189.018, 189.021–189.055, 189.060, 189.093–189.118,
189.120–189.161, 189.163–189.217, 189.226, 189.236–189.297,
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