
(210) M 08 00021 (220) 2008.01.04.
(731) „Vaskapu„ Mérnöki és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jákó János, Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Áruminták terjesztése, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás,
üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás,
üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletveze-
tési tanácsadó szolgáltatások, kereskedelmi vagy reklámcélú kiál-
lítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szer-
vezése, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállatok irányítá-
sában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, szakmai konzultációk üz-
leti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, számlaki-
vonatok összeállítása, becslés kereskedelmi ügyletekben.

(210) M 07 03968 (220) 2007.11.28.
(731) ALFAPAPÍR Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papíripari termékek, füzetborítók, könyvborítók, csomago-
lópapírok; levelezõlapok, képeslapok, levélpapírok, borítékok;
naptárak, plakátok, prospektusok; könyvek, mappák, irattartók,
dossziék, kéztörlõk, kendõk, terítõk, függönyök, papírpoharak,
papírtányérok, dobozok, zsebkendõk, állkendõk, irodai és iroda-
technikai papíráruk (tömbök, blokkok), papírok, ezen belül fatar-
talmú és famentes papírok.

(210) M 07 01840 (220) 2004.03.11.
(731) Archea GmbH, Hessisch Oldendorf (DE)
(740) dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

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

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

19 Építõanyagok tisztítóberendezések, elektromos áramot és
hõt szolgáltató kombinált erõmûvek, fermentorok és rothasztótor-
nyok elõállításához.

37 Mûszaki tervezés és építéstervezés; valamint tisztítóberen-
dezések, fermentorok, elektromos áramot és hõt szolgáltató kom-
binált erõmûvek, rothasztótornyok és alternatív energiák széltor-

nyok, biogáz és napsugárzás segítségével történõ termelésére
szolgáló berendezések készítése.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások a környezetbarát
energiatermelés területén.

(210) M 07 02791 (220) 2007.08.07.
(731) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Milano (MI) (IT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Elektromos és elektronikus berendezés; tudományos eszkö-
zök; rádiókészülék; fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymé-
rõ, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti) és oktatóberendezések; elektro-
nikus kártyán vagy számítógépen elõinstallált szoftver; munka-
asztal és hordozható számítógépek, nyomtatók, modemek, számí-
tógép-tartozékok; hangok, képek és szoftverek rögzítésére, továb-
bítására, másolására szolgáló készülékek; jeltovábbító szolgálta-
tások segítségével a számítógépbe letöltött szoftverek; szalagon,
CD-ROM-on, DVD-n vagy lemezen elõrögzített szoftverek; a
számítógépek és számítógép-hálózatok kezelésére, ellenõrzésére,
diagnosztizálására és elemzésére szolgáló szoftverek; üres és mû-
soros audio- és videolemezek, kazetták, szalagok, CD-ROM-ok
és DVD-k; televízióval összekapcsolható berendezés elektroni-
kus játékok számára; szemüvegek és szemüvegalkatrészek.

16 Papír, karton; irodaszerek, nevezetesen tollak, ceruzák, szö-
vegkiemelõk, tintatartók, ecsetek, naptárak, határidõnaplók, nap-
lók, poszterek, jegyzetkönyvek, jegyzettömbök, jelölõcédulák;
festõfelszerelések, nevezetesen mûvészeti és festõecsetek, tollak,
ceruzák, pasztellek, valamint festõkészletek mûvészek és festõ-
mesterek részére; üdvözlõkártyák, nyomtatványok, nevezetesen
irodalmi, divat-, mûvészeti, politikai, tudományos, történelmi és
szórakoztató témákkal kapcsolatos napilapok, magazinok, folyó-
iratok, szórólapok, könyvek, kézikönyvek, útmutatók, katalógu-
sok; litográfiák és kõnyomatok, fényképek, felragasztható cím-
kék; nyomtatott, irodalmi, divat-, mûvészeti, politikai, tudomá-
nyos, történelmi és szórakoztató témákkal kapcsolatos instrukci-
ós és oktatási anyagok.

38 Távközlési szolgáltatások; rádiós és televíziós mûsorszórás,
különösen közvetlen mûholdas rádió-mûsorszórás, melynek jeleit
relés rádiószórás segítségével a televíziós antennáról kábelen és
tercier rádió és televízió átalakítón keresztül, illetve online szol-
gáltatások segítségével adattovábbítón vagy számítógépes háló-
zaton keresztül lehet továbbítani; mobil telefonösszeköttetés; szá-
mítógépes terminálok segítségével történõ összeköttetés; adatok,
információk és képek továbbítása számítógép segítségével; elekt-
ronikus posta; információk a távközlésrõl; elektronikus hirdetõ-
tábla szolgáltatások; adatok és dokumentumok elektronikus to-
vábbítása számítógépen keresztül; adatok és levelek elosztása és
továbbítása elektronikus eszközökkel; hír- és információs ügynö-
ki szolgáltatások.

(210) M 07 02486 (220) 2005.02.23.
(731) ASA Sp. z o.o., Gubczyce (PL)
(740) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) MENOPLANT SOY-A 40+
(511) 3 Kozmetikai készítmények, készítmények fogyasztási (test-

súlycsökkentési) célokra, maszkok és tejek kozmetikai célokra,
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krémek, kenõcsök kozmetikai használatra, szappanok, kozmeti-
kai készítmények fogyasztási célokra, kozmetikai készletek, koz-
metikai készítmények menopauzához (szója izoflavonok).

5 Élelmiszerek és diétás italok, ideértve diétás étrend-kiegé-
szítõk, diétás élelmiszerek, diétás anyagok gyógyászati haszná-
latra.

(210) M 07 03762 (220) 2007.11.08.
(731) B. Nagy Norbert, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Patrik, Dr. Szabó Patrik Ügyvédi Iroda, Budpest

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

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

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

(210) M 07 03794 (220) 2007.11.13.
(731) Baloghné Darag Andrienne, Miskolc (HU);

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

(546)

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

(210) M 07 02985 (220) 2007.08.31.
(731) Belarus Traktor Kft., Dunakeszi (HU)
(740) Gerginé dr. Horgos Lívia, G. Horgos Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 7 Mezõgazdasági munkagépek és szerszámgépek, nagy me-
zõgazdasági felszerelések.

12 Jármûvek, szárazföldi közlekedési eszközök közül a mezõ-
gazdasági vontatók.

35 Mezõgazdasági vontatók, tartozékaik, felszereléseik és al-
katrészeik reklámozása, valamint az ezekkel kapcsolatos kereske-
delmi ügyletek.

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

Irodák, Budapest

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

(210) M 07 03913 (220) 2007.11.23.
(731) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

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

nyek gyógyászati használatra.

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

Budapest

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

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

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

Budapest

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

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

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

Budapest

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

41 Szórakoztatás, élõ elõadások.

(210) M 07 03765 (220) 2007.11.09.
(731) BRAVOGROUP HOLDING Vagyonkezelõ Korlátolt

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

(591)

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

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

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

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.
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(210) M 07 03928 (220) 2007.11.26.
(731) BRIDGE-HUNGARY Biztosításközvetítõ és Tanácsadó Zrt.,

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

(546)

(511) 35 Konzultációk üzletvezetéshez, piackutatás, reklámújság,
szakértõi vélemény nyújtása ügyletekben, üzletvezetéshez ta-
nácsadó szolgáltatás, vezetésben nyújtott támogatás kereskedel-
mi vagy iparvállalatoknál.

36 Bankügyletek, biztosítási ügynökségek, biztosítások, érték-
papírok letétbe helyezése, ingatlanok kezelése, pénzügyi elemzé-
sek, pénzügyletek, tranzakciók (pénzügyi ügyletek), ügynöki
munkák.

41 Tanítás, oktatás.

(210) M 07 03929 (220) 2007.11.26.
(731) BRIDGE-HUNGARY Biztosításközvetítõ és Tanácsadó Zrt.,

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

(546)

(511) 35 Konzultációk üzletvezetéshez, piackutatás, reklámújság,
szakértõi vélemény nyújtása ügyletekben, üzletvezetéshez ta-
nácsadó szolgáltatás, vezetésben nyújtott támogatás kereskedel-
mi vagy iparvállalatoknál.

36 Bankügyletek, biztosítási ügynökségek, biztosítások, érték-
papírok letétbe helyezése, ingatlanok kezelése, pénzügyi elemzé-
sek, pénzügyletek, tranzakciók (pénzügyi ügyletek), ügynöki
munkák.

41 Tanítás, oktatás.

(210) M 07 03442 (220) 2007.10.10.
(731) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

Budapest

(546)

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

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

(210) M 07 03443 (220) 2007.10.10.
(731) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

Budapest

(546)

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

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

(210) M 07 03955 (220) 2007.11.27.
(731) Buszmegálló Vendéglátóipari Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Abádszalók (HU)
(740) dr. Jacsmanik Erik ügyvéd, Eger

(546)

(511) 35 Reklámozás.

43 Vendéglátás.

(210) M 07 03267 (220) 2007.09.26.
(731) Central Business Center Ingatlankezelési Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

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

(210) M 07 03497 (220) 2007.10.15.
(731) Chapman Entertainment Limited, egyesült királyságbeli cég,

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

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

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

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

(210) M 07 03498 (220) 2007.10.15.
(731) Chapman Entertainment Limited, egyesült királyságbeli cég,

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

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

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

gyermekek nevelésével és szórakoztatásával kapcsolatos számí-
tógépi szoftverek; videoberendezésekkel vagy televízós vevõké-
szülékekkel történõ használatra alkalmas villamos számítógépes
játékok; elektronikus kiadványok; elektronikus kifestõkönyvek
és poszterek; elektronikus üdvözlõkártyák; filmek; villamos kézi
játékgépek és szoftverek; interaktív okatójátékok videoberende-
zésekkel vagy televíziós vevõkészülékekkel történõ használatra;
interaktív szórakoztatószoftverek számítógépes használatra; in-
teraktív grafikus képernyõk; interaktív videoszoftverek; egérpa-
dok; mûsoros média, beleértve videoszalagokat és kazettákat,
CD-ket, hangkazettákat, DVD-ket, videojáték-egységeket és szá-
mítógépi lemezeket; mûsoros interaktív kompaktlemezek; védõ-
sisakok sportokhoz; napszemüvegek és szemüvegkeretek; szárny
alakú úszógumik; internetes elektronikus játékok.
16 Kitöltõs (szöveges vagy rajzos) feladatfüzetek; címregiszte-
rek; albumok; autogramalbumok; iratlefûzõk; könyvjelzõk;
könyvek; naptárak; rajzvázlatok, karikatúrák; toll, ceruza, pasz-
tellkréta- és zsírkrétatokok, tartók és állványok; képregények; ki-
festõkönyvek, matricák; elõjegyzési naptárak; iratgyûjtõk és do-
bozok írószereknek, papíráruknak és papíroknak; könyvek, füze-
tek, írólaptömbök, tollak és készletek rajzoláshoz; festõállvá-
nyok; hímzési, varrási és kötési minták; levélpapír- és írólaptar-
tók; ragasztók; üdvözlõlapok; tinták; magazinok; formázóagyag,
gyurma; hírlevelek; noteszok és írótömbök; partymeghívók; ceru-
zahegyezõk; festékek, festékeskészletek, ecsetek, pasztellkréták,
rajzszenek, ceruzák; postai levelezõlapok; nyomtatott képek és
poszterek; nyomtatott kiadványok és nyomtatványok; radírgu-
mik; vonalzók; albumok és könyvek (újság)kivágások beragasz-
tására; írószerek/papíráruk; stenclik/sablonok; matricák, lehúzó-
képek, levonóképek; abroszok, papír alátétek, papírabroszok;
oktatóanyagok; gyûjtõ (hobbi) kártyák; csomagolópapír; írómap-
pák és -papír.
25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.
28 Játék kertészkészletek; játék vödrök és ásók; akciós figurák;
akciós figurák tartozékai és környezetük, különösen akciós figura
játékkészletek és fantáziakörnyezet; buborékfújó készletek pálcá-
val és oldattal; lufik; labdák; elemmel mûködõ mozgó játékok;
táblás társasjátékok; játék építõelemek; építõjátékok; kártyajáté-
kok; karácsonyfadíszek és karácsonyfa-dekorációk; ruhák játék
babákhoz vagy plüssjátékokhoz; játékbaba-tartozékok; játék ba-
bák; babakocsik játék babákhoz; játékszerek; torna- és sportcik-
kek; kézi bábok; babacsörgõk; mozgó játék bölcsõk; kirakós játé-
kok; játék sárkányok; manipulációs rejtvényjátékok; álarcok; mo-
bilok; jármûmodellek; modellezõanyagok, egy egységben árusí-
tott modellezõanyagok és eszközök a modellezõanyagokkal való
munkákhoz; kézügyességi készletek; partyújdonságok; kis játé-
kok partyajándékok céljára; játékkártyák; plüssjátékok; bábok;
rejtvények; kerekes játék jármûvek; homokládák; csúszdák, úszó-
gyûrûk, felfújható úszómedencék, fürdõjátékok, medencei játé-
kok, vízfröcskölõ játékok; gördeszkák, korcsolyák, sílécek, játék
tárcsák, hokiütõk, szánkók; szappanbuborék-fújók; összenyom-

ható puha játékok; játék sütõeszközök; játék bankok; játék fõzõ-
készletek; játékfigurák; játék szerszámok, játék szerszámtartó
övek, játék védõsisakok; játék jármûvek; játékok; triciklik (játék-
szerek); papír partysapkák.

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

(210) M 07 03548 (220) 2007.10.19.
(731) Czeróczki Zoltán, Hódmezõvásárhely (HU)

(546)

(511) 28 Horgászzsinór, horgászcikk.

(210) M 07 03182 (220) 2007.09.19.
(731) Dais Zrt., Budapest (HU)

(541) Ütõkártya
(511) 16 Bankkártya, hitelkártya, pontgyûjtõ kártya.

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

36 Pénzügyi szolgáltatás, banki szolgáltatás, pénzügyi termék,
banki termék.

(210) M 07 03090 (220) 2007.09.11.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 07 03088 (220) 2007.09.11.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

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

(546)
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(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(210) M 07 03951 (220) 2007.11.27.
(731) Debreceni Hús Zrt., Debrecen (HU)
(740) dr. Aryné dr. Uhri Anna ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 29 Hentesáru, darált hús.

(210) M 07 03769 (220) 2007.11.09.
(731) Dentaluminia Kft., Budapest (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Menedzser, Tanácsadó

és Szolgáltató Kft., Budapest

(546)

(511) 10 Sebészeti; orvosi és fogorvosi készülékek, mûszerek.
35 Reklámozás és marketingtevékenység; kereskedelmi ügyle-
tek bonyolítása; árubemutatók; üzleti információk.
41 Oktatás; szakmai képzések; tankönyvkiadás; szeminárium-
szervezés, -vezetés.
44 Orvosi; fogtechnikai szolgáltatások.

(210) M 06 02069 (220) 2006.06.12.
(731) Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(591)

(511) 9 Elektromos, elektronikus, optikai, súlymérõ, jelzõ-, ellenõr-
zõ (felügyeleti) és oktatóberendezések és felszerelések (amennyi-
ben a 9. áruosztályba tartoznak); hangok, képek és adatok rögzíté-
sére, továbbítására, feldolgozására és másolására szolgáló készü-

lékek; gép által futtatott adathordozók; automata elosztóberende-
zések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez;
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.

38 Távközlés; a távközlés részére felszerelések mûködtetése és
bérlete, különösen mûsorszóráshoz és televíziók számára.

42 Számítógép-programozási szolgáltatások; adatbázis-szol-
gáltatások, nevezetesen adatbázisok üzemeltetése és adatbázisok-
hoz való hozzáférési idõ bérlete, valamint adatok, hírek és infor-
mációk gyûjtése és szolgáltatása; adatfeldolgozó felszerelésekkel
és számítógépekkel kapcsolatos bérleti szolgáltatások; projektta-
nulmányok és tervezési szolgáltatások telekommunikációs fel-
szerelésekkel kapcsolatosan.

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

Budapest

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

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére, kap-
csolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányí-
tására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; automata elosztó-
berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülé-
kekhez; számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számító-
gépek; írott és nem írott adathordozók (amelyek a 9. osztályba
tartoznak); számítógépprogramok (mentett); elektronikusan fel-
vett adatok (letölthetõk); elektronikus kiadványok (letölthetõk).

16 Nyomdaipari termékek; fényképek; irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; számítógép-adatbázisban tárolt adatok és információk
összegyûjtése, rendszerezése, fordítása és gazdasági elemzése;
kiskereskedelmi szolgáltatások (internet és egyéb távközlési há-
lózat segítségével) a 9. és 16. osztályba felsorolt termékekre.

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

37 Számítógépek és távközlési berendezések építése, tárolása,
javítása, karbantartása.

38 Távközlés; hírügynökségek; távközlési berendezések bérlé-
se; távközlési információk.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardverek, szoftverek és adatbázi-
sok tervezése és fejlesztése; mûszaki konzultációk; elektronikus
adattárolási szolgáltatások; adattároló berendezések bérlése;
website készítése megrendelõk részére.

45 Licencia és szellemitulajdon-jogok.

(210) M 07 03757 (220) 2007.11.08.
(731) Dr. Milesz Bioproducts Kft., Debrecen (HU)

(541) Dr. Milesz Életelixír
(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.

(210) M 07 03263 (220) 2007.09.26.
(731) DREAM STÚDIÓ Kommunikációs Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Svéda István, Svéda Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

(210) M 07 03764 (220) 2007.11.08.
(731) Emléktrezor Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Huber Zsuzsanna, Budapest

(546)

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

(210) M 07 03408 (220) 2007.10.08.
(731) Euro-Fém Kft., Vecsés (HU)
(740) Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

(210) M 07 02358 (220) 2007.06.29.
(731) EVM Zrt., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

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

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, interneten keresztül történõ reklámo-
zás, tájékoztatás és terjesztés, bemutatók és promóciók, internetes
játékok.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás, interaktív játékok,
internetes játékok; sport- és kulturális tevékenységek.

(210) M 07 04190 (220) 2007.12.17.
(731) Ewing Termelõ és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Keserû Ákos ügyvéd, Hévíz

(541) SOUTHFORK RANCH
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 07 04138 (220) 2007.12.14.
(731) Far East 21 C Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 7 Háztartási robotgépek; mixerek; mosogatógépek; mosógé-
pek; porszívók.

9 Antennák; erõsítõk; fényképezõgépek; kazettalejátszók;
kompakt (CD-) lemezjátszók; lemezjátszók; rádiókészülékek; sé-
tálómagnók; televíziós készülékek; vasalók, elektromos; vetítõ-
gépek; vevõkészülékek (audio-, videokamerák); videomagnók,
képmagnók.

11 Fagyasztók, hajszárítók, hûtõgépek, hûtõszekrények, jégké-
szítõ gépek; kávéfõzõk, elektromos; fagyasztók; fûtõkészülékek,
elektromos; hajsütõk; hajszárítók; kenyérpirítók; klímaberende-
zések; légkondicionáló; mikrohullámú sütõk; radiátorok (fûtés);
szárítókészülékek; ventilátorok.

(210) M 07 03926 (220) 2007.11.26.
(731) Fehéri Gábor, Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Étel házhoz szállítás.

(210) M 08 00120 (220) 2008.01.17.
(731) Firstmed Centers Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
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(210) M 06 03617 (220) 2006.11.06.
(731) Fixlakás.hu Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 07 03662 (220) 2007.10.30.
(731) Flamandéria Bt., Budapest (HU)

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

(210) M 07 04141 (220) 2007.12.14.
(731) Garaguly Tibor, Etyek (HU);

Garagulyné dr. Földvári Erika, Etyek (HU);
Ivanyik Andrea, Budapest (HU);
Réthy Károly, Budapest (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.

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

Budapest

(546)

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

30 Tea és teaalapú italok.

(210) M 07 04187 (220) 2007.12.17.
(731) Glória Ingatlanfejlesztési és Befektetési Kft., Debrecen (HU)

(546)

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

(210) M 07 03558 (220) 2007.10.24.
(731) Groverbeach Ltd., Limassol (CY)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

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

43 Vendéglátóipar.

(210) M 07 01950 (220) 2007.05.23.
(731) Guardian Industries Corp. (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

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

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

(210) M 07 03919 (220) 2007.11.23.
(731) Gyomaker Kft., Gyomaendrõd (HU)
(740) dr. Rakonczainé dr. Mészáros Gabriella ügyvéd, Békéscsaba

(546)

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

(210) M 07 03958 (220) 2007.11.27.
(731) Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)
(740) Bagyinszki Zoltán, Gyula Város Polgármesteri Hivatal

Kulturális Osztály, Gyula

(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.

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.

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

(210) M 07 03444 (220) 2007.10.10.
(731) HAIR FREE Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

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

(546)

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

(210) M 07 02790 (220) 2007.08.07.
(731) happybeds.com Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ékes Edvárd, Ékes Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 07 02633 (220) 2007.07.20.
(731) Hectas Gebäudedienste Stiftung & Co. KG, Wuppertal (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Tisztítószerek.
5 Fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására
szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó
szerek (herbicidek).
7 Elektromos és mechanikus tisztítóberendezések és azok al-
katrészei, nevezetesen épületek külsejének és belsejének tisztítá-
sára alkalmazott berendezések és azok alkatrészei; kártevõk irtá-
sára alkalmazott berendezések és azok alkatrészei.
8 Kártevõk irtására alkalmazott kézi berendezések és azok al-
katrészei.
9 Biztonsági berendezések és ehhez csatlakozó járulékos fel-
szerelések (amelyek a 9. osztályba tartoznak).
16 Hulladéktároló zacskók.
21 Kézzel mûködtetett eszközök és azok alkatrészei épületek
külsõ és belsõ tisztítására; tisztítóeszközök; szivacsok; kefék (ki-
véve a festõecseteket).
35 Épületek külsõ és belsõ karbantartása kereskedelmi és szer-
vezési szempontból; ideiglenes személyzet biztosítása.
36 Étel- és italautomaták, mobil WC kölcsönzése.

37 Karbantartási szolgáltatások, nevezetesen tisztítási és fer-
tõtlenítési szolgáltatások (amelyek a 37. osztályba tartoznak);
nagy nyomású mosási szolgáltatások; téli szolgáltatások, úgymint
hó- és jégeltakarítás; külsõ felületek tisztítása és karbantartása;
kártevõk irtása (kivéve a mezõgazdasági célú irtást); hó és jég el-
távolítására szolgáló eszközök, fertõtlenítõberendezések, kézi
mûködtetésû és elektromos/mechanikus tisztítóberendezések és
készülékek, valamint kártevõk irtására szolgáló (kivéve a mezõ-
gazdasági célú) berendezések bérlése; technikai berendezések
karbantartása, javítása és az épülettel összeköttetésben való felál-
lítása az épület javításához, étel- és italautomaták, mobil WC köl-
csönzése.

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

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

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

43 Élelmezés, étkezdék üzemeltetése.

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

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

(210) M 07 03939 (220) 2007.11.27.
(731) HELIOS-OPTICA Nagykereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

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

(546)

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

(210) M 05 01903 (220) 2005.06.01.
(731) HIDROCENTRUM Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

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

zat, farmer.

(210) M 08 00025 (220) 2008.01.07.
(731) Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)
(740) dr. Bánki Orsolya, Bánki és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Ide járunk, jól járunk!
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(210) M 07 03481 (220) 2007.10.12.
(731) HUNGÁRIA-Közraktározási Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

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

ügyeinek vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában.

(210) M 07 03752 (220) 2007.11.08.
(731) Infogyõr Kft., Gyõr (HU)
(740) Török Antal szabadalmi ügyvivõ, Gyõr

(546)

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

(210) M 07 03848 (220) 2007.11.19.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(210) M 07 03846 (220) 2007.11.19.
(731) Ingatlan-Adatbázis Kft., Miskolc (HU)

(546)

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

(210) M 07 03549 (220) 2007.10.19.
(731) ITHILIA Informatikai és Technológiai Kft., Budapest (HU)

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

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

42 Számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítá-
sa.

(210) M 07 03291 (220) 2007.09.28.
(731) Kaiser 2000 Kft., Érpatak (HU)

(546)

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

(210) M 07 03673 (220) 2007.10.31.
(731) Kalocsai Györgyné, Budapest (HU)
(740) dr. Gaal Szabolcs, 1000. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 07 03261 (220) 2007.09.26.
(731) Királyudvar Kft., Tarcal (HU)
(740) dr. Németh Imola, Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.
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(210) M 07 03785 (220) 2007.11.12.
(731) Konett Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Tréning, oktatás, képzés, konzultációk szervezése, konzul-
tációk levezetése, eszmecserék, kollokviumok, szemináriumok,
konferenciák szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés; szó-
rakoztatás; interaktív oktatótevékenység; oktatási vizsgáztatás;
szabadidõs szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; rádió- és tele-
vízióprogramok készítése; akadémiák; vetélkedõk szervezése és
lebonyolítása; a módszer eredményeinek publikálása; módszerta-
ni füzet megjelenítése; könyvkiadás; elektronikus könyvek és fo-
lyóiratok online kiadása; online elérhetõ elektronikus publikáci-
ók; online elérhetõ elektronikus tananyagok megjelenítése; nem
reklámcélú szövegek kiadása; oktatási célú segédanyagok készí-
tése.

(210) M 07 03260 (220) 2007.09.26.
(731) Korzó Bevásárlóközpont Hasznosító Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Bessenyei Tibor, Bessenyei Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés.

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

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

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

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

Budapest

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

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

(210) M 07 03229 (220) 2007.09.24.
(731) Kutasi Szabolcs, Nyírpazony (HU)

(546)

(511) 4 Tüzelõanyagok.

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

(546)

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

(210) M 07 03923 (220) 2007.11.26.
(731) Kõröstej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

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

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

(210) M 07 04173 (220) 2007.12.17.
(731) Li Hong Mei, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Fehérnemû.

(210) M 07 02535 (220) 2007.07.12.
(731) Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft., Budapest (HU)

(546)
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(511) 1 Tudományos termékek.
9 Mágneses adathordozók.
45 Jogi szolgáltatások.

(210) M 07 01666 (220) 2007.05.03.
(731) Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság, Szeged (HU)
(740) dr. Munzné dr. Pácsa Cecília ügyvéd, Szeged

(541) IN VITRO VERITAS
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re.

(210) M 07 03074 (220) 2007.09.11.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 07 03076 (220) 2007.09.11.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(210) M 07 03077 (220) 2007.09.11.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

38 Távközlés.

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

(210) M 07 03078 (220) 2007.09.11.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

38 Távközlés.

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

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

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

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

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

38 Távközlés.

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

(210) M 07 03081 (220) 2007.09.11.
(731) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Mydloné dr. Isépy Eszter, Isépy Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

38 Távközlés.

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

(210) M 07 03225 (220) 2007.09.24.
(731) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)
(740) Gláser Tamás, LÁRHEN Iparjogvédelmi, Tanácsadó,

Menedzser és Szolgáltató Kft., Budapest
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(541) WOODWOOL
(511) 17 Hõszigetelõ anyagok; kõgyapot szigetelõanyag; nedvesség

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

19 Nem fém építõanyagok.

(210) M 07 03227 (220) 2007.09.24.
(731) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)
(740) Gláser Tamás, LÁRHEN Iparjogvédelmi, Tanácsadó,

Menedzser és Szolgáltató Kft., Budapest

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

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

(210) M 07 03228 (220) 2007.09.24.
(731) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)
(740) Gláser Tamás, LÁRHEN Iparjogvédelmi, Tanácsadó,

Menedzser és Szolgáltató Kft., Budapest

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

elemek fémbõl.

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

(210) M 07 04167 (220) 2007.12.14.
(731) Mayotex Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Dobrossy István, Dobrossy és Alexa Ügyvédi Iroda,

Debrecen

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

(210) M 08 00287 (220) 2008.01.29.
(731) Mediatech Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

38 Távközlés; különösen elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás
(távközlési szolgáltatás), hozzáférés biztosítása számítógépes vi-
lághálóhoz; információszolgáltatás távközlési ügyekben, kábelte-
levíziós mûsorszórás, közlések üvegszálas hálózatok útján, mobil
(celluláris) telefon-összeköttetés, mûholdas átvitel, rádióadás,
számítógép-terminálok közötti összeköttetések, televíziós mûsor-
szórás, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; különösen is online elérhetõ elektronikus publi-
kációk [nem letölthetõk], online játékok szolgáltatása [számító-
gépes hálózatból], szórakoztatás, televíziós szórakoztatás, video-
felvevõ készülékek kölcsönzése.

(210) M 07 03660 (220) 2007.10.30.
(731) Metapay Fizetési Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Lénárt Zsófia Katalin, Budapest

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

tevékenységek.

(210) M 07 02758 (220) 2007.08.02.
(731) Mihályi Gábor László, Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 1 Hûtõanyagok jármûmotorokhoz.

40 Hulladék és szemét újrafeldolgozása, hasznosítása.

(210) M 07 03786 (220) 2007.11.12.
(731) MITAC INTERNATIONAL CORPORATION, Hsinchu,

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

Budapest

(546)

(511) 35 Export- és importügynökségek; áruajánlattal és eladással
kapcsolatos ügynöki szolgáltatások hazai és külföldi gyártók ré-
szére; anyagbeszerzéssel kapcsolatos ügynöki tevékenység egyéb
cégek számára; aukciók megtartása; internetaukciók megtartása;
piackutatás lefolytatásával kapcsolatos szolgáltatások; közvéle-
mény-kutatás lefolytatása; tv-programok keretében történõ vizs-
gálatok lefolytatása; piackutatással kapcsolatos vizsgálatok le-
folytatása; propagandaszolgáltatások; postán való rendeléssel
kapcsolatos szolgáltatások; televízión keresztül történõ rendelés
házhoz szállítással; online rendelés mûködtetése; elektronikus
áruházak; elektromos és elektronikus eszközök felhasználásával
történõ kiskereskedelmi szolgáltatások; számítógépes informáci-
ós rendszer, adatbank létesítése; a számítógépes adatbank össze-
állítása; számítógépes fájlok kezelése; kutatási szolgáltatások
számítógépes adatfájlok vonatkozásában; számítógépes adatbázis
kezelése.

(210) M 07 03788 (220) 2007.11.13.
(731) Márker 98 Vendéglátó és Kereskedelmi Kft., Törökbálint (HU)
(740) dr. Krasznai András, Dr. Krasznai és dr. Kollár Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
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(210) M 07 03756 (220) 2007.11.08.
(731) Mûszertechnika-Holding Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Incze András Péter ügyvéd, Budapest

(546)

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

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

38 Távközlés.

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

(210) M 07 03753 (220) 2007.11.08.
(731) Nagy Péter András, Gyõr (HU)
(740) Török Antal szabadalmi ügyvivõ, Gyõr

(546)

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

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

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

(210) M 07 03760 (220) 2007.11.08.
(731) Naturprodukt Kft., Törökbálint (HU)

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

(210) M 07 03376 (220) 2007.11.12.
(731) NUTRI-FIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Dunakeszi (HU)
(740) dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 5 Étrend-kiegészítõ tabletta.

(210) M 07 03783 (220) 2007.11.12.
(731) Nutri-Fit Kft., Dunakeszi (HU)
(740) dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 5 Étrendkiegészítõ tabletta.

(210) M 07 03518 (220) 2007.10.17.
(731) Nutritive Kft., Budapest (HU)
(740) Záborszky Csaba, Balassagyarmat

(546)

(511) 36 Pénzügyi ügyletek.

(210) M 07 03530 (220) 2007.10.18.
(731) Nutritive Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(546)

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

(210) M 07 03504 (220) 2007.10.16.
(731) OptiSun Kft., Miskolc (HU)
(740) Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

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

üvegzsinórok, szemüvegek (optikai), optikai cikkek, optikai len-
csék.

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

44 Orvosi szolgáltatások, szemvizsgálat, optikusok szolgálta-
tásai, szemüvegkészítés.

(210) M 07 04164 (220) 2007.12.14.
(731) Pacsirtai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., Tök (HU)
(740) dr. Mátrai Mihály, Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

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

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

(210) M 07 03661 (220) 2007.10.30.
(731) Pannon-Work Consulting Munkaerõ-kölcsönzõ és közvetítõ

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

(546)

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

(210) M 07 03811 (220) 2007.11.13.
(731) PharmaWorld 2000 Ltd., Wuppertal (DE)
(740) dr. Szabó Károly, K. Szabó 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.

(210) M 07 03812 (220) 2007.11.13.
(731) PharmaWorld 2000 Ltd., Wuppertal (DE)
(740) dr. Szabó Károly, K. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) nicovet
(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.

(210) M 07 01660 (220) 2007.05.03.
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

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

(210) M 07 03761 (220) 2007.11.08.
(731) Pik-SYS Informatikai és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

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

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

(210) M 07 03266 (220) 2007.09.26.
(731) PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok; mindenfajta halból, tartósított halból, sózott halból, hal-
konzervbõl és halászlébõl készült élelmiszerek emberi fogyasz-
tásra.

(210) M 07 04147 (220) 2007.12.14.
(731) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

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

(210) M 07 03925 (220) 2007.11.26.
(731) Political Capital Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

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

nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
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adatkutatás számítógépes fájlokban (mások számára), eladási
propaganda (mások számára), gazdasági elõrejelzések, hirdetések
levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési olda-
lak készítése, import-export ügynökségek, információk számító-
gépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógé-
pes adatbázisokba való szerkesztése, kereskedelmi információs
ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szerve-
zése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, konzul-
táció személyzeti kérdésekben, közlemények átírása, közönség-
szolgálat, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcso-
latban, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piaci
tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyagok
naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklám-
anyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távköz-
lési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, rek-
lámügynökségek, hirdetõi ügynökségek, sajtófigyelés, segítség-
nyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítség-
nyújtás üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szabadté-
ri hirdetés, szakmai konzultáció üzleti ügyekben, szakvélemény-
adás gazdasági ügyekben, számítógépes nyilvántartások kezelé-
se, személyzet kiválasztása pszicjológiai eljárásokkal.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása
(gyakorlat), bálok szervezése, digitális képfelvételezés, elektroni-
kus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyó-
iratok online kiadása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása, fényképészet, filmgyártás, filmstúdiók, fogadások
tervezése (szórakoztatás), fordítói szolgáltatások, fotóriportok
készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek köl-
csönzése, helyfoglalás show-mûsorokra, klubszolgáltatások (szó-
rakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítá-
sa, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kul-
turális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, sorsjátékok le-
bonyolítása, stadionok bérlete, szabadidõs szolgáltatások nyújtá-
sa, szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szerve-
zése és lebonyolítása, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú in-
formációk, szövegek kiadása (nem reklámcélú), televíziós szóra-
koztatás.

(210) M 07 04223 (220) 2007.12.19.
(731) Prenor Kertészeti és Parképítõ Kft., Szombathely (HU)
(740) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

nösen magnolia.

(210) M 07 03924 (220) 2007.11.26.
(731) Privy Council Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

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

nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógépes fájlokban (mások számára), eladási
propaganda (mások számára), gazdasági elõrejelzések, hirdetések
levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési olda-
lak készítése, import-export ügynökségek, információk számító-
gépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógé-
pes adatbázisokba való szerkesztése, kereskedelmi információs
ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szerve-
zése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, konzul-
táció személyzeti kérdésekben, közlemények átírása, közönség-
szolgálat, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcso-
latban, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piaci
tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyagok
naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklám-
anyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távköz-

lési médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, rek-
lámügynökségek, hirdetõi ügynökségek, sajtófigyelés, segítség-
nyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítség-
nyújtás üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szabadté-
ri hirdetés, szakmai konzultáció üzleti ügyekben, szakvélemény-
adás gazdasági ügyekben, számítógépes nyilvántartások kezelé-
se, személyzet kiválasztása pszicjológiai eljárásokkal.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása
(gyakorlat), bálok szervezése, digitális képfelvételezés, elektroni-
kus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyó-
iratok online kiadása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és
lebonyolítása, fényképészet, filmgyártás, filmstúdiók, fogadások
tervezése (szórakoztatás), fordítói szolgáltatások, fotóriportok
készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek köl-
csönzése, helyfoglalás show-mûsorokra, klubszolgáltatások (szó-
rakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítá-
sa, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kul-
turális vagy nevelési célú kiállítások szervezése, sorsjátékok le-
bonyolítása, stadionok bérlete, szabadidõs szolgáltatások nyújtá-
sa, szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szerve-
zése és lebonyolítása, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú in-
formációk, szövegek kiadása (nem reklámcélú), televíziós szóra-
koztatás.

(210) M 07 04139 (220) 2007.12.14.
(731) Professional Publishing Hungary Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hornyák Gábor, HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 07 04140 (220) 2007.12.14.
(731) Professional Publishing Hungary Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Hornyák Gábor, HGBV-Szabó 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.

(210) M 07 03763 (220) 2007.11.08.
(731) Pálhegyi Máté, Budaörs (HU)

(546)
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(511) 41 Nevelés, oktatás; szakmai képzés; szórakoztatás, ezen belül
játszóház szervezése; tanfolyamok szervezése, tanácsadó rendez-
vények szervezése, ezen belül családi tanácsadás, családkísérés,
mentálhigiénés, pedagógiai, mûvészeti, otthoni környezeti, gyer-
meknevelési, egészségi, krízis-, szülési tanácsadás; sport- és kul-
turális tevékenységek, valamint ezekhez kapcsolódó kiadványok
terjesztése.

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; ezen belül mûvészeti,
egészségi, családi, kapcsolati, mentálhigiénés, környezeti, kom-
munikációs és pedagógiai szolgáltatás és tanácsadás.

(210) M 07 03983 (220) 2007.11.28.
(731) Reneszánsz Programiroda Hungarofest Kht., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.

(210) M 07 01910 (220) 2007.05.21.
(731) Rádió Juventus Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

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

(546)

(511) 9 Hang és/vagy kép felvételére, továbbítására és lejátszására
szolgáló készülékek; mozgófilmek és videoszalagok; videoleme-
zek, valamint hang- és/vagy képfelvételt tartalmazó mágnesszala-
gok; hangfelvételek, hanglemezfelvételek; hanglemezek és egyéb
lemezek, mûsoros zenei CD-tartók és kazettatartók, napszemüve-
gek, szemüvegek; számítógépes termékek, így játékkazetták szá-
mítógépes videojátékokhoz és videokijelzõs játékgépekhez.

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

38 Távközlés, rádiómûsorok sugárzása, rádióadás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység, rádióprogramok készítése, rádiós szórakoztatás.

42 Mûszaki szolgáltatások, számítógépek programozásával
kapcsolatos szolgáltatások.

(210) M 07 03940 (220) 2007.11.27.
(731) Sasvári Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

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

(546)

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

(210) M 07 03388 (220) 2007.10.05.
(731) SCHWEIZER ZAHNARZT Menedzsment és Praxisvezetés

Kft., Budapest (HU)

(541) DENTAL-SWISS-MANAGEMENT SYSTEME
(511) 42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-

tés.

(210) M 07 03389 (220) 2007.10.05.
(731) SCHWEIZER ZAHNARZT Menedzsment és Praxisvezetés

Kft., Budapest (HU)

(541) SCHWEIZER ZAHNARZT-MANAGEMENT
SYSTEME (SZMS)

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

(210) M 07 03579 (220) 2007.10.25.
(731) Seres Attila, Diósd (HU)
(740) dr. Hajnis Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(210) M 07 03480 (220) 2007.10.12.
(731) SESAME WORKSHOP (a New-York Not-For-Profit

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

Budapest

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

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

(210) M 07 03264 (220) 2007.09.26.
(731) SEVER és Társa Kis- és Nagykereskedelmi Kft., Miskolc (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 03221 (220) 2007.09.24.
(731) SONY BMG Music Entertainment (Magyarország)

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

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

tevékenységek.
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(210) M 07 03070 (220) 2007.09.10.
(731) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company,

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

Budapest

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

gyógyteaalapú italok és koncentrátumok gyümölcsízesítéssel; fa-
gyasztott édességek tea-, gyógytea- és/vagy gyümölcsízesítéssel.

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

(210) M 07 03445 (220) 2007.10.10.
(731) STEEL BIRD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Valkai István ügyvéd, 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.

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

(210) M 07 04165 (220) 2007.12.14.
(731) Szakács Tibor, Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Danka János, Dr. Danka Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(546)

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

(210) M 07 01126 (220) 2007.04.03.
(731) Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,

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

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

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

(210) M 07 02759 (220) 2007.08.02.
(731) dr. Szócska Gábor, Budapest (HU);

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

Budapest

(546)

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

(210) M 05 02015 (220) 2005.06.13.
(731) Teleste Oyj, Littoinen (FI)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

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

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

(210) M 07 04255 (220) 2007.12.21.
(731) Teva Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

(541) REDUKTOTAL
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 07 03772 (220) 2007.11.09.
(731) The Second Cup Coffee Company Inc., Mississauga,

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

Budapest

(546)

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 07 03773 (220) 2007.11.09.
(731) The Second Cup Coffee Company Inc., Mississauga,

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

Budapest

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

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

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
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(210) M 07 03374 (220) 2007.10.04.
(731) TOCAP Ingatlanforgalmazó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,

Balatonlelle (HU)
(740) dr. Stier Diána ügyvéd, Kaposvár

(541) LELLE PARK APARTMANHÁZ
(511) 43 Vendéglátási szolgáltatások, vendéglátás, idõleges szállás-

adás, szállás és étkezés biztosítása; olyan szolgáltatás nyújtása,
amelynek fõ célja szállás és étkezés biztosítása szállodában,
apartmanházban, panzióban és más, idõleges szállásadást nyújtó
intézményben, továbbá célja az élelmiszerek és italok fogyasztás-
ra való elkészítése.

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

Budapest

(546)

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

19 Tûzbiztos cement burkolatok; szigetelõüveg (épületekhez);
nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; nem fémbõl készült
épületek; nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev épí-
tési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hor-
dozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

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

(210) M 07 02584 (220) 2007.07.18.
(731) Turi László, Budapest (HU)
(740) dr. Révész Ilona ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.

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

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

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

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

(210) M 07 03377 (220) 2007.11.12.
(731) V.Á.G. SPOL S.R.O., Komarno (SK)
(740) dr. Galambos Vilmos ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 5 Étrend-kiegészítõ tabletta.

(210) M 07 02573 (220) 2007.07.17.
(731) Viacom International Inc. ( Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) NICKELODEON EL TIGRE MANNY RIVERA
KALANDJAI

(511) 9 Színházi vagy zenei hangfelvételek vagy videofelvételek;
napszemüvegek; mágnesek; minden típusú vezeték nélküli mo-
biltelefon-készülékek és alkatrészek, mobiltelefon-fedõlapok; le-
tölthetõ csengõhangok, zene, MP3-lejátszók, grafikák, video-
megjelenési képek vezeték nélküli mobil kommunikációs eszkö-
zökre, vezeték nélküli továbbítás csengõhang feltöltésére és letöl-
tésére, hang-, zene-, MP3-lejátszók, grafikák, videomegjelenési
képek, információ, és hírek az egész világra kiterjedõ számítógé-
pes hálózatról a vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközre;
szavazás és hang- és üzenetfogadás vezeték nélküli mobil kom-
munikációs eszközök között; videojáték programok, amik kazet-
tákon, lemezeken, CD-ROM-okon szalagokon vannak rögzítve,
és minidiszken; lemezre rögzített számítógépes játékszoftver,
CD-ROM-ok és minidiszkek.

16 Nyomtatott anyagok, nevezetesen jegyzetpapír és gyûrûs-
könyv-betétpapírok, fantasztikus könyvek sorozatai, képregé-
nyek, képregénykönyvek, matricák, kiragasztani való matricák,
cserekártyák, jegyzetkártyák, poszterek, dossziék, ceruzák, tol-
lak, naptárak.

18 Esernyõk, bõröndcédulák, sporttáskák, hátizsákok, övtás-
kák, küldönctáskák, kézitáskák, pénztárcák és retikülök, atlétikai
táskák, ruhatartó zsákok utazáshoz, hátitáskák, aprópénzes pénz-
tárcák, iskolatáskák, strandtáskák.

25 Fürdõruhák, fürdõköpenyek, strandruhák, övek, sortok,
dzsekik, kabátok, zoknik, lábbelik, selyemkendõk, szvetterek,
halloweenjelmezek, ruhák, kesztyûk, edzõsortok, fülvédõk,
nyakvédõk, pizsamák, nadrágok, ingek, melegítõfelsõk, síruhák,
hosszúnadrágok, napvédõk, nadrágtartók, garbók, alsóruházat,
mellények, melegítõruhák, fejfedõk.

28 Játékok és játékszerek, nevezetesen kártyajátékok, dobójá-
tékok; plüssjátékok; akciófigurák és ehhez tartozékok;
CD-ROM-okat hasznosító egyedülálló videojátékgépek, egye-
dülálló videojátékgépek, egyedülálló hangkimenetgépek, táblajá-
tékok; sportcikkek, nevezetesen golfütõk, baseball-labdák, vízi-
labdák, játék labdák, basseballütõk, karácsonyfadíszek.

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

(210) M 07 03440 (220) 2007.09.28.
(731) Vitézy Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Cseszlai János ügyvéd, Budapest

(546)

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

(210) M 07 03416 (220) 2007.10.08.
(731) WAREX Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

(546)

(511) 35 Reklámozás; dealertevékenység, üzletszervezési és üzletve-
zetési tanácsadás, szakmai konzultációk üzletvezetési ügyekben,
valamint egyéb kereskedelmi ügyletek és kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Kondicionáló (fitnesz) és egyéb testedzõ gépek és berende-
zések telepítése, beüzemelése, szervizelése, programozása, bele-
értve a mûködtetõ szoftverek adaptálását is.
41 Nevelés; szakmai képzés és szórakoztatás, beleértve az
elektronikus desktop kiadói tevékenységet, könyvek és folyóira-
tok papíralapú és elektronikus online kiadását, online elérhetõ
nem letölthetõ elektronikus publikációk és fotoriportok készíté-
sét; kondicionálási (fitnesz) és egyéb testedzési szolgáltatások,

kondicionálási (fitnesz) és egyéb testedzési valamint sportverse-
nyek rendezése, sportedzõtábori szolgáltatások, testedzéssel és
egészségmegõrzéssel kapcsolatos egyéb szabadidõs szolgáltatá-
sok, sport- és kondicionálólétesítmények üzemeltetése; egyéb
sport- és kulturális tevékenységek; mindezekhez személyzet ki-
képzése, valamint egyéb oktatási tevékenységek; sport- és kondi-
cionáló (fitnesz) felszerelések kölcsönzése.

42 Kondicionáló (fitnesz) és egyéb testedzõ termek és azok gé-
pi berendezésének valamint mûködtetésének megtervezése; kon-
dicionáló (fitnesz) és egyéb testedzõ gépek és berendezések fej-
lesztése, ilyen gépekhez és berendezésekhez szoftverfejlesztés;
kondicionáló (fitnesz) centrum és sportcentrum-mûködtetõ szoft-
verek fejlesztése.

(210) M 07 03375 (220) 2007.10.04.
(731) Zsidró Tamás, Budapest (HU)
(740) dr. Póka Júlia, Fecser, Gilly és Póka Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

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

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

(210) M 07 03963 (220) 2007.11.28.
(731) Ágai Tamás, Kozármisleny (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

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

(210) M 07 01797 (220) 2007.05.14.
(731) Építési Termék Minõségvédelmi és Vállalkozásfejlesztési Kft.,

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

Kft., Budapest

(546)

(511) 37 Építkezések; javítás és szerelési szolgáltatások.

A rovat 137 db közlést tartalmaz.
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(111) 179.437 (151) 2005.11.02.
(210) M 04 00816 (220) 2004.02.24.
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société anonyme),

Paris (FR)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda,

Budapest

(541) DUETT RUDI
(511) 29 Túró.

30 Csokoládé, lekvár.

(111) 180.692 (151) 2005.02.24.
(210) M 02 05171 (220) 2002.11.13.
(732) MediMedia Információs Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás.
41 Szakmai képzés.

(111) 180.693 (151) 2005.02.24.
(210) M 02 05170 (220) 2002.11.13.
(732) MediMedia Információs Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás.
41 Szakmai képzés.

(111) 180.694 (151) 2005.02.24.
(210) M 02 02716 (220) 2002.06.06.
(732) PEZ Hungária Kft., Jánossomorja (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyhatású, koffeintartalmú szõlõcukor-készítmény.

(111) 180.697 (151) 2005.02.24.
(210) M 02 03775 (220) 2002.08.13.
(732) Bolt Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; játékkártyák.
38 Távközlés.

(111) 180.906 (151) 2005.03.09.
(210) M 03 00663 (220) 2003.02.18.
(732) Fortune Technology Ltd., Kowloon, Hong Kong (CN)
(740) dr. Szamosi Katalin ügyvéd, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 7 Gépek ételek feldolgozásához; reszelõ készülékek háztartá-
si célokra, elegyítõk, keverõk, gyúrók, aprítók, õrlõk és étel dara-
bolók, kávéõrlõk, gyümölcslé préselõk, gyümölcs és zöldség
centrifugáló készülékek, zöldséghámozó gépek, szeletelõ gépek
zöldségvágók, elektromos kések, saláta nedvességmentesítõ; kés
élesítõ gépek; konzervnyitó gépek; porszívók.
11 Melegítõ, fõzõ, szárító és levegõztetõ berendezések és ké-
szülékek; olajfûtõk, ventilátoros melegítõk, ventilátorok, villa-
mos ventilátorok, szoba légnedvesítõk; szendvicskészítõk, ke-
nyérpirítók, pirító kemencék, mikrohullámú sütõk, villamos sütõk
melegítõ tálak; villamos kávépörkölõk és kávéfõzõk, villamos
vízforralók; valamint a felsorolt berendezések és készülékek ré-
szei és szerelvényei.
21 Kézi mûködtetésû készülékek és eszközök ételek készítésé-
re és préselésére; hordozható kisméretû eszközök konyhai célok-
ra, reszelõk, aprító készülékek, õrlõk, habverõk, keverõk, szûrõk,
kézi mûködtetésû gyümölcs prések és keverõk; só õrlõk és bors
darálók; saláta szárító kosarak; filteres kávé készülékek; teás kan-
nák; edények ételek és italok részére, poharak, kancsók, öblös
edények és tányérok; szifonok szénsavval dúsított víz, vagy krém
készítéséhez; ételfõzõ edények, serpenyõk, pácoló edények sütõ
edények, öntetkészítõ edények és tégelyek, nyomással mûködte-
tett fõzõedények, nem villamos mûködtetésû vízforralók, nyárson
sütõk és grillezõk sütés közben az étel tartására.

(111) 181.956 (151) 2005.08.02.
(210) M 05 00516 (220) 2005.02.07.
(732) Biopont Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

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

Budapest

(541) BIOPONT
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
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 és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
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(111) 182.331 (151) 2005.09.28.
(210) M 03 04345 (220) 2003.10.15.
(732) International Foodstuffs Co., egyesült arab emirátusokbeli

cég, Sharjah (AE)
(740) Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) ENERGIZER
(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,

amelyek nem tartoznak más osztályokba; tápanyagok állatok szá-
mára és táplálék kedvtelésbõl tartott állatok részére.

(111) 182.353 (151) 2006.01.12.
(210) M 03 02919 (220) 2003.07.03.
(732) Murray, Inc. (Tennessee állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Brentwood, Tennessee (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) DYNAMARK
(511) 7 Motoros fû és kertápoló berendezések, így fûnyíró trakto-

rok, fûnyíró gépek, hóeltakarító és hófúvó gépek.

(111) 182.357 (151) 2006.01.12.
(210) M 01 06555 (220) 2001.12.20.
(732) Bereczky László, Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin ügyvéd, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 182.360 (151) 2005.09.28.
(210) M 00 04797 (220) 2000.09.11.
(732) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)
(740) dr. Jambrik Gergely, Oppenheim és Társai Freshfields

Bruckahaus Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) BIG TIME
(511) 29 Hús, hal, baromfi és vad, a tenger gyümölcsei; tartósított és

fõtt gyümölcsök és zöldségek; a fent említett termékekbõl elõállí-
tott készítmények; tejtermékek, tejtermékekbõl készített italok;
levesek; húsból, húskivonatból, halból, baromfiból, vadhúsból
gyümölcsökbõl, zöldségekbõl, zselébõl, lekvárokból (dzsemek-
bõl), tojásból és tejtermékekbõl készült kenhetõ anyagok; fûsze-
rezett szendvicskrémek; zöldségsaláták és gyümölcssaláták; tejes
italok; zöldség-, gyümölcs- és hústöltelékek; zöldségalapú sós és
ízesített apró falatok (snackek); fehérje emberi fogyasztásra; hús-
kivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldsé-
gek, zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok, tojás, tej, étkezési
olajok és zsírok, zöldség- illetve húskivonatú szendvicskrémek.
30 Rizs, tészta; gabonafélék és gabonakészítmények; tea, kávé,
kakaó; ivócsokoládé, kávéeszencia, kávékivonat, kávé és cikória-
keverék, cikória és cikóriakeverék, mind kávépótlóként való fel-
használásra; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó cukrászsüte-
mények; tésztafélék, sütemények, kekszek; fagylaltok, jégkré-
mek, jégkrém-termékek, fagyasztott édességek; hûtött desszer-
tek, desszerthabok, szorbetek; kenyér; tésztafélék; kakaóalapú
italok; csokoládéból, kakaóból, cukorból, rizsbõl, mézbõl, mus-

tárból és fûszerekbõl készült kenhetõ anyagok; szendvicsek; ga-
bonaalapú édes és ízesített apró falatok (snackek); csokoládé; piz-
zák, pizzaalapok; pizzaszószok és fûszeres mártások; tésztához és
rizshez való fûszeres mártások; salátaöntetek; majonéz; szószok;
fondümártások.

(111) 182.373 (151) 2005.10.03.
(210) M 05 01225 (220) 2005.04.04.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

(111) 182.375 (151) 2005.10.03.
(210) M 05 01043 (220) 2005.03.21.
(732) IFF Ingatlankezelõ Kft., Törökbálint (HU)
(740) dr. Formanek Zoltán ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 38 Internetes szolgáltatások, úgymint kereskedelmi jellegû
honlap mûködtetése; reklámok, szakmai publikációk interneten
történõ közzététele; web áruház mûködtetése, termékértékesítés.

(111) 182.384 (151) 2005.10.11.
(210) M 02 05824 (220) 2002.12.18.
(732) BAGOLYVÁR Könyvkiadó és Kulturális Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) Mészáros Katalin szabadalmi ügyvivõ, BUDAPATENT

Szabadalmi és Védjegyiroda Kft., Budapest

(541) GAZDAG PAPA
(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) 182.385 (151) 2005.10.11.
(210) M 03 04862 (220) 2003.11.17.
(732) SHOEBOX Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(591)

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

(111) 182.386 (151) 2005.10.11.
(210) M 03 05610 (220) 2003.12.23.
(732) Pierre Balmain S.A., Párizs (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 8 Kézi szerszámok és kézi mûködtetésû eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

(111) 183.567 (151) 2006.02.02.
(210) M 03 05465 (220) 2003.12.15.
(732) PANNONHÍR Dél-dunántúli Hírlapkereskedelmi

Részvénytársaság, Pécs (HU)

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, és mindezek pótanyagaiból, vagy mû-
anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 183.602 (151) 2006.02.21.
(210) M 03 01389 (220) 2003.04.01.
(732) ELA Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) Kékes László szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Csavaralátétek, alátétgyûrûk fémbõl, fémáruk (kisméretû-
ek), fémcsavarok, fémzárak jármûvekhez, szegecsek (fémbõl),
zár felsõpajzsok jármûvekhez fémbõl, zárak táskákhoz fémbõl.

(111) 183.639 (151) 2006.02.23.
(210) M 04 01201 (220) 2004.03.17.
(732) Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt., Szeged (HU)

(541) Bloo
(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító

és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok és világítóanyagok; viasz-
gyertyák és gyertyabelek világításra.
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 elárusító berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyom-
daipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari
cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mû-
vészek részére; ecsetek; csomagolásra szolgáló mûanyagok (ame-
lyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék; kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg;
üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek; kará-
csonyfadíszek.

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

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; villamos energia termelés.

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 tervezés és fej-
lesztés.

43 Vendéglátás, élelmezés; idõleges szállásadás.

(111) 183.653 (151) 2006.02.24.
(210) M 04 01182 (220) 2004.03.17.
(732) Fészek Mûvészklub Egyesület, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 183.654 (151) 2006.02.24.
(210) M 03 04207 (220) 2003.10.07.
(732) BIO-ACTIVE Sp. z o.o, Varsó (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
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(546)

(511) 35 Harmadik személyek részére különféle termékek össze-
gyûjtése, lehetõvé téve a vásárlók számára azok megtekintését és
megvásárlását élelmiszer-, diétás- és kozmetikaitermék-nagyke-
reskedelmi létesítményekben.

(111) 183.661 (151) 2006.02.27.
(210) M 03 05048 (220) 2003.11.27.
(732) Promenade Kft., Budapest (HU)

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

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

(111) 183.665 (151) 2006.02.27.
(210) M 03 03998 (220) 2003.09.24.
(732) Szalay Kond, Szombathely (HU)
(740) dr. Köteles Zoltán, S.B.G.& K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 38 Mobil telefon szolgáltatások, hangátviteli szolgáltatások
GSM hálózatokon, hang- és adattömörítés, GPRS szolgáltatások,
vezetékes távközlési és telefon szolgáltatások; számítógép termi-
nálos kommunikációs szolgáltatások, átvitel biztosítása számító-
gépek között globális számítógép hálózatokban, átvitel biztosítá-
sa helyi hálózatoknál (LAN), elektronikus levelezési szolgáltatá-
sok; távközlési és egyéb híradástechnikai készülékek és berende-
zések üzemeltetése, bérbeadása.

(111) 184.220 (151) 2006.03.27.
(210) M 03 05666 (220) 2003.12.30.
(732) Euroad International Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Holzmann László ügyvéd, Holzmann Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) E culture
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapok.

(111) 184.221 (151) 2006.03.27.
(210) M 04 01512 (220) 2004.04.01.
(732) Nagy Zsolt, Miskolc (HU)
(740) dr. Nagy Nóra ügyvéd, Miskolc

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

(111) 184.222 (151) 2006.03.27.
(210) M 04 01410 (220) 2004.03.29.
(732) TELE-DATA Távközlési Adatfeldolgozó és

Hirdetésszervezõ Kft., Budaörs (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) KITTI
(511) 9 Szoftverek.

38 Tudakozó (információs szolgáltatások) telefon vagy más
közlési eszköz útján.

41 Kiadói tevékenység, szövegek kiadása diszken.

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektromos médiumba.

(111) 184.310 (151) 2006.04.27.
(210) M 04 01575 (220) 2004.04.06.
(732) FINANCE AGENT Pénzügyi Szaktanácsadó Kft.,

Alsóörs (HU)
(740) dr. Geiszt Éva, Dr. Geiszt Ügyvédi Iroda, Veszprém

(546)

(511) 43 Vendéglátási szolgáltatások.

(111) 185.060 (151) 2006.06.29.
(210) M 06 00126 (220) 2006.01.13.
(732) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi 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) 185.221 (151) 2006.07.05.
(210) M 04 03890 (220) 2004.09.17.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) STADAMET
(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) 186.361 (151) 2006.09.22.
(210) M 06 00987 (220) 2006.03.23.
(732) Polar Express Hungary Kft., Siófok (HU)
(740) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 30 Jégkrémek, fagylaltok, jég, cukorkaáruk, cukrászati készít-
mények, jeges és fagyasztott italok.
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(111) 186.369 (151) 2006.09.28.
(210) M 04 03354 (220) 2004.08.05.
(732) dr. Tárkányi Zsolt Tibor 40%, Budapest (HU);

Beláz Zsolt 30%, Budapest (HU);
Gesch Gábor 30%, Budapest (HU)

(541) BioTherapy Natural Magic
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek.

(111) 187.024 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 02661 (220) 2005.08.12.
(732) J-COM Euro Hungary Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 187.262 (151) 2006.11.10.
(210) M 05 01715 (220) 2005.05.17.
(732) Imre Gyula, Budapest (HU)

(541) ZenoFlo
(511) 1 Vegyi anyagok, vegyszerek víz- és membrántechnológiai

felhasználásra.

(111) 187.283 (151) 2006.12.04.
(210) M 06 02430 (220) 2006.07.14.
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 191.464 (151) 2007.10.11.
(210) M 04 02297 (220) 2004.05.14.
(732) Standard Snacks SRL, Bucuresti (RO)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák; élelmiszerek kiskereskedelme. Reklá-
mozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; termékek elosz-
tása.

(111) 191.491 (151) 2007.10.12.
(210) M 06 01152 (220) 2006.04.03.
(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) 191.707 (151) 2007.11.21.
(210) M 06 00261 (220) 2006.01.26.
(732) Faludi Attila, Budaörs (HU)

(541) SUNRAY

(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) 191.796 (151) 2007.11.29.
(210) M 07 00149 (220) 2007.01.19.
(732) Dávid Örs, Miskolc (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 191.797 (151) 2007.11.29.
(210) M 07 00532 (220) 2007.02.16.
(732) RONIKUM Rendezvényszervezõ és Vendéglátóipari

Társaság, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 191.798 (151) 2007.11.29.
(210) M 07 00523 (220) 2007.02.15.
(732) MARIE CLAIRE ALBUM, Issy les Moulineaux (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek; arcápoló krémek; körömlakklemosók; szemöldökceruzák;
hajporok; folyékony rúzsok; vászonból készült illatszeres zacs-
kók; szájrúzsok, szempillaspirálok; szemfestékkészletek;
masszázsgélek; masszázsolajok; körömápolók; körömlakkok;
körömlakk-eltávolítók; hajolajak; hajápoló kezelések; hajfesté-
kek; hajhullámosító készítmények; hajszõkítõk; folyékony arcpú-
derek; fürdõszerek; izzadásgátlók; bõrradírok; fehér arcpúderek;
Pimenta acris leveleibõl készült arcszesz vagy hajszesz; babaola-
jok; babapúderek; arcszínezõk; pirosítók, parfümös púderek; kor-
pa elleni folyadékok; korpa elleni krémek; nem orvosi célra alkal-
mazott fürdõsók, nem orvosi célra alkalmazott illatosítók.
4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek világításra.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; újságok,
magazinok, folyóiratok, brossúrák, könyvek, magazinok, könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); nyomdabetûk;
klisék; nyomtatóblokkok, könyvjelzõk, albumok, almanachok,
évkönyvek, brossúrák, katalógusok, poszterek, naptárak, határ-

M254

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 3. szám I. kötet, 2008.03.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek I.



idõnaplók, jegyzetek, címjegyzékek, jegyzetfüzetek, számlák,
jegyzettáblák, könyvkötészeti anyagok, képeslapok, üdvözlõla-
pok, levélpapírok, borítékok, tollak, ceruzák, radírok, vonalzók,
csipeszek.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk; textilanyagok; fürdõ- és ágynemûk;
asztalterítõk; textilbõl készült háztartási törlõk; paplanok; párna-
huzatok; matracok; takarók; szalvéták; terítõk; textil vagy mû-
anyag függönyök, elektromos matracra való huzatok, elektromos
paplanok.
28 Játékkártyák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen nyomtatott formában,
számítógép-terminálok, rádió, kábel TV, televízió felhasználásá-
val, információtovábbítás terminálok révén, internetszolgáltatás,
nevezetesen üzenettovábbítási szolgáltatás, az információ továb-
bítása számítógép segítségével, elektronikus üzenetközvetítõ se-
gítségével, az üzenetek és képek továbbítása számítógép segítsé-
gével, elektronikus adatcserére vonatkozó szolgáltatások.
41 Szövegek kiadása, újságok megjelenítése, divatbemutatók
megszervezése és lebonyolítása, kulturális célból rendezett kong-
resszusok, konferenciák és szemináriumok elõkészítése és lebo-
nyolítása, rádió- és televízióprogramok megszerkesztése, számí-
tógépes nevelési és szórakoztató programok készítése, nevelési
vagy szórakoztató versenyek megszervezése; nevelési és kulturá-
lis célú kiállítások megszervezése; kozmetikai és/vagy divattal
kapcsolatos versenyek megszervezése, beleértve a pénzdíjas ver-
senyeket; könyvek, magazinok, folyóiratok megjelenítése;
könyvkölcsönzés; filmvetítés; rádió- és televízióadások.

(111) 191.799 (151) 2007.11.29.
(210) M 07 00858 (220) 2007.03.14.
(732) Szelva Györgyné, Budapest (HU)
(740) dr. Kardos Éva, Dr. Kardos Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Moyo
(511) 25 Ruházati cikkek.

26 Mûvirágok.
31 Élõ növények és virágok.

(111) 191.800 (151) 2007.11.29.
(210) M 06 01855 (220) 2006.05.26.
(732) WILD West Store Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

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

(546)

(511) 25 Magas szárú cipõ, csizma.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák (kiskereskedelmi bolti, értékesítési te-
vékenység).

(111) 191.801 (151) 2007.11.29.
(210) M 06 01854 (220) 2006.05.26.
(732) WILD West Store Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

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

(546)

(511) 25 Magas szárú cipõ, csizma.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák (kiskereskedelmi bolti, értékesítési te-
vékenység).

(111) 191.810 (151) 2007.11.29.
(210) M 06 01518 (220) 2006.05.02.
(732) Nintendo, Co., Ltd., Kyoto, Kyoto-shi (JP)
(300) MI2005C011987 2005.11.11. IT
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) Wii
(511) 9 Játéktermi videojátékgépek, játéktermi videojátékgépekhez

való programok; elektronikus áramkörök, optikai lemezek, mág-
neslemezek, optikai mágneslemezek, mágnesszalagok, mágnes-
kártyák, ROM programok, ROM kazetták, ROM kártyák, memó-
riakazetták, memóriakártyák, CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok és
egyéb játéktermi videojátékgépekhez való programok tárolására
alkalmas eszközök; egyéb játéktermi videojátékgépekhez való al-
katrészek és tartozékok; videojátékok egyéni felhasználók számá-
ra; programok egyéni felhasználói videojátékokhoz; elektronikus
áramkörök, optikai lemezek, mágneslemezek, optikai mágnesle-
mezek, mágnesszalagok, mágneskártyák, ROM programok,
ROM kazetták, ROM kártyák, memóriakazetták, memóriakár-
tyák, CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok és egyéb, egyéni felhasználói
videojátékok tárolására alkalmas eszközök; vezérlõegységek és
joystickek egyéni felhasználói videojátékokhoz; egyéb alkatré-
szek és tartozékok egyéni felhasználói videojátékokhoz; hordoz-
ható programok LCD kijelzõs hordozható játékkészülékekhez;
elektronikus áramkörök, optikai lemezek, mágneslemezek, opti-
kai mágneslemezek, mágnesszalagok, mágneskártyák, ROM
programok, ROM kazetták, ROM kártyák, memóriakazetták, me-
móriakártyák, CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok és egyéb, progra-
mok tárolására való eszközök hordozható, LCD kijelzõs hordoz-
ható játékkészülékekhez; számítógépek; elektronikus áramkörök,
optikai lemezek, mágneslemezek, optikai mágneslemezek, mág-
nesszalagok, mágneskártyák, ROM programok, ROM kazetták,
ROM kártyák, memóriakazetták, memóriakártyák, CD-ROM-ok,
DVD-ROM-ok és egyéb, számítógépprogramok tárolására szol-
gáló eszközök; számítógépprogramok; egyéb elektronikus gépek,
készülékek és ezek alkatrészei; (üres) elektronikus áramkörök,
(üres) mágneslemezek, (üres) optikai mágneslemezek, (üres)
mágnesszalagok, (üres) mágneskártyák, (üres) ROM programka-
zetták, (üres) ROM kazetták, (üres) ROM kártyák, (üres) memó-
riakazetták, (üres) memóriakártyák, (üres) CD-ROM-ok, (üres)
DVD ROM-ok és egyéb üres, tárolásra szolgáló eszközök; labora-
tóriumi készülékek és mûszerek; lépésszámlálók; egyéb mérõ- és
tesztberendezések és mûszerek; energiaelosztó és -szabályozó be-
rendezések és készülékek; elemek és akkumulátorok; elektromos
és mágneses mérõ- és ellenõrzõ berendezések; elektromos vezeté-
kek és kábelek; fotóberendezések és készülékek; moziberendezé-
sek és készülékek; optikai készülékek és eszközök; szemüvegek;
életmentõ készülékek és felszerelések; mobiltelefonok; mobilte-
lefonpántok; egyéb mobiltelefon-alkatrészek és tartozékok;
egyéb távközlõ berendezések és készülékek; felvételt tartalmazó
kompaktlemezek; egyéb hanglemezek; elektronikus áramkörök
és CD-ROM-on rögzített automatikusan mûködõ programok
elektronikus hangszerekhez; metronómok; pénzérmével mûködõ
automaták; sportszimulátorok; szimulátorok jármûvezetés tanu-
lásához; forgó átalakítók; fázisátalakítók; elektromos vasalók;
elektromos hajcsavarók; elektromos szirénák; jármûelakadást jel-
zõ háromszögek; világító illetve mechanikus útjelzõk; tûzjelzõk;
gázjelzõk; védõkesztyûk; tûzoltó készülékek; tûzcsapok; tûzvé-
delmi öntözõberendezések; lopásgátlók; védõsisakok; tûzvédel-
mi ruházat; porálarcok; gázálarcok; mágneskábelek; szivargyúj-
tók; ellenálláshuzalok; elektródok; hegesztõmaszkok; exponált
filmek; exponált diafilmek; diakeretek; felvételt tartalmazó vi-
deolemezek és videoszalagok; elektronikus kiadványok; üzem-
anyagtöltõ állomások berendezései; elárusító automaták; érmével
mûködõ beléptetõ kapuk gépkocsiparkolókhoz; pénztárgépek;
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pénzszámoló és válogató gépek; fénymásoló berendezések; kézi
mûködtetésû számológépek; rajzgépek és tervezõgépek és készü-
lékek; idõ- és dátumbélyegzõ gépek; idõregiszter készülékek;
lyukkártyás irodai berendezések; szavazógépek;számlázógépek;
postai bélyegzõgépek; súlyokkal nehezített övek búvármerülés-
hez; búvárruhák; védõsisakok sportoláshoz; levegõtartályok bú-
várkodáshoz; úszódeszkák; búvárkészülékek és berendezések
(nem sportcélokra); szabályozó csatlakozó egységek búvárkodás-
hoz; elektromos ívhegesztõ gépek; fémvágó berendezések (ív,
gáz illetve plazma); elektromos ajtónyitók; füldugók.

16 Folyóiratok; egyéb nyomdatermékek; papírszalagok; papír-
zászlók; poggyászcímkék; lottószelvények (nem játék); festmé-
nyek és kalligráfiák; fényképek; fényképészeti állványok; iroda-
szerek és iskolaszerek (bútorok kivételével); csiriz és egyéb ra-
gasztóanyagok irodai és háztartási célokra; elektromos ceruzafa-
ragók.

28 Hordozható LCD kijelzõs játékok; váltakozó áramú adapte-
rek hordozható, LCD kijelzõs játékokhoz; hordozható, LCD kijel-
zõs játékokhoz való alkatrészek és tartozékok; játékkártyák; kár-
tyajátékok és ezek tartozékai; egyéb játékszerek; kártyajátékok és
ezek tartozékai; játékgépek és játékkészülékek; játékgépek és
egyéb készülékek vidámparkokba (kivéve játéktermi videojáték-
gépek); babák; Go játékok; japán sakkjáték (Shogi játék); japán
kártyajáték (Utagaruta); kockajáték; japán kockajáték (Sugoro-
ku); kockajátékhoz való poharak; „diamond” játék; sakkjátékok;
dámajátékok (dámajátékkészletek); bûvészjátékok; dominók; ja-
pán játékkártya (Hanafuda); mahjong játék; biliárdfelszerelés;
játékok háziállatok számára; sportfelszerelések; sílécviasz; hor-
gászbotok; cserebere kártyák.

41 Online (számítógép-hálózatról mûködõ) játékok; internetes
játékok; játékszolgáltatás felhasználói videojáték készülékek
kommunikációján keresztül; hordozható, játékszolgáltatás LCD
kijelzõs játékok kommunikációján keresztül; játékszolgáltatás já-
téktermi videojátékgépek kommunikációján keresztül; felhaszná-
lói videojátékokhoz (nem letölthetõ) programok szolgáltatása ve-
zeték nélküli kommunikáción keresztül; hordozható játékkészü-
lékekhez (letölthetõ) programok szolgáltatása vezeték nélküli
kommunikáción keresztül; (nem letölthetõ) programok szolgálta-
tása játéktermi videojátékgépekhez vezeték nélküli kommuniká-
ción keresztül; (nem letölthetõ) számítógépprogramok szolgálta-
tása vezeték nélküli kommunikáción keresztül; szórakozás; szó-
rakoztatás; szórakoztatásra vonatkozó tájékoztatás; kikapcsoló-
dásra vonatkozó tájékoztatás; szórakoztatói szolgáltatások; játék-
szolgáltatások; szerencsejáték; játéktermek szolgáltatásai; (nem
letölthetõ) hang- és képszolgáltatás felhasználói videojátékkészü-
lékek kommunikációján keresztül; (nem letölthetõ) hang- és kép-
szolgáltatás hordozható, LCD kijelzõs játékkészülékek kommu-
nikációján keresztül; (nem letölthetõ) hang- és képszolgáltatás já-
téktermi videojátékgépek kommunikációján keresztül; (nem le-
tölthetõ) programok szolgáltatása felhasználói videojátékkészü-
lékek kommunikációján keresztül; (nem letölthetõ) programok
szolgáltatása hordozható, LCD kijelzõs játékkészülékek kommu-
nikációján keresztül; (nem letölthetõ) programok szolgáltatása já-
téktermi videojátékgépek kommunikációján keresztül; videojá-
tékkal kapcsolatos események szervezése, menedzselése illetve
lebonyolítása; videojáték szoftverek bérbeadása; szoftver bérbe-
adása hordozható játékgépekhez; lottójáték üzemeltetése; digitá-
lis képekkel kapcsolatos szolgáltatások; szinkronizálás; videosza-
lagok vágása/szerkesztése; akadémiák (oktatás); kollégiumok; le-
velezõ tanfolyamok; oktatással kapcsolatos tájékoztatás; oktatás-
sal kapcsolatos ellenõrzés; oktatási szolgáltatások; testnevelés;
képzési szolgáltatások; óvodák; sportoktatás; gyakorlati képzés
(bemutatóórák); vallásos nevelés; tanítás; magántanári oktatás;
kollokviumok megszervezése és lebonyolítása; konferenciák
megszervezése és lebonyolítása; kongresszusok megszervezése
és lebonyolítása; szemináriumok megszervezése és lebonyolítá-
sa; szimpóziumok megszervezése és lebonyolítása; mûhelygya-
korlatok megszervezése és lebonyolítása; (szórakoztatással illet-
ve oktatással kapcsolatos) klubok szolgáltatásai; (iskolai illetve
szórakoztató) vetélkedõk megszervezése; kulturális illetve okta-

tási célú kiállítások megszervezése; állatok kiképzése; állatker-
tek; (nem letölthetõ) online elektronikus kiadványok megjelente-
tése; könyvtárbusz szolgáltatások; mozgókönyvtár szolgáltatá-
sok; elektronikus kiadványszerkesztés; könyvkiadás; elektroni-
kus könyvek és folyóiratok on-line megjelentetése; szövegek
megjelentetése (kivéve reklámszövegek); bemutatók megszerve-
zése (impresszárió szolgáltatás); filmkészítés; filmek feliratozá-
sa; videofilmek készítése; forgatókönyvírás; cirkuszok; zeneka-
rok szolgáltatásai; élõ elõadások bemutatása; show-mûsorok ké-
szítése; színházi produkciók; rádió- és televízió-mûsorok készíté-
se; rádiós szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; zeneszerzés;
mûvészeti modellezés; sportversenyek megszervezése; szépség-
versenyek lebonyolítása; nyári táborok szolgáltatásai (szórakoz-
tatás); bálok megszervezése; (szórakoztató) összejövetelek meg-
tervezése; sporttáborok szolgáltatásai; mozifilm stúdiók; hang-
stúdiók szolgáltatásai; egészségklubok szolgáltatása; golfozási
lehetõségek biztosítása; sportlehetõségek biztosítása; stadionok
bérbeadása; teniszpályák bérbeadása; sportesemények ütemezé-
se; kikapcsolódási lehetõségek biztosítása; vidámparkok; disz-
kóklubok; éjszakai klubok; kaszinók szolgáltatásai (szerencsejá-
ték); karaoke szolgáltatások; hangversenytermek; filmvetítések;
filmszínházak; múzeumok (bemutatók, kiállítások); helyfoglalás
show-mûsorokra; mozifilmkölcsönzés; világítóberendezések
bérbeadása színházak illetve televízióstúdiók számára; mozgófil-
mek kölcsönzése; filmvetítõk és azok tartozékainak bérbeadása;
könnyûbúvár-felszerelés bérbeadása; sportfelszerelések bérbe-
adása (jármûvek kivételével); audioberendezések bérbeadása; di-
gitális kamerák bérbeadása; rádió- és televíziókészülékek bérbe-
adása; videokamerák bérbeadása; videomagnók bérbeadása;
könyvtárak könyvkölcsönzõ szolgáltatásai; hangfelvételek bér-
beadása; videoszalagok kölcsönzése; díszletek bérbeadása; szín-
pad bérbeadása; mikrofilmezés; fényképezés; videofelvételek ké-
szítése; szakmai tanácsadás (oktatási és gyakorlati képzési szol-
gáltatások); fotóriportok készítése; jeltolmácsolás; fordítás; hírtu-
dósítói szolgáltatások.

(111) 191.812 (151) 2007.11.29.
(210) M 07 00534 (220) 2007.02.16.
(732) Wu Xi Bang, Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba, ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 191.813 (151) 2007.11.29.
(210) M 07 00150 (220) 2007.01.19.
(732) MARSO Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.,

Nyíregyháza-Rozsrét (HU)

(546)

(511) 35 Gumiköpenyek és a hozzá kapcsolódó keréktárcsák nagy-,
bel-, kis- és külkereskedelme.

(111) 191.815 (151) 2007.11.29.
(210) M 07 00148 (220) 2007.01.19.
(732) MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
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(740) dr. Nagy Szilárd, Nagy és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés, elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlé-
si szolgáltatás), elektronikus levelezés, e-mail, faxberendezések
kölcsönzése, faxok továbbítása, hírügynökségek, hozzáférés biz-
tosítása számítógépes világhálóhoz, információszolgáltatás táv-
közlési ügyekben, kábeltelevíziós mûsorszórás, közlések üveg-
szálas hálózatok útján, mobil (celluláris) telefon-összeköttetés,
modemek kölcsönzése, mûholdas átvitel, rádióadás, számító-
gép-terminálok közötti összeköttetések, távirati összeköttetések,
táviratok küldése, táviratok továbbítása, távírdai szolgáltatások,
távkonferencia szolgáltatások, távközlési berendezések kölcsön-
zése, távközlési beszélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatá-
sok, távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval, te-
lefonok kölcsönzése, telefon-összeköttetések, telefonszolgáltatá-
sok, televíziós mûsorszórás, telexszolgáltatások, tudakozók, in-
formációs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz
útján), üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével,
üzenetek küldése, üzenetküldõ készülékek bérlete.

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 on-line 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,
leírószolgálat, levelezõ tanfolyamok, mikrofilmezés, modellügy-
nökségek mûvészek számára, mozgókönyvtári szolgáltatások,
mozifilmek kölcsönzése, múzeumi szolgáltatások (bemutatók, ki-
állítások), oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáz-
tatás, on-line elérhetõ elektronikus publikációk [nem letölthetõk],
on-line játékok szolgáltatása [számítógépes hálózatból], óvodák
(nevelés), pályaválasztási tanácsadás, rádió- és televíziókészülé-
kek kölcsönzése, rádió- és televízióprogramok készítése, rádiós
szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-mûsorok, show-mû-
sorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai), sorsjátékok lebo-
nyolítása, sport edzõtábori szolgáltatások sportfelszerelések köl-
csönzése (a jármûvek kivételével), sportlétesítmények üzemelte-
tése, sportversenyek rendezése, stadionok bérlete, szabadidõs
szolgáltatások nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése,
szerencsejátékok, szépségversenyek szervezése, szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szinkronizálás,
színpadi díszletek kölcsönzése, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási
tárgyú információk, szövegek kiadása (nem reklámcélú), televízi-
ós szórakoztatás, teniszpályák kölcsönzése, testnevelés.

(111) 192.081 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 04245 (220) 2006.12.29.
(732) Color Image Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) Lassíts az életért!
(511) 9 Sebességmérõ berendezések.

41 Nevelés; szakmai képzés.

(111) 192.258 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00927 (220) 2007.03.21.
(732) Ji Jiang Jun, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruha, cipõ, kalapáru.

(111) 192.259 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00580 (220) 2007.02.20.
(732) URUVANA HUNGARY Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szakál Róbert, Dr. Szakál Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 192.260 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00579 (220) 2007.02.20.
(732) XL Energy Marketing Sp. z.o.o., Warszawa (PL)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) maxpower
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-

mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szirupok/ször-
pök és más készítmények italokhoz.

(111) 192.261 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00576 (220) 2007.02.20.
(732) Faludi Attila, Budaörs (HU)

(541) SUNRAY
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-

mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(111) 192.262 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00575 (220) 2007.02.20.
(732) PILIS ’91 Kft., Piliscsév (HU)

(546)

(511) 33 Likõrök.
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(111) 192.263 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00571 (220) 2007.02.20.
(732) Szépország Kulturális Turisztikai Szolgáltató Betéti

Társaság, Veszprém (HU)
(740) dr. Kiss Endre, Kiss és Sebestyén Ügyvédi Iroda, Veszpérm

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, show-mûsorok, szépségversenyek szervezése,
szórakoztatás, versenyek szervezése.

(111) 192.264 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00569 (220) 2007.02.20.
(732) dr. Berényi Tamás, Szombathely (HU)

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

letek; bérházak kezelése; biztosítási ügynöki tevékenység; hitel-
irodák; ingatlankezelés; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügy-
nökségek; irodák (ingatlanok) bérlete; lakásbérlet; lakásügynök-
ségek; mezõgazdasági ingatlanok bérlete; régiségek értékbecslé-
se; vagyonkezelés.

(111) 192.266 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00566 (220) 2007.02.20.
(732) Netfórum Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,

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

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

tevékenységek.

(111) 192.267 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00564 (220) 2007.02.20.
(732) Netfórum Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,

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

(541) Forum News
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 192.316 (151) 2008.01.03.
(210) M 06 03640 (220) 2006.11.07.
(732) Unipart Group Limited, Cowley, Oxford (GB)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 12 Földi jármûvek alkatrészei és tartozékai; földi gépjármûvek
motorjainak alkatrészei és tartozékai; a megnevezett áruk alkatré-
szei és tartozékai.

(111) 192.317 (151) 2008.01.03.
(210) M 06 03962 (220) 2006.12.05.
(732) SÚLY-KONTROLL Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Szentendre (HU)
(740) dr. Bánfi László, Bánfi és Szentirmai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.
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 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készít-
mények italokhoz.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek

(111) 192.330 (151) 2008.01.03.
(210) M 07 01249 (220) 2007.04.17.
(732) Ispotály Holding Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Havonta megjelenõ ingyenes kiadvány.

(111) 192.389 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00237 (220) 2007.01.26.
(732) BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Tea.
32 Egyéb alkoholmentes italok.
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(111) 192.390 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00633 (220) 2007.02.23.
(732) Forest-Trend Kft., Lábatlan (HU)

(546)

(511) 16 Dobozok kartonból vagy papírból, egészségügyi papír, szal-
véták papírból.

(111) 192.391 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00755 (220) 2007.03.07.
(732) Tribett Racing Reklám és Sportmanagment Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gremsperger Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

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

(111) 192.392 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00439 (220) 2007.02.09.
(732) Szilintex Kft., Szolnok (HU)
(740) dr. Miklósvári György, Miklósvári Ügyvédi Iroda, Pomáz

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

szeti, erdészeti vegyi termékek, feldolgozatlan mûgyanták, mû-
anyagok, trágyák, vegyi tûzoltó szerek, fémek edzésére és he-
gesztésére szolgáló készítmények, élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok, cserzõanyagok, ipari rendeltetésû ra-
gasztóanyagok.

(111) 192.394 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00240 (220) 2007.01.26.
(732) MESTER PARK Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

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

(541) Campus Budapest

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

(111) 192.395 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00239 (220) 2007.01.26.
(732) MESTER PARK Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

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

(541) Office Campus
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 192.396 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00236 (220) 2007.01.26.
(732) BUSZESZ Élelmiszeripari Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Egyéb alkoholmentes italok.

(111) 192.397 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00233 (220) 2007.01.26.
(732) AT HOME ART Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 192.398 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00234 (220) 2007.01.26.
(732) L.Y. Bag Kft., Budapest (HU)

(541) LUX NICK
(511) 18 Bõr és bõrruházatok, bõröndök, utazótáskák, kézitáskák,

bõrtáskák.
25 Ruházati cikkek, övek.

(111) 192.424 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03890 (220) 2006.11.29.
(732) Advert Info Kommunikációs és Informatikai Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Szegedi Ildikó, Sándor, Szegedi, Szent-Ivány Komáromi

Eversheds Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)
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(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 192.425 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03812 (220) 2006.11.21.
(732) Qi Ying Kft., Budapest (HU)

(541) St. Jerry
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.426 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03721 (220) 2006.11.14.
(732) KA-VOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítõ Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bodonyi József Zsolt, Parragi és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Széchenyi Kártya-A név hitelez
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 192.427 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03885 (220) 2006.11.29.
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Nõk Lapja Egészség
(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-

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

(111) 192.431 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03563 (220) 2006.10.31.
(732) Overall-Póló 2005 Kft., Gyõr (HU)

(546)

(511) 25 Nõi-, férfi-, gyermekruházati cikkek; fehérnemûk, alsóru-
házat, alsónadrág; trikók, sporttrikók, pólók; ingblúzok, kombiné,
bugyi, ingek, pizsamák, zoknik, felsõruházati cikkek; ruházat,
készruhák, öltönyök, zakók, mellény, melegítõruha, munkaru-
hák, munkaköpeny, overall, kezeslábasok, nadrágok, térdnadrá-
gok, szoknyák, kosztüm; melegítõ; kalapáruk, sapkák, fejkötõk,
fürdõköpenyek, fürdõnadrágok, fürdõruhák, fürdõsapkák, kabá-
tok, dzsekik, pulóverek, cipõk, cipõ, sportcipõ, szandál, magas-
szárú cipõk, munkabakancsok, papucsok, tornacipõk, csizmák,
strandcipõk, kesztyûk.

(111) 192.432 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03888 (220) 2006.11.29.
(732) EM-Profil Cégépítõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Dobozy Csaba, Dr. Dobozy Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl;
adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára); adóbevallá-
sok elkészítése; becslés kereskedelmi ügyletekben; beszerzõi
szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése mások szá-
mára); bérszámfejtés; eladási propaganda (mások számára); el-
osztó-, adagolóautomaták kölcsönzése; fénymásolás; fénymásoló
gépek kölcsönzése; gazdasági elõrejelzések; gépírási szolgáltatá-
sok; gyapjúanyagok becslése; gyorsírási szolgáltatások; hirdeté-
sek levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
oldalak készítése; import-export ügynökségek; információk szá-
mítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számí-
tógépes adatbázisokba való szerkesztése; iratmásolás; irodagépek
és készülékek kölcsönzése; kereskedelmi információs ügynöksé-
gek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; keres-
kedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés;
konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztetõszolgálat vállal-
kozások számára; könyvelés; könyvvizsgálat; közlemények átírá-
sa; közönségszolgálat; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletek-
kel kapcsolatban; lábon álló fa értékbecslése; manöken/modell
szolgálatok reklám- vagy kereskedelmi célból; munkaerõ-tobor-
zás; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; piaci ta-
nulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag napra-
kész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanya-
gok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) ter-
jesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámidõ bérlete távközlési
médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklám-
ügynökségek, hirdetõügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyúj-
tás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyúj-
tás üzletvezetéshez; statisztikai információnyújtás; szabadtéri
hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvélemény-
adás gazdasági ügyekben; szállodai üzletvezetés; számítógépes
nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; sze-
mélyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgo-
zás; tehervagonok helymeghatározása számítógéppel; telefonos
üzenetközvetítés (telefonon el nem érhetõ személyeknek); televí-
ziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; újság-elõfizetések in-
tézése (mások számára); állásközvetítõ irodák; árubemutatás;
áruminták terjesztése; árverés; önköltségelemzés; üzleti felvilá-
gosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzleti menedzselés elõ-
adómûvészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanács-
adás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üz-
letvezetési tanácsadó szolgálatok.

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-
keszolgáltatások 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;
leírószolgálat; levelezõ tanfolyamok; mikrofilmezés; modellügy-
nökségek mûvészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások;
mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, ki-
állítások); oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáz-
tatás; online elérhetõ elektronikus publikációk [nem letölthetõk];
online játékok szolgáltatása [számítógépes hálózatból]; óvodák
(nevelés); pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televíziókészülé-
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kek kölcsönzése; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós
szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-mû-
sorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai); sorsjátékok lebo-
nyolítása; sport-edzõtábori szolgáltatások; sportfelszerelések
kölcsönzése (a jármûvek kivételével); sportlétesítmények üze-
meltetése; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabad-
idõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezeté-
se; szerencsejátékok; szépségversenyek szervezése; szimpóziu-
mok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkroni-
zálás; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; szóra-
koz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcé-
lú); televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testneve-
lés; tornatanítás; vallásoktatás; versenyek szervezése (oktatás
vagy szórakoztatás); vidámparkok; videofelvevõ készülékek köl-
csönzése; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; video-
szalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; video (szalagra)
filmezés; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy film-
stúdiók részére; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; ze-
nés kabarék, varieték; állatidomítás; állatkertek üzemeltetése;
éjszakai klubok; élõ elõadások bemutatása; üdülési tárgyú infor-
máció; üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás).

(111) 192.433 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03710 (220) 2006.11.14.
(732) Program Kiállításszervezõ Kft., Sopron (HU)

(546)

(511) 35 Kereskedelmi vagy reklámcélú szolgáltatás (faipari szakki-
állítás szervezése).

(111) 192.434 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03887 (220) 2006.11.29.
(732) Pharmadose Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Gyógyszer-kiskereskedelem, gyógyszer export-import
ügynökség.

44 Orvosi ellátás; betegápolási szolgáltatás, egészségügyi szol-
gáltatás, fizi(k)oterápia, gyógyszerészeti tanácsadás, klinikák,
kórházi szolgáltatások, gyógyszertár-létesítés, -üzemeltetés, be-
tegellátó intézmény létesítés, üzemeltetés.

(111) 192.435 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03720 (220) 2006.11.14.
(732) Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Vitalis-Ízlik az élet!
(511) 30 Müzlik.

(111) 192.436 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03816 (220) 2006.11.22.
(732) Hungarian Business Leaders Forum, Budapest (HU)
(740) Kárpáti Flóra Nelli, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, tanítási és oktatási anyagok.

41 Nevelés, szakmai képzés, rendezvények.

(111) 192.437 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03810 (220) 2006.11.21.
(732) JUSTICE Security Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Biztonságtechnikai termékek, biztonsági felszerelések.

45 Biztonságtechnikai szolgáltatások, biztonsági szolgáltatá-
sok vagyontárgyak védelmére, szaktanácsadás biztonsági kérdé-
sekben.

(111) 192.438 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03828 (220) 2006.11.22.
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(541) Athus
(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök, alkoholtartalmú italok (sörök

kivételével).

(111) 192.439 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03770 (220) 2006.11.16.
(732) Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. (Maryland

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

Budapest

(546)

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

(111) 192.440 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03724 (220) 2006.11.14.
(732) E.I. Du Pont de Nemours and Company, Wilmington,

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

Budapest

(541) GULLIVER
(511) 5 Herbicidek.

(111) 192.441 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03820 (220) 2006.11.22.
(732) EuroJet Medical Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) E-JET
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek

és mûszerek, injekciós fecskendõk.
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(111) 192.442 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03709 (220) 2006.11.14.
(732) POLYBAD Szaniterkereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Balatonalmádi (HU)
(740) dr. Bõsze László, Dr. Bõsze László Ügyvédi Iroda, Veszprém

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(111) 192.443 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03826 (220) 2006.11.22.
(732) Okker Kereskedõház Kft., Veszprém (HU)

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

(111) 192.444 (151) 2008.01.11.
(210) M 07 02617 (220) 2007.07.19.
(732) Herz Szalámigyár Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hústermékek, szalámik, kolbászok, sonkák, szalonnák.

(111) 192.445 (151) 2008.01.11.
(210) M 07 02620 (220) 2007.07.19.
(732) „Vinum Mátra” Bortermelõ és Kereskedelmi Kft.,

Gyöngyöspata (HU)
(740) dr. Orbán Zsófia, S.B.G.& K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 33 Magyarországról származó alkoholtartalmú italok, különö-
sen borok.

(111) 192.446 (151) 2008.01.11.
(210) M 07 02623 (220) 2007.07.19.
(732) „Vinum Mátra” Bortermelõ és Kereskedelmi Kft.,

Gyöngyöspata (HU)

(740) dr. Orbán Zsófia, S.B.G.& K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok, különösen borok.

(111) 192.447 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03771 (220) 2006.11.16.
(732) CosmoMix Kft., Veszprém (HU)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 10 Óvszerek, vibrációs gyûrûs óvszerek; gumikesztyûk.

(111) 192.448 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03893 (220) 2006.11.29.
(732) Presto-Pilot Kft., Budapest (HU)

(541) GERONIMO
(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;
biokeksz.

(111) 192.449 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03703 (220) 2006.11.14.
(732) Binder & Partners Vezetõi Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû

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

(546)

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

(111) 192.450 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03824 (220) 2006.11.22.
(732) LF, LLC, Wilmington, Delaware (US)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) LOWE’S
(511) 35 Outlet áruházi kiskereskedelmi szolgáltatások, kiváltképp

szerelvények és tartozékok (gép), építõanyagok, világító- és
elektromos felszerelések, víz- és gázvezeték-szerelvények, tetõ-
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fedõ anyagok, lakásfelszerelések, lakás-, házdíszítõ termékek,
szerszámok, szabadtéri áramfejlesztõk, lakás- és házbiztonsági
felszerelések, kertépítészeti anyagok, tanácsadás és tervezési
szolgáltatás építõanyagokhoz, világító- és elektromos felszerelé-
sekhez (szerelvényekhez), víz- és gázvezeték-felszerelésekhez,
tetõfedõ anyagokhoz, lakásbiztonsági felszerelésekhez, lakásdí-
szítéshez; virágküldõ szolgálat, nászajándék-regisztrálási szol-
gáltatás.
41 Oktatási szolgáltatások, kiváltképp szakmai tanácsadás és
szaktanfolyam szerelvények, építõanyagok, világító- és elektro-
mos szerelvények, víz- és gázvezeték-szerelvények, tetõfedõ
anyagok, lakásfelszerelések, lakásdíszítési tárgyak, lakás- és ház-
biztonsági szerelvények és termékek, tájkertészeti, lakásbizonsá-
gi és lakásvédelmi eljárások és termékek telepítéséhez, felszerelé-
séhez és javításához, ezekkel kapcsolatos nyomtatott szakmai
szövegek terjesztése.

(111) 192.451 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03819 (220) 2006.11.22.
(732) Bognár Gábor, Akasztó (HU)

(541) BOGNÁR PINCÉSZET
(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök ki-

vételével), almaborok, borok, égetett szeszes italok, gyümölcstar-
talmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 192.452 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03568 (220) 2006.10.31.
(732) Vass Tamás, Szeged (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátási szolgáltatások, éttermek mûködtetése.

(111) 192.453 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03889 (220) 2006.11.29.
(732) EM-Provoca Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Dobozy Csaba, Dr. Dobozy Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; ablakszerelvények,
nem fémbõl; ajtószerelvények, nem fémbõl; anyacsavarok, csa-
varanyák, nem fémbõl; asztallapok; asztalok; asztalok fémbõl;
azonosító karkötõk kórházi használatra, nem fémbõl; bakok,
kecskelábak (bútorzat); bambuszfüggönyök; bambusznád; bálna-
szila (halcsont), nyers vagy félig megmunkált állapotban; beszál-
lólépcsõ utasoknak (mozgatható), nem fémbõl; borostyánkõ; böl-
csõk; bútorajtók; bútorgörgõk (nem fémbõl); bútorok; bútorpol-
cok; bútorszerelvények, nem fémbõl; cégtáblák, cégérek fából
vagy mûanyagból; csapok, ékek nem fémbõl; csavarok, nem fém-

bõl; csévék, nem mechanikus (nem fémbõl), hajlékony csövek-
hez; csomagolótartályok mûanyagból; csörlõk, nem mechanikus
(nem fémbõl), hajlékony csövekhez; díványok, kerevetek; dobo-
zok fából vagy mûanyagból; dobozok játékokhoz; dugók; dugók
(csapok), nem fémbõl; dugók, nem fémbõl; edényszárítók (rá-
csok, állványok); elefántcsont, nyers vagy félig megmunkált álla-
potban; elefántcsontdió; esernyõtartók; ezüstözött üveg (tükrök);
fa- vagy mûanyag létrák; fa- vagy mûanyag hirdetmények, plaká-
tok; fahordók bor lefejtéséhez; fali dísztáblák, nem textilbõl (bú-
torzat); faorsók (fonálhoz, selyemhez, paszományhoz); faszerke-
zetek bútorokhoz; fejes csavarok, nem fémbõl; fejtámaszok (bú-
torok);

(111) 192.454 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03768 (220) 2006.11.16.
(732) PANNONHALMI BORHÁZ Termelõ és Szolgáltató

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

Iroda, Gyõr

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározás; utazásszervezés.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 192.455 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03818 (220) 2006.11.22.
(732) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU);

Drink Hungária Kft., Akasztó (HU)

(541) RÚZSA SÁNDOR
(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök ki-

vételével), almaborok, borok, égetett szeszes italok, gyümölcstar-
talmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.

(111) 192.456 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03342 (220) 2006.10.11.
(732) Maróti Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Erõs Petra, Erõs Petra Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl;
adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára); adóbevallá-
sok elkészítése; becslés kereskedelmi ügyletekben; beszerzõi
szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése mások szá-
mára); bérszámfejtés; eladási propaganda (mások számára); el-
osztó-, adagolóautomaták kölcsönzése; fénymásolás; fénymásoló
gépek kölcsönzése; gazdasági elõrejelzések; gépírási szolgáltatá-
sok; gyapjúanyagok becslése; gyorsírási szolgáltatások; hirdeté-
sek levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
oldalak készítése; import-export ügynökségek; információk szá-
mítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számí-
tógépes adatbázisokba való szerkesztése; iratmásolás; irodagépek
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és készülékek kölcsönzése; kereskedelmi információs ügynöksé-
gek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; keres-
kedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés;
konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztetõszolgálat vállal-
kozások számára; könyvelés; könyvvizsgálat; közlemények átírá-
sa; közönségszolgálat; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletek-
kel kapcsolatban; lábon álló fa értékbecslése; manöken/modell
szolgálatok reklám- vagy kereskedelmi célból; munkaerõ-tobor-
zás; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; piaci ta-
nulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag napra-
kész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanya-
gok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) ter-
jesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámidõ bérlete távközlési
médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklám-
ügynökségek, hirdetõügynökségek, sajtófigyelés; segítségnyúj-
tás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyúj-
tás üzletvezetéshez; statisztikai információnyújtás; szabadtéri
hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvélemény-
adás gazdasági ügyekben; szállodai üzletvezetés; számítógépes
nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása; sze-
mélyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgo-
zás; tehervagonok helymeghatározása számítógéppel; telefonos
üzenetközvetítés (telefonon el nem érhetõ személyeknek); televí-
ziós reklámozás; titkársági szolgáltatások; újság-elõfizetések in-
tézése (mások számára); állásközvetítõ irodák; árubemutatás;
áruminták terjesztése; árverés; önköltségelemzés; üzleti felvilá-
gosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzleti menedzselés elõ-
adómûvészek részére; üzletszervezési és üzletvezetési tanács-
adás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üz-
letvezetési tanácsadó szolgálatok.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; autóbusz-közlekedés; betegszállítás; bútorszállítás; búvárha-
rangok kölcsönzése; búvárruhák (nehéz) kölcsönzése; csatorna-
zsilipek mûködtetése; csomagküldemények elosztása; elektro-
mos áram elosztása; elektronikus úton rögzített adatok vagy doku-
mentumok tárolása; energiaelosztás; folyami szállítás; fuvarozás
szekérrel, talicskával; fuvarozás uszállyal; garázsbérlet; gépko-
csikölcsönzés; gépkocsi-tetõcsomagtartók kölcsönzése; gépko-
csival történõ szállítás; gyorsszolgálat (üzenet és áru továbbításá-
ra); hajók mentése; hajórakodás; hajózási (szolgáltatások); hely-
foglalás szállítással kapcsolatban; helyfoglalás utazáshoz; hely-
foglalás utazással kapcsolatban; hulladékok szállítása és tárolása;
hûtõgépek kölcsönzése; információ szállítással kapcsolatban; in-
formációnyújtás tárolással kapcsolatban; jármûkölcsönzés; jár-
mûvek kölcsönzése; jármûvek kölcsönzése teherszállításra; jár-
mûvek mentése (vontatás); jármûvezetõi szolgáltatás; jégtörõ
szolgáltatások; kalauzolás ismeretlen helyen; kamionos szállítás;
komphajón történõ szállítás; költöztetés; látogatások tervezése tu-
ristáknak; levélben megrendelt áruk szállítása; légi szállítás; lo-
vak kölcsönzése; megfeneklett hajók újraindítása; mentési (szol-
gáltatások); mûholdak fellövése mások számára; napilapok ter-
jesztése; parkolási szolgáltatások; parkolóhelyek bérlete; posta-
küldemények továbbítása; raktárbérlet; raktározás, tárolás; se-
gélyakciókban való részvétel szállítással; sétahajó (szolgáltatá-
sok); szállítás csõvezetéken; szállítási szolgáltatások; szállítási
ügynökség; szállítmányozás; személyszállítás; taxiszolgáltatás;
tárolótartályok kölcsönzése; teheráruk kirakása; teher(áru)-szállí-
tás; teherhordás (hordár); tenger alatti mentés; tengeri szállítás;
tengeri ügynökség; termékek csomagolása; tolószékek kölcsön-
zése; turistairodák (szállodai, panziós helyfoglalás kivételével);
utaskísérés; utasszállítás; utazások szervezése; vasúti szállítás;
versenyautók kölcsönzése; villamos közlekedés; vízelosztás; vízi
jármûvek kölcsönzése; vízi jármûvek tárolása; vízi jármûvel tör-
ténõ szállítás; vízi utazások szervezése; vízszolgáltatás; vontatás;
áruk csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás; õrzött értékszál-
lítás; ügynökség szállítmányozással kapcsolatban.
40 Anyagmegmunkálás; ablaküveg színezése felületbevonás-
sal; anyagok összeállítása mások megrendelése szerint; arany-
füstbevonás; aranyozás; bõr(áru)festés; bõrmegmunkálás, cipõ-
festés; cserzés; csiszolás; energiatermelés; ezüstözés (ezüstréteg-
gel való bevonás); fakitermelés, fafeldolgozás; famegmunkálás;

festési (szolgáltatások); fémbevonat készítése elektromos úton;
fémbevonás; fémek hõkezelése; fémmegmunkálás; fémöntés;
fényképnyomás; fénynyomat, fotogravûr; fényszedési szolgálta-
tások; filmek elõhívása fényképezésnél; finomítás, raffinálás;
fogtechnikusi szolgáltatások; forrasztás; fûrészelés (fûrészma-
lom); galvanizálás; generátorok kölcsönzése; gyalulás; gyapjú-
feldolgozás; gyümölcspréselés; hímzés; hulladék és szemét újra-
feldolgozása/hasznosítása; hulladék- és szemétégetés; hulladék-
és szemétmegsemmisítés; hulladékkezelés (átalakítás); hulladé-
kok és újrahasznosítható anyagok osztályozása; információ
anyagkezelésrõl; kadmiumozás; kalanderezés, mángorlás (textil-
anyagoknál); kelme szabása; kelmefestés; kelmék beszegése; ke-
rámiakészítés; kovácsolás; könyvkötészet; kõolaj-feldolgozás;
köszörülés; kötõgépek kölcsönzése; krómozás; kulcsmásolás; la-
minálás, nyújtás; lánc(fonal)felvetés; levegõ szagtalanítása; lég-
frissítés; légtisztítás; lézeres bekarcolás; lisztõrlés; litografálás,
kõnyomás; malomipar; mágnesezés; metszet(készítés), vésés;
mintanyomás; mozifilmek elõállítása; mûtárgyak bekeretezése;
nikkelezés; nyeregkészítés, szíjgyártó munkák; nyersbõrkikészí-
tés; nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomás; ónozás, ónbevonás;
optikai üveg csiszolása; papír kikészítése, appretúrája; papírkeze-
lés; polírozás (csiszolás); rézmûvesség; ruhaanyagok gyûrésálló-
vá tétele; ruhaanyagok tûzállóvá tétele; ruhavarrás; ruhák átalakí-
tása; ruhák elõzsugorítása, beavatása; selyemszitanyomás, step-
pelés, tûzés; szabás, szabászati szolgáltatások; színszétválasztás;
színtelenítés, festék lemaratása; szõrme fényesítése; szõrme moly
elleni kezelése; szõrme présfényezése; szõrmebundák egyedi fa-
zonigazítása; szõrmefestés; szûcsmunkák; textilanyagok fehérí-
tése; textilanyagok kezelése; textilanyagok kikészítése, appretú-
rája; textilanyagok molymentesítése; textilfestés; textília impreg-
nálása, vízhatlanná tétele; veszélyes anyagok ártalmatlanítása;
vízkezelés; vulkanizálás (anyagkezelés); állatkitömés, taxider-
mia; állatok levágása (vágóhídon); élelmiszerek és italok tartósí-
tása; élelmiszerek füstölése; üvegfúvás.

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; fotoriportok 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-
keszolgáltatások 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;
leírószolgálat; levelezõ tanfolyamok; mikrofilmezés; modellügy-
nökségek mûvészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások;
mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, ki-
állítások); oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáz-
tatás; online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk);
online játékok szolgáltatása (számítógépes hálózatból); óvodák
(nevelés); pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televíziókészülé-
kek kölcsönzése; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós
szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-mû-
sorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai); sorsjátékok lebo-
nyolítása; sport-edzõtábori szolgáltatások; sportfelszerelések
kölcsönzése (a jármûvek kivételével); sportlétesítmények üze-
meltetése; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabad-
idõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezeté-
se; szerencsejátékok; szépségversenyek szervezése; szimpóziu-
mok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkroni-
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zálás; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; szóra-
koz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcé-
lú); televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testneve-
lés; tornatanítás; vallásoktatás; versenyek szervezése (oktatás
vagy szórakoztatás); vidámparkok; videofelvevõ készülék köl-
csönzése; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; video-
szalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; video (szalagra) fil-
mezés; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy film-
stúdiók részére; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; ze-
nés kabarék, varieték; állatidomítás; állatkertek üzemeltetése; éj-
szakai klubok; élõ elõadások bemutatása; üdülési tárgyú informá-
ció; üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás).
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; adatok vagy dokumentumok átalakí-
tása fizikai médiumból elektronikus médiumba; anyagpróba; bak-
teriológiai kutatás; belsõépítészet; biológiai kutatás; csomagolás-
tervezési szolgáltatások; divattervezés; felhõk szétoszlatása; fizi-
kai kutatások; földmérés; geológiai felderítés; geológiai kutatás;
geológiai szakvélemények készítése; gépjármûvek mûszaki vizs-
gálata; grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások; hosting szolgál-
tatások weboldalakhoz; idõjárás-elõrejelzõ szolgálat; ipari forma-
tervezés; iparjogvédelmi figyelõszolgálat; iparjogvédelmi ta-
nácsadás; jogi kutatás; jogi szolgáltatások; kozmetikai kutatás;
kõolajmezõk kiaknázásának elemzése; környezetvédelmi tanács-
adás; kutatás és fejlesztés (mások részére); mechanikai kutatás;
mértékhitelesítés (mérésügy); minõség-ellenõrzés; mûalkotások
hitelesítése; mûszaki kutatás; mûszaki szakértõi tevékenység;
mûszaki tervtanulmányok készítése; olajkutak ellenõrzése; olaj-
kutatás; stíldíszítés (ipari formatervezés); szakvélemények adása
kõolajmezõkrõl; szakvélemények adása (mérnöki munkákkal
kapcsolatban); számítógépprogramok adatainak és adatoknak az
átalakítása; számítógépprogramok installációja; számítógépprog-
ramok sokszorosítása; számítógépek kölcsönzése; számítógépes
adatok helyreállítása; számítógépes rendszerek tervezése; számí-
tógépes rendszerelemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos ta-
nácsadás; számítógépprogramok kidolgozása; számítógépprogra-
mok korszerûsítése; számítógépprogramok kölcsönzése; számí-
tógép-programozás; számítógépszoftver fenntartása; szellemi tu-
lajdon licencek adása; szerzõi jogok kezelése; tenger alatti kuta-
tás; textilek tesztelése (kipróbálása); választottbírósági/döntõbí-
rósági szolgáltatások; várostervezés; vegyelemzés, kémiai analí-
zis; vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások; weboldalak al-
kotása és fenntartása mások számára; építési tervkészítés; építé-
szet; építészeti konzultáció.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás; bár (szolgáltatások); gyorséttermek; helyfoglalás panzi-
ókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete;
kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; motelek; nyugdíjasottho-
nok; óvodák; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak
kölcsönzése; szálláshely lefoglalása; (idõleges); szállásügynök-
ségek (szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások; székek, asz-
talok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése; táborhelyek hasznosí-
tása; turistaházak; vendéglátóipar; állatpanziók; átmeneti szállá-
sok bérlete; étkezdék; éttermek; önkiszolgáló éttermek; üdülõtá-
borok szolgáltatásai (szállásadás).

(111) 192.457 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03886 (220) 2006.11.29.
(732) Árklub Kft., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi 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) 192.458 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03708 (220) 2006.11.14.
(732) CONSILIOR Szolgáltató Kft., Göd (HU)

(546)

(511) 28 Eszközök testgyakorláshoz; súlyzók; testépítõ felszerelé-
sek; tornafelszerelések; álló edzõkerékpárok.
41 Egészség(védõ) klubok (kondicionálás); oktatás; oktatási
tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; sport-edzõtábori szol-
gáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése (a jármûvek kivételé-
vel); sportlétesítmények üzemeltetése.

(111) 192.459 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03711 (220) 2006.11.14.
(732) Program Kiállításszervezõ Kft., Sopron (HU)

(541) LIGNO NOVUM-WOOD TECH Asztalos-,
Faipari és Erdészeti Szakkiállítások

(511) 35 Kereskedelmi vagy reklámcélú szolgáltatás (faipari szakki-
állítás szervezése).

(111) 192.460 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03752 (220) 2006.11.15.
(732) MetaCom Holding Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ

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

(541) M Factory
(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) 192.461 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03573 (220) 2006.10.31.
(732) Dow AgroSciences LLC., Indianapolis, Indiana (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) GOAL DUPLO
(511) 5 Növényvédõ szerek, gombaölõ szerek (fungicidek), rovar-

ölõ szerek, gyomirtó szerek (herbicidek), mindezek használata a
mezõgazdaságban.

(111) 192.462 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03891 (220) 2006.11.29.
(732) TALLUM-IMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Pécs (HU)
(740) dr. Joó Gábor Zsolt, Joó és Hartai Ügyvédi Iroda, Pécs

(546)
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(511) 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(111) 192.463 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03785 (220) 2006.11.17.
(732) Gironde Kft., Terpes (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok, samponok, tusfürdõk, habfürdõk, testápolók.

(111) 192.464 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03894 (220) 2006.11.29.
(732) Szabó Sándor, Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Jenei Imre, Jenei és Balogh Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

(546)

(511) 42 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás, orvosi, higi-
éniai, szépségápolási ellátás; állatgyógyászati és mezõgazdasági
szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; számítógépek prog-
ramozása.

(111) 192.465 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03794 (220) 2006.11.20.
(732) DirektMester Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

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

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

nisztráció, irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység, ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások, számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és
-fejlesztés, jogi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 192.466 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03564 (220) 2006.10.31.
(732) Elektro-Domo Kft., Budapest (HU)

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

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(111) 192.469 (151) 2008.01.15.
(210) M 06 03527 (220) 2006.10.30.
(732) M&H Communications Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ráczné dr. Barta Edit ügyvéd, Budapest

(541) ÜZLET A SPORTÉRT-SPORT AZ ÜZLETÉRT
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 192.470 (151) 2008.01.15.
(210) M 07 00330 (220) 2007.02.01.
(732) Magyar Sí Szövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 192.479 (151) 2008.01.21.
(210) M 07 00285 (220) 2007.01.30.
(732) Dr. Immun Kft., Hatvan (HU)

(546)

(511) 3 Hajmosó szerek; illatszerek; illóolajok; kozmetikai cikkek;
eszenciaolajok; borotválkozás utáni arcszeszek; dezodorok sze-
mélyes használatra; hajfestékek; hajspray; hajszeszek; napvédõ
termékek; olajok egészségügyi célra; samponok; szappanok; száj-
vizek; virágkivonatok; virágból készült illatszer-alapanyagok.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra; vitaminkészítmények; bedörzsölõsze-
rek; gyógyhatású hajnövesztõ szerek; hajkenõcsök gyógyászati
használatra; tinktúrák gyógyászati használatra.

(111) 192.480 (151) 2008.01.21.
(210) M 07 00295 (220) 2007.01.30.
(732) Jupiterimages Corporation, Darien, Connecticut (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) STOCK.XCHNG
(511) 9 Komputerszoftver; komputerszoftver és távközlési beren-

dezések adatbázisokhoz és internethez való csatlakozáshoz; kom-
puterszoftver adatkereséshez; internethez kapcsolódó, internet út-
ján letölthetõ vagy internetrõl származó komputerszoftver; szá-
mítógépes programok, komputer online rendszerek, adatbázisok,
internet, intranet, extranet, LAN’s, webszerverek, elektronikus
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kereskedelmi szerverek és mailszerverek számítógépes hálóza-
tokba való belépéséhez és azokkal való interakcióhoz; géppel ol-
vasható adatok; adatbázisokból vagy internetrõl online (letölthe-
tõ) elektronikus kiadványok; letölthetõ képek; letölthetõ filmek;
letölthetõ betûkészletek; elektronikusan tárolt fizikai képmegje-
lenítések elektronikus mûveletekhez, elektronikus továbbításhoz
és/vagy elektronikus növeléshez; csengõhangok; elektronikus
hirdetõtáblák; internet, intranet, extranet vagy mailszerverek út-
ján letöltött magazinok, hírlevelek, újságok, brosúrák, heti kiad-
ványok és más nyomtatott anyag; internetrõl letöltött számítógé-
pes játékprogramok; (letölthetõ) internetes játékok; elektronikus
játékok; internetrõl és/vagy MP3 internetes weboldalakról (letölt-
hetõ) digitális zene; CD-ROM-ok; DVD-k; videók; szalagok;
kazetták; komputertartozékok; képernyõvédõk; egérpadok.

38 Távközlési szolgáltatások; információk (beleértve a webol-
dalakat is), komputerprogramok és más adatok távközlése; táv-
közlési kapcsolat és felhasználói hozzáférés biztosítása internet és
adatbázisokhoz; hírközlési szolgáltatások; elektronikus hírközlé-
si szolgáltatások; adatok; képek és dokumentumok elektronikus
továbbítása komputerterminálok és mobilok útján; internetszol-
gáltatások nyújtása; webböngészõ-szolgáltatások nyújtása; kere-
sõprogramok mûködtetése; hozzáférés biztosítása weboldalak-
hoz; keresõprogram-szolgáltatások; WAP szolgáltatások nyújtá-
sa; adat- és hangközlés; elektronikus postai szolgáltatások; hozzá-
férés digitális zenei weboldalakhoz az interneten és/vagy MP3
weboldalakhoz az interneten; digitális zenei szolgáltatás nyújtása
távközlés útján; csevegõ vonalak biztosítása; mûsorszóró-szol-
gáltatások; kábe televízió, televízió- és rádiómûsorszóró szolgál-
tatások; csevegõsarkok mûködtetése és chatvonal szolgáltatások;
online eszközök nyújtása valós idejû interakcióhoz más számító-
gép-felhasználókkal általános érdeklõdésre számító témákban;
hozzáférési idõ lízingelése meghatározott adatbázishoz (nem in-
ternetszolgáltató által); a fenti szolgáltatásokra vonatkozó infor-
mációs szolgáltatások; minden fent említett szolgáltatás számító-
gépes adatbázis vagy internet útján online formában is.

41 Oktatási és szórakoztatási szolgáltatások; elektronikus játé-
kok szolgáltatása internet útján; (nem letölthetõ) internetes játé-
kok; (nem letölthetõ) digitális zene szolgáltatása MP3 internet
weboldalakról és/vagy az internetrõl; (nem letölthetõ) digitális
zene MP3 internet weboldalakról és/vagy az internetrõl; szeminá-
riumok tervezése, szervezése és tartása; szemináriumi tanfolyam-
anyagok gyártása; elektronikus kiadói szolgáltatások; nyomtatott
anyag és nyomtatott kiadványok megjelenítése; (nem letölthetõ)
online kiadványok nyújtása; elektronikus könyvek és újságok on-
line kiadása; kiállítások és bemutatók szervezése; oktatással,
sporttal, politikával, aktuális eseményekkel, kulturális tevékeny-
séggel és oktatással kapcsolatos információk nyújtása; versenyek,
vetélkedõk, játékok, valamint szabadidõs és kulturális lehetõsé-
gek szervezése; hangi vagy televíziós hírprogram-szolgáltatások;
show-mûsorok és rádió- vagy televízió-mûsorok gyártása; kábel-
televíziós, televíziós és rádiószolgáltatások; pályaválasztási in-
formáció és tanácsadás; hírszolgáltatások számítógépes adatbá-
zisról vagy internetrõl online formában is; hírriporter szolgáltatá-
sok; a fenti szolgáltatásokra vonatkozó információs szolgáltatá-
sok; a fenti szolgáltatások nyújtása számítógépes adatbázis vagy
internet útján online formában is.

42 Tervezés, rajzolás és megbízásos írás, mindez internetes
weboldalak szerkesztéséhez; weboldalak létrehozása és fenntar-
tása; mások weboldalainak üzemeltetése; képek és filmfelvételek
licencbe adása; komputerkölcsönzés; komputerszoftver installá-
lása és fenntartása; idõjárással kapcsolatos információ és tanács-
adás; megbízásos írásszolgáltatások (weboldaltervezés, kompu-
terprogramozás); internetre vonatkozó, több helyen közölt írás-
szolgáltatások (weboldaltervezés, komputerprogramozás); mû-
szaki konzultáció és tanácsadás online kiskereskedelmi üzletek
létesítésére vonatkozóan; információs szolgáltatás a fenti szolgál-
tatások mindegyikére vonatkozóan; a fenti szolgáltatások nyújtá-
sa számítógépes adatbázis vagy internet útján online is.

(111) 192.481 (151) 2008.01.21.
(210) M 07 00294 (220) 2007.01.30.
(732) Jupiterimages Corporation, Darien, Connecticut (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) STOCKXPERT
(511) 9 Komputerszoftver; komputerszoftver és távközlési beren-

dezések adatbázisokhoz és internethez való csatlakozáshoz; kom-
puterszoftver adatkereséshez; internethez kapcsolódó, internet út-
ján letölthetõ vagy internetrõl származó komputerszoftver; szá-
mítógépes programok, komputer online rendszerek, adatbázisok,
internet, intranet, extranet, LAN’s, webszerverek, elektronikus
kereskedelmi szerverek és mailszerverek számítógépes hálóza-
tokba való belépéséhez és azokkal való interakcióhoz; géppel ol-
vasható adatok; adatbázisokból vagy internetrõl online (letölthe-
tõ) elektronikus kiadványok; letölthetõ képek; letölthetõ filmek;
letölthetõ betûkészletek; elektronikusan tárolt fizikai képmegje-
lenítések elektronikus mûveletekhez, elektronikus továbbításhoz
és/vagy elektronikus növeléshez; csengõhangok; elektronikus
hirdetõtáblák; internet, intranet, extranet vagy mailszerverek út-
ján letöltött magazinok, hírlevelek, újságok, brosúrák, heti kiad-
ványok és más nyomtatott anyag; internetrõl letöltött számítógé-
pes játékprogramok; (letölthetõ) internetes játékok; elektronikus
játékok; internetrõl és/vagy MP3 internetes weboldalakról (letölt-
hetõ) digitális zene; CD-ROM-ok; DVD-k; videók; szalagok;
kazetták; komputertartozékok; képernyõvédõk; egérpadok.

38 Távközlési szolgáltatások; információk (beleértve a webol-
dalakat is), komputerprogramok és más adatok távközlése; táv-
közlési kapcsolat és felhasználói hozzáférés biztosítása internetes
adatbázisokhoz; hírközlési szolgáltatások; elektronikus hírközlé-
si szolgáltatások; adatok; képek és dokumentumok elektronikus
továbbítása komputerterminálok és mobilok útján; internetszol-
gáltatások nyújtása; webböngészõ-szolgáltatások nyújtása; kere-
sõprogramok mûködtetése; hozzáférés biztosítása weboldalak-
hoz; keresõprogram-szolgáltatások; WAP-szolgáltatások nyújtá-
sa; adat- és hangközlés; elektronikus postai szolgáltatások; hozzá-
férés digitális zenei weboldalakhoz az interneten és/vagy MP3
weboldalakhoz az interneten; digitális zenei szolgáltatás nyújtása
távközlés útján; csevegõvonalak biztosítása; mûsorszóró szolgál-
tatások; kábeltelevízió, televízió- és rádió-mûsorszóró szolgálta-
tások; csevegõsarkok mûködtetése és chatvonal-szolgáltatások;
online eszközök nyújtása valós idejû interakcióhoz más számító-
gép-felhasználókkal általános érdeklõdésre számító témákban;
hozzáférési idõ lízingelése meghatározott adatbázishoz (nem in-
ternetszolgáltató által); a fenti szolgáltatásokra vonatkozó infor-
mációs szolgáltatások; minden fent említett szolgáltatás számító-
gépes adatbázis vagy internet útján online formában is.

41 Oktatási és szórakoztatási szolgáltatások; elektronikus játé-
kok szolgáltatása internet útján; (nem letölthetõ) internetes játé-
kok; (nem letölthetõ) digitális zene szolgáltatása MP3 internet
weboldalakról és/vagy az internetrõl; (nem letölthetõ) digitális
zene MP3 internet weboldalakról és/vagy az internetrõl; szeminá-
riumok tervezése, szervezése és tartása; szemináriumi tanfolyam-
anyagok gyártása; elektronikus kiadói szolgáltatások; nyomtatott
anyag és nyomtatott kiadványok megjelenítése; (nem letölthetõ)
online kiadványok nyújtása; elektronikus könyvek és újságok on-
line kiadása; kiállítások és bemutatók szervezése; oktatással,
sporttal, politikával, aktuális eseményekkel, kulturális tevékeny-
séggel és oktatással kapcsolatos információk nyújtása; versenyek,
vetélkedõk, játékok, valamint szabadidõs és kulturális lehetõsé-
gek szervezése; hangi vagy televíziós hírprogram szolgáltatások;
show-mûsorok és rádió- vagy televíziómûsorok gyártása; kábel-
televíziós, televíziós és rádiószolgáltatások; pályaválasztási in-
formáció és tanácsadás; hírszolgáltatások számítógépes adatbá-
zisról vagy internetrõl online formában is; hírriporter szolgáltatá-
sok; a fenti szolgáltatásokra vonatkozó információs szolgáltatá-
sok; a fenti szolgáltatások nyújtása számítógépes adatbázis vagy
internet útján online formában is.

42 Tervezés, rajzolás és megbízásos írás, mindez internetes
weboldalak szerkesztéséhez; weboldalak létrehozása és fenntar-
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tása; mások weboldalainak üzemeltetése; képek és filmfelvételek
licencbe adása; komputerkölcsönzés; komputerszoftver installá-
lása és fenntartása; idõjárással kapcsolatos információ és tanács-
adás; megbízásos írásszolgáltatások (weboldaltervezés, kompu-
terprogramozás); internetre vonatkozó, több helyen közölt írás-
szolgáltatások (weboldaltervezés, komputerprogramozás); mû-
szaki konzultáció és tanácsadás online kiskereskedelmi üzletek
létesítésére vonatkozóan; információs szolgáltatás a fenti szolgál-
tatások mindegyikére vonatkozóan; a fenti szolgáltatások nyújtá-
sa számítógépes adatbázis vagy internet útján online is.

(111) 192.482 (151) 2008.01.05.
(210) M 07 02437 (220) 2007.07.05.
(732) Meggle Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek, különösen tejes italok, aludttej.

(111) 192.483 (151) 2008.01.05.
(210) M 07 02440 (220) 2007.07.06.
(732) Cornelis Kft., Herceghalom (HU)

(541) REVCO
(511) 1 Cementalapú ragasztók.

2 Falfestékek, homlokzatfestékek, falimpregnálók, alapozó
festékek, szerves festékek, szervetlen festékek, szilikon falfesté-
kek, szilikát falfestékek, mûgyanta diszperziók, akrildiszperziók,
falfestékek, falimpregnálók, lazúrok, jelzõfestékek, pigmentek.
7 Hõszigetelõ rendszerek.
17 Polisztirol hõszigetelések.
19 Kültéri színezõvakolatok, beltéri színezõvakolatok, mû-
gyantabázisú vakolatok, akrilbázisú vakolatok, szilikonvakola-
tok, lábazat díszítõvakolatok, kõõrlemények.

(111) 192.484 (151) 2008.01.05.
(210) M 07 02441 (220) 2007.07.06.
(732) Cornelis Kft., Herceghalom (HU)

(541) REVCO PUTZ
(511) 1 Cementalapú ragasztók.

2 Falfestékek, homlokzatfestékek, falimpregnálók, alapozó
festékek, szerves festékek, szervetlen festékek, szilikon falfesté-
kek, szilikát falfestékek, mûgyanta diszperziók, akrildiszperziók,
falfestékek, falimpregnálók, lazúrok, jelzõfestékek, pigmentek.
7 Hõszigetelõ rendszerek.
17 Polisztirol hõszigetelések.
19 Kültéri színezõvakolatok, beltéri színezõvakolatok, mû-
gyantabázisú vakolatok, akrilbázisú vakolatok, szilikonvakola-
tok, lábazati díszítõvakolatok, kõõrlemények.

(111) 192.485 (151) 2008.01.05.
(210) M 07 02443 (220) 2007.07.06.
(732) Cornelis Kft., Herceghalom (HU)

(541) FIX PLUSZ
(511) 1 Cementalapú ragasztók.

2 Falfestékek, homlokzatfestékek, falimpregnálók, alapozó
festékek, szerves festékek, szervetlen festékek, szilikon falfesté-

kek, szilikát falfestékek, mûgyanta diszperziók, akrildiszperziók,
falfestékek, falimpregnálók, lazúrok, jelzõfestékek, pigmentek.
7 Hõszigetelõ rendszerek.
17 Polisztirol hõszigetelések.
19 Kültéri színezõvakolatok, beltéri színezõvakolatok, mû-
gyantabázisú vakolatok, akrilbázisú vakolatok, szilikon vakola-
tok, lábazati díszítõvakolatok, kõõrlemények.

(111) 192.486 (151) 2007.01.05.
(210) M 07 02444 (220) 2007.07.06.
(732) Cornelis Kft., Herceghalom (HU)

(546)

(511) 1 Cementalapú ragasztók.
2 Falfestékek, homlokzatfestékek, falimpregnálók, alapozó
festékek, szerves festékek, szervetlen festékek, szilikon falfesté-
kek, szilikát falfestékek, mûgyanta diszperziók, akrildiszperziók,
falfestékek, falimpregnálók, lazúrok, jelzõfestékek, pigmentek.
7 Hõszigetelõ rendszerek.
17 Polisztirol hõszigetelések.
19 Kültéri színezõvakolatok, beltéri színezõvakolatok, mû-
gyantabázisú vakolatok, akrilbázisú vakolatok, szilikonvakola-
tok, lábazati diszítõvakolatok, kõõrlemények.

(111) 192.487 (151) 2008.01.05.
(210) M 07 02445 (220) 2007.07.06.
(732) Cornelis Kft., Herceghalom (HU)

(546)

(511) 1 Cementalapú ragasztók.
2 Falfestékek, homlokzatfestékek, falimpregnálók, alapozó
festékek, szerves festékek, szervetlen festékek, szilikon falfesté-
kek, szilikát falfestékek, mûgyanta diszperziók, akrildiszperziók,
falfestékek, falimpregnálók, lazúrok, jelzõfestékek, pigmentek.
7 Hõszigetelõ rendszerek.
17 Polisztirol hõszigetelések.
19 Kültéri színezõvakolatok, beltéri színezõvakolatok, mû-
gyantabázisú vakolatok, akrilbázisú vakolatok, szilikonvakola-
tok, lábazati díszítõvakolatok, kõõrlemények.

(111) 192.488 (151) 2008.01.05.
(210) M 07 02446 (220) 2007.07.06.
(732) Cornelis Kft., Herceghalom (HU)

(546)

(511) 1 Cementalapú ragasztók.
2 Falfestékek, homlokzatfestékek, falimpregnálók, alapozó
festékek, szerves festékek, szervetlen festékek, szilikon falfesté-
kek, szilikát falfestékek, mûgyanta diszperziók, acryl diszperzi-
ók, falfestékek, falimpregnálók, lazúrok, jelzõfestékek, pigmen-
tek.
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7 Hõszigetelõ rendszerek.

17 Polisztirol hõszigetelések.

19 Kültéri színezõvakolatok, beltéri színezõvakolatok, mû-
gyantabázisú vakolatok, akrilbázisú vakolatok, szilikonvakola-
tok, lábazati díszítõvakolatok, kõõrlemények.

(111) 192.489 (151) 2008.01.21.
(210) M 05 03584 (220) 2005.11.09.
(732) Használtautó Informatikai Kft., Budapest (HU)

(541) használtautó.hu
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció.

38 Távközlés.

41 Szórakoztatás.

(111) 192.490 (151) 2008.01.21.
(210) M 07 00664 (220) 2007.02.27.
(732) DR Bata Zrt., Ócsa (HU)

(541) DYSANTIC
(511) 31 Takarmányadalék malacok választáskori hasmenésének

megelõzésére, illetve a kialakult betegség megszüntetésére.

(111) 192.491 (151) 2008.01.21.
(210) M 07 00649 (220) 2007.02.26.
(732) Hõplusz Rendszer Kft., Kecskemét (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 17 Építõipari hõszigetelõ alapanyagok; hõ-, hang- és vízszige-
telõ anyagok; akusztikai anyagok; nedvesség elleni szigetelõ-
anyagok épületekhez, tömítõkittek; szigetelõmasszák; vízzáró
anyagok; üvegszálból készült szövetek; szigetelõfestékek és lak-
kok; padló és pincefal szigetelõlemezek; paratechnikai anyagok;
tetõszigetelõ, mélyépítési szigetelõ és hídszigetelõ anyagok; fe-
déllemezek; gépcsomagoló szigetelõlemezek.

19 Építési, építõanyag-ipari szakanyagok nevezetesen hom-
lokzati-, lábazati lélegzõ és hõszigetelõ vakolatok, színezõvako-
lat; természetes- vagy mûkövek; cement, mész, malter, gipsz és
kavics; csövek kõagyagból vagy betonból; habarcsok építési cé-
lokra; bitumen- és kátrányalapú építési anyagok; egyéb építési ke-
verékanyagok; burkolólapok, padlóburkoló mozaiklapok, parket-
ták; fugázók, aljzatkiegyenlítõk; tûzálló anyagok; útépítési és út-
burkoló anyagok, aszfalt, szurok és bitumen; tetõfedõ anyagok,
zsindelyek, valamint építési alap-, adalék- és segédanyagok; épí-
tési szilikátipari termékek, szállítható házak; kõ emlékmûvek;
kandallók.

(111) 192.492 (151) 2008.01.21.
(210) M 07 00669 (220) 2007.02.27.
(732) Répás Lajos, Budapest (HU)

(541) MISS GRAND PRIX
(511) 41 Televíziós felvétel készítése, film- és videofelvétel készíté-

se, szórakoztatószolgáltatás, szépségverseny meghirdetése, szer-
vezése lebonyolítása, klubszolgáltatás.

(111) 192.493 (151) 2008.01.21.
(210) M 06 04090 (220) 2006.12.15.
(732) Seasatin Enterprises Limited, Limassol (CY)
(740) dr. Kovács Attila Ervin, Kovács Réti Szegheõ Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Amerikából származó dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

(111) 192.494 (151) 2008.01.21.
(210) M 07 00667 (220) 2007.02.27.
(732) Népszabadság Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Fülöp László, Fülöp és Mihály 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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 192.495 (151) 2008.01.21.
(210) M 07 00662 (220) 2007.02.27.
(732) Vasas Sport Club, Budapest (HU)
(740) dr. Juhász Péter, Dr. Juhász Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) VASAS SPORT CLUB
(511) 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.
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) 192.496 (151) 2008.01.21.
(210) M 07 00661 (220) 2007.02.27.
(732) Vasas Sport Club, Budapest (HU)
(740) dr. Juhász Péter, Dr. Juhász Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) VSC
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(511) 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.
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) 192.497 (151) 2008.01.21.
(210) M 07 00660 (220) 2007.02.27.
(732) Vasas Sport Club, Budapest (HU)
(740) dr. Juhász Péter, Dr. Juhász Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) VASAS SC
(511) 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.
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) 192.498 (151) 2008.01.21.
(210) M 07 00476 (220) 2007.02.13.
(732) sanofi-aventis, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 Gyógyszerészeti termékekkel vagy információkkal kapcso-
latos reklámozás; üzleti konzultációk, információk vagy tanács-
adások gyógyszerészeti vagy orvosi területen; számítógépes ada-
tok kezelése; kereskedelmi vagy reklámozási célú kiállítások
szervezése; számítógépes hálózat segítségével történõ mindenfé-
le online reklámozás, beleértve az internetet.
38 Rádió-, elektronikus, telefon-, számítógép- és közvetett
adatátvitel internetet; üzenetek és képek számítógép segítségével
történõ továbbítása; gyógyszerészeti és orvosi információk bár-
mely módon történõ továbbítása, beleértve az internetet.
41 Nevelés; képzés, a gyógyszerészeti és orvosi területen vég-
zett képzés; konferenciák, megállapodások és szemináriumok
megszervezése és lefolytatása; kulturális vagy nevelési célú kiál-
lítások szervezése; orvosi és gyógyszerészeti tárgyú kiadványok,
könyvek, kalauzok és adatbázisok publikálása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó kutatói tevékenység, nevezetesen új termékek kutatása és fej-
lesztése, orvosi területen végzett kutatások, biológiai és gyógy-
szerészeti kutatások, tudományos kutatások orvosi célokra; szoft-
verek és adatbázisok tervezése és fejlesztése; gazdaszámítógép-
helyek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások; tanácsadás a gyógysze-
részet és egészségügy területén.

(111) 192.499 (151) 2008.01.21.
(210) M 07 00477 (220) 2007.02.13.
(732) sanofi-aventis, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 Gyógyszerészeti termékekkel vagy információkkal kapcso-
latos reklámozás; üzleti konzultációk, információk vagy tanács-
adások gyógyszerészeti vagy orvosi területen; számítógépes ada-
tok kezelése; kereskedelmi vagy reklámozási célú kiállítások
szervezése; számítógépes hálózat segítségével történõ mindenfé-
le online reklámozás, beleértve az internetet.

38 Rádió-, elektronikus, telefon-, számítógép- és közvetett
adatátviteles távközlés; számítógépes hálózaton keresztül történõ
távközlés, beleértve az internetet; üzenetek és képek számítógép
segítségével történõ továbbítása; gyógyszerészeti és orvosi infor-
mációk bármely módon történõ továbbítása, beleértve az interne-
tet.

41 Nevelés; képzés, a gyógyszerészeti és orvosi területen vég-
zett képzés; konferenciák, megállapodások és szemináriumok
megszervezése és lefolytatása; kulturális vagy nevelési célú kiál-
lítások szervezése; orvosi és gyógyszerészeti tárgyú kiadványok,
könyvek, kalauzok és adatbázisok publikálása.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó kutatói tevékenység, nevezetesen új termékek kutatása és fej-
lesztése, orvosi területen végzett kutatások, biológiai és gyógy-
szerészeti kutatások, tudományos kutatások orvosi célokra; szoft-
verek és adatbázisok tervezése és fejlesztése; gazdaszámítógép-
helyek.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások; tanácsadás a gyógysze-
részet és egészségügy területén.

(111) 192.500 (151) 2008.01.21.
(210) M 07 00479 (220) 2007.02.13.
(732) Dolhay Klinika Egészségügyi Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) Colpo-Cleaner
(511) 5 Hüvelyirrigáló folyadék készítéséhez higiénés és gyógy-

szerkészítmények, detergensek a szeméremtest tisztítására.

10 Szexuálhigiénés eszközök, hüvelyirrigátor, intim törlõk, a
hüvely és a méh helyzeti rendellenességét gyógyító eszközök, nõ-
gyógyászati megbetegedések diagnosztizálására szolgáló eszkö-
zök, a szexuális élet zavarait gyógyító eszközök.

(111) 192.501 (151) 2008.01.21.
(210) M 07 00481 (220) 2007.02.13.
(732) Attractiv Center Szolgáltató Kereskedelmi és Faipari Kft.,

Budapest (HU)
(740) Frey Julianna, Budapest

(546)

(511) 3 Illatszerek, kozmetikai cikkek.

42 Fodrászszalonok.
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(111) 192.502 (151) 2008.01.21.
(210) M 07 00456 (220) 2007.02.13.
(732) Megyesi Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Mészner Krisztina, Schiller-Mészner és Társai Ügyvédi

Iroda, Szigetszentmiklós

(546)

(511) 5 Gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészség-
ügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyó-
gyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fog-
tömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek;
kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények;
gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 192.503 (151) 2008.01.21.
(210) M 07 00457 (220) 2007.02.13.
(732) Megyesi Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Mészner Krisztina, Schiller-Mészner és Társai Ügyvédi

Iroda, Szigetszentmiklós

(546)

(511) 5 Gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészség-
ügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyó-
gyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fog-
tömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek;
kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények;
gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 192.504 (151) 2008.01.21.
(210) M 07 00465 (220) 2007.02.13.
(732) Neuzer Kft., Esztergom (HU)

(541) NEUZER
(511) 12 Kerékpár és kerékpáralkatrészek, melyek nem tartoznak

más osztályokba.

(111) 192.505 (151) 2008.01.21.
(210) M 07 00467 (220) 2007.02.13.
(732) Neuzer Kft., Esztergom (HU)

(541) MARS STAR
(511) 12 Kerékpár és kerékpáralkatrészek, amelyek nem tartoznak

más osztályokba.

(111) 192.506 (151) 2008.01.21.
(210) M 07 00466 (220) 2007.02.13.
(732) Promontorbor Szõlõ és Borgazdasági Zrt., Budapest (HU)

(541) Édes Éden
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(111) 192.507 (151) 2008.01.21.
(210) M 07 00464 (220) 2007.02.13.
(732) WinterTrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Lévay Zsolt, Lévay Zsolt Ügyvédi Iroda, Szeged

(541) DON TOMATO
(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zse-

lék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

(111) 192.508 (151) 2008.01.21.
(210) M 07 00473 (220) 2007.02.13.
(732) ASTROWO Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zalán Gábor, Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

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.

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) 192.509 (151) 2008.01.21.
(210) M 07 00475 (220) 2007.02.13.
(732) Agro Tv-ATV Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés, szórakoztatás, kulturális tevékenységek; külünö-
sen televíziós mûsorok.

(111) 192.510 (151) 2008.01.21.
(210) M 07 00107 (220) 2007.01.16.
(732) Harmathy Ildikó, Káptalantóti (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Zöldségek és zöldségfélék, szárított és fõzött zöldségek.

(111) 192.511 (151) 2008.01.21.
(210) M 06 01816 (220) 2006.05.24.
(732) Miss Universe L.P., LLLP, New York, New York (US)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(541) MISS UNIVERSE HUNGARY
(511) 41 Szórakoztatással kapcsolatos szolgáltatások, nevezetesen

látványos mûsorok és versenyek bemutatása.
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(111) 192.512 (151) 2008.01.21.
(210) M 06 02288 (220) 2006.07.03.
(732) Országos Tudományos Diákköri Tanács, Budapest (HU)
(740) dr. Csalló Krisztina, Csalló Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Országos Tudományos Diákköri Konferencia
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; kulturális tevékenységek; külö-

nösen: tudományos konferenciák, kongresszusok, tudományos,
mûvészeti, kulturális vagy nevelési célú kiállítások, alkotómûhe-
lyek, eszmecserék, kollokviumok, szemináriumok, szimpóziu-
mok szervezése és lebonyolítása; oktatás; elméleti és gyakorlati
képzés; oktatási tárgyú információk nyújtása; versenyek szerve-
zése; szövegek kiadása; tudományos és mûvészeti elõadások tar-
tása; tudományos és mûvészeti publikáció; kollégium; akadémia;
elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; online elér-
hetõ elektronikus publikációk.

(111) 192.513 (151) 2008.01.22.
(210) M 07 00093 (220) 2007.01.15.
(732) Esztertáska Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Erdész Éva, Jutasi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés, oktatás, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és
kulturális tevékenységek, eszmecserék, élõ elõadások bemutatá-
sa, klubszolgáltatások, konferenciák, könyvkiadás, szabadidõs
szolgáltatások nyújtása, szórakoztatási tárgyú információk, szö-
vegek kiadása, filmgyártás, könyvkiadás, rádiós szórakoztatás,
show-mûsorok, televíziós szórakoztatás, videofilmgyártás.

(111) 192.514 (151) 2008.01.22.
(210) M 05 03734 (220) 2005.11.22.
(732) Electro World Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Csabai Marianna, Csabai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ELEKTRO VILÁG
(511) 9 Fényképészeti, mozgóképi, optikai berendezések és felsze-

relések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására vagy má-
solására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hangle-
mezek; számológépek; elemek; faxberendezések; fénymásoló gé-
pek; hangfelvevõ készülékek; kazettalejátszók; elektromos kábe-
lek; kompakt lemezjátszók; kompakt lemezek; erõsítõk; hangszó-
ródobozok, hangszórók; lemezjátszók; lemezmeghajtók (számí-
tógépekhez); magnetofonszalagok; monitorok; notebookok;
nyomtatók számítógépekhez; rádiókészülékek; rádiótelefon-ké-
szülékek; szkennerek; számítógép-billentyûzetek; számítógépes
játékprogramok; számítógépprogramok; szoftverek; szövegszer-
kesztõ gépek; fejhallgatók; televíziós készülékek; elektromos
vezetékek; videokamerák; videokazetták; elektromos vezeték-
csatlakozások.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(111) 192.515 (151) 2008.01.22.
(210) M 07 00262 (220) 2007.01.29.
(732) Mandlin Bt., Budakalász (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) SPIKEPHONE
(511) 9 Telefonkészülékek és azokhoz tartozó mindennemû alkatré-

szek, tartozékok.

(111) 192.516 (151) 2008.01.22.
(210) M 07 00267 (220) 2007.01.29.
(732) Árgus Kkt., Szombathely (HU)

(546)

(511) 28 Horgászfelszerelések, horgászbotok, horgászorsók, hor-
gászzsinórok, horgászcsalik, horgok, kapásjelzõk, horgászúszók,
merítõzsákok és egyéb horgászattal kapcsolatos eszközök.

(111) 192.517 (151) 2008.01.22.
(210) M 07 00269 (220) 2007.01.29.
(732) Árgus Kkt., Szombathely (HU)

(546)

(511) 28 Horgászfelszerelések, horgászbotok, horgászorsók, hor-
gászzsinórok, horgászcsalik, horgok, kapásjelzõk, horgászúszók,
merítõzsákok és egyéb horgászattal kapcsolatos eszközök.

(111) 192.518 (151) 2008.01.22.
(210) M 07 00098 (220) 2007.01.15.
(732) Forta Corporation (a Pennsylvania Corporation),

Grove City, Pennsylvania (US)
(300) 78/952,091 2006.08.15. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) AR
(511) 22 Szintetikus szálak bitumenalapú anyagok megerõsítésére.

(111) 192.519 (151) 2008.01.22.
(210) M 06 03597 (220) 2006.11.03.
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU)
(740) Csiby és Társai Ügyvédi Iroda, dr. Gál Zsuzsanna, Budapest

(541) OPTIKPOINT
(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 te-
leszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek; op-
tikai 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.
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44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; optiku-
sok szolgáltatásai, szemvizsgálat, szemüvegkészítés.

(111) 192.520 (151) 2008.01.22.
(210) M 07 00653 (220) 2007.02.26.
(732) Plural-Blondy Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mátyás Péter, Mátyás Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 192.521 (151) 2008.01.22.
(210) M 06 03132 (220) 2006.09.19.
(732) Anda Kereskedelmi Kft., Barcs (HU);

Simmol Holding, Kozármisleny (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Tanácsadó, Menedzser

és Szolgáltató Kft., Budapest

(546)

(511) 17 Szigetelõanyagok és tömítõanyagok, különösképpen nyí-
lászárókhoz.

(111) 192.522 (151) 2008.01.22.
(210) M 07 00646 (220) 2007.02.26.
(732) ASM Security Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Ajtózár, elektromos; betörésgátló felszerelések; betörésgát-
ló riasztókészülék; biztonsági felszerelések; csengõk; hõmérsék-
let-szabályozó készülék; idõregisztráló készülékek; likvidátorok,
jelzõk; jelzõberendezések; megfigyelõ mûszerek; optikai adat-
hordozók; optikai cikkek; riasztók; személyazonosító mágneses
kártyák; tûzjelzõ készülékek; videokamerák; videomagnók; ope-
rációs rendszerek számítógépekhez, beléptetõszerkezet; belépte-
tõrendszerek; beléptetõterminál munkaidõ-nyilvántartással; biz-
tonsági ajtózárak; vezérlõegységek; tûzjelzõ rendszerek; füstér-
zékelõk; központok és alkatrészeik; automata jelzõkészülékek;
légcsatorna-érzékelõk; kézi jelzõkészülékek; rádiós csatolóegy-
ségek; be/kimeneti modulok; interface; kiegészítõk, tartozékok;
vonali és aspirációs füstjelzõs hangjelzõk; épületfelügyeleti rend-
szerek; biztonságtechnikai felügyeleti rendszer; vagyonvédelmi
rendszerek; hangosítórendszerek.

(111) 192.523 (151) 2008.01.22.
(210) M 07 00095 (220) 2007.01.15.
(732) Hanwha Corporation, Seoul (KR)
(300) 41-2006-0028277 2006.11.15. KR
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 Üzletvezetési és szervezési tanácsadás; üzletvezetési segít-
ségnyújtás; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzleti infor-
mációk és értékelések; kereskedelmi és ipari üzleti segítségnyúj-

tás; folyékony és gáznemû üzemanyag kereskedelmével kapcso-
latos szolgáltatások; vas és acél kereskedelmével kapcsolatos
szolgáltatások; gazdasági elõrejelzések.

(111) 192.524 (151) 2008.01.22.
(210) M 07 00140 (220) 2007.01.18.
(732) POD CEE Számítástechnikai Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(541) pod money 2.0
(511) 36 Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; pénzügyi tranzakciók

elszámolása és kiegyenlítése globális elektronikus és virtuális há-
lózatokon keresztül; széles körû fizetési szolgáltatások nyújtása
és pénzügyi szolgáltatások nyújtása, globális elektronikus és vir-
tuális hálózaton keresztül.

(111) 192.525 (151) 2008.01.22.
(210) M 07 00266 (220) 2007.01.29.
(732) Házisweets Édesipari Termelõ és Kereskedelmi Kft.,

Lajosmizse (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Tanácsadó, Menedzser

és Szolgáltató Kft., Budapest

(541) Nebuló
(511) 30 Édesipari és cukrászati készítmények, különösképpen cso-

koládéalapú készítmények, továbbá kókuszalapú édességek, ka-
kaó- és kávéalapú termékek.

(111) 192.526 (151) 2008.01.22.
(210) M 06 02742 (220) 2006.08.10.
(732) Amiga, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), New York, New York (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) AMIGA ANYWHERE
(511) 9 Szoftverapplikációk fejlesztését szolgáló számítógépszoft-

verek, amelyek multiplatformon futtathatók és más elektronikus
készülékeken; operációs rendszer szoftver személyi számítógép-
hez és más elektronikus készülékekhez; elektronikus magazinok
számítógépek és számítógép-technológiák területén; számítógé-
pek, és számítógép-kiegészítõk, beleértve telekommunikációs és
számítógépes kommunikációs eszközöket és számítógép operáci-
ós rendszereket; számítógép-lemezmeghajtók; RAM-teljesít-
ménynövelõ szerkezetek és külsõ memóriatároló egységek; appli-
kációs és operációs szoftver, és rendszert és fejlesztést segítõ
készletek vezetékes és vezeték nélküli eszközök széles választé-
kában, audiovizuális és multimédiás technológiák, beleértve cel-
lás és mobil telekommunikációs eszközöket, smart telefonokat,
PDA-kat, webalapú szervereket, elektronikus televíziós szóra-
koztatóprogramok, elektronikus szórakoztatást, elektronikus já-
tékokat és elektronikus játékvezérlõket (konzolok), személyes
számítástechnikai eszközöket, szövegszerkesztõket, internetapp-
likációkat, beleértve webkeresõt, kalkulátorokat és hasonló esz-
közöket és technológiai megoldásokat.

(111) 192.527 (151) 2008.01.22.
(210) M 07 00443 (220) 2007.02.12.
(732) MAXCOM INTERNATIONAL Limited Liability

Company, New York, New York (US)
(740) dr. Bita Judit, Bita-Petrik és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 192.528 (151) 2008.01.22.
(210) M 07 00448 (220) 2007.02.12.
(732) Andrássy Gazdasági Majorságok Zrt., Budapest (HU)
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(740) dr. Csiha Judit, Dr. Csiha Judit és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(111) 192.529 (151) 2008.01.22.
(210) M 07 00449 (220) 2007.02.12.
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Dohány, ami lehet késztermék vagy nem gyárilag készített;
cigarettadohány, pipadohány, kézzel csavarható dohány, bagó,
rágni való dohány; cigaretták, szivarok, szivarkák; dohányzáshoz
tartozó kellékek dohánnyal kevert és különállóak, nem gyógyszer
vagy gyógyászati célúak; tubák; a 34. osztályba tartozó dohány-
zási cikkek; cigarettapapírok, cigarettacsövek és gyufák.

(111) 192.530 (151) 2008.01.22.
(210) M 07 00643 (220) 2007.02.26.
(732) Koncsos Bt., Kisnána (HU);

Koncsos Sándor, Kisnána (HU)

(541) OPÁL CUVÉE
(511) 33 Palackozott bor.

(111) 192.531 (151) 2008.01.22.
(210) M 06 03948 (220) 2006.12.04.
(732) Tóth Frank, Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati anyagok; fertõtlenítõszerek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; orvosi, fogorvosi,
gyógyászati, egészségügyi és állatgyógyászati készítmények, ké-
szülékek és mûszerek; ortopédiai cikkek kereskedelmi ügyletei,
kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

(111) 192.532 (151) 2008.01.22.
(210) M 06 04243 (220) 2006.12.29.
(732) Maurer László, Veszprém (HU)

(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.
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) 192.533 (151) 2008.01.22.
(210) M 07 00091 (220) 2007.01.15.
(732) Immobilia Ingatlanfejlesztõ és -Hasznosítási Zrt.,

Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
36 Ingatlanügyletek.

(111) 192.534 (151) 2008.01.22.
(210) M 07 00097 (220) 2007.01.15.
(732) Gallup, Inc., Omaha, Nebraska (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelé-
sek; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére, kap-
csolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányí-
tására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; au-
tomata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mû-
ködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülé-
kek.
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) 192.535 (151) 2008.01.22.
(210) M 07 00092 (220) 2007.01.15.
(732) Immobilia Ingatlanfejlesztõ és -Hasznosító Zrt.,

Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
36 Ingatlanügyletek.

(111) 192.536 (151) 2008.01.22.
(210) M 07 00139 (220) 2007.01.18.
(732) Sütõ Péter Pál, Gyõr (HU)
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(541) ALFA BUSZ GYÕR
(511) 39 Gépkocsival történõ szállítás; szállítási szolgáltatások, taxi-

szolgáltatások, személyszállítás, teheráru-szállítás, -vontatás, ka-
mionos szállítás, gépkocsikölcsönzés, jármûvek mentése /vonta-
tás/, költöztetés, mentési szolgáltatások, szállítási ügynökség,
szállítmányozás.

(111) 192.537 (151) 2008.01.22.
(210) M 07 00263 (220) 2007.01.29.
(732) Shan Quan Peng, Budapest (HU)

(541) J.Cavallo
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.538 (151) 2008.01.22.
(210) M 07 00255 (220) 2007.01.29.
(732) dr. Robert Lyons, Kerepes (HU)
(740) dr. Varga Gábor, Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) IGYÁL OXIGÉNT!
(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-

mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(111) 192.539 (151) 2008.01.22.
(210) M 07 00254 (220) 2007.01.29.
(732) dr. Robert Lyons, Kerepes (HU)
(740) dr. Varga Gábor, Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) OXIGÉNNEL AZ ÉLETÉRT
(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).
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 192.540 (151) 2008.01.22.
(210) M 07 00096 (220) 2007.01.15.
(732) Hanwha Corporation, Seoul (KR)
(300) 41-2006-0028278 2006.11.15. KR
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 36 Banki szolgáltatások; tõkebefektetés; értékpapírügyletek;
értékpapírral kapcsolatos ügynöki szolgáltatások; kötvénnyel
kapcsolatos ügynöki szolgáltatások; kötvénygaranciával kapcso-
latos szolgáltatások; kötvénykibocsátással kapcsolatos szolgálta-
tások; kötvényátváltási árfolyammal kapcsolatos szolgáltatások;
befektetési banki szolgáltatások; belföldi banki szolgáltatások;
értékpapír-befektetésekkel kapcsolatos konzultációk; a kibocsá-
tás pénzügyi értékelése; banki szolgáltatások; ingatlannal kapcso-
latos szolgáltatások; pénzügyi tanácsadás.

(111) 192.541 (151) 2008.01.22.
(210) M 06 03741 (220) 2006.11.15.
(732) Sz és J Italház Kft., Kiskõrös (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok.

(111) 192.542 (151) 2008.01.22.
(210) M 07 00268 (220) 2007.01.29.
(732) Árgus Kkt., Szombathely (HU)

(546)

(511) 28 Horgászfelszerelések, horgászbotok, horgászorsók, hor-
gászzsinórok, horgászcsalik, horgok, kapásjelzõk, horgászúszók,
merítõzsákok és egyéb horgászattal kapcsolatos eszközök.

(111) 192.543 (151) 2008.01.22.
(210) M 07 00447 (220) 2007.02.12.
(732) Frank Zsófia, Budapest (HU);

Komjáti Orsolya, Budakeszi (HU)

(541) NÕI TÜKÖR-JELENLÉT ÖNMAGAMBAN ÉS
A VILÁGBAN

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

(111) 192.544 (151) 2008.01.22.
(210) M 07 00251 (220) 2007.01.29.
(732) KOPINT-DATORG Konjuktúra-, Piackutató és

Számítástechnikai Zrt., Budapest (HU)

(541) KOPINT-DATORG
(511) 38 Távközlés.

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

(111) 192.545 (151) 2008.01.22.
(210) M 07 00138 (220) 2007.01.18.
(732) Petis László, Debrecen (HU);

Bakos György, Budapest (HU);
Joó Ede Levente, Bonyhád (HU)

(546)
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(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenysé-
gek, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), a meg-
újuló energiaforrások felhasználására az autógyártás, gépjármû-
fejlesztés területén szakmai vagy nevelési célú elõadások, kiállí-
tások, konferenciák, szimpóziumok, kongresszusok szervezése és
lebonyolítása; alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gya-
korlat) ,eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása,
gyakorlati képzés (szemléltetés); szórakoztatás; szabadidõs és
klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); show-mûsorok;
show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai);
szórakoz(tat)ási tárgyú információk; online elérhetõ elektronikus
publikációk.

(111) 192.546 (151) 2008.01.22.
(210) M 06 02743 (220) 2006.08.10.
(732) Amiga, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), New York, New York (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) AMIGA ENABLED
(511) 9 Szoftverapplikációk fejlesztését szolgáló számítógépszoft-

verek, amelyek multiplatformon futtathatók és más elektronikus
készülékeken; operációs rendszer szoftver személyi számítógép-
hez és más elektronikus készülékekhez; elektronikus magazinok
számítógépek és számítógép-technológiák területén; számítógé-
pek, és számítógép-kiegészítõk, beleértve telekommunikációs és
számítógépes kommunikációs eszközöket és számítógép operáci-
ós rendszereket; számítógép-lemezmeghajtók; RAM-teljesít-
ménynövelõ szerkezetek és külsõ memóriatároló egységek; appli-
kációs és operációs szoftver, és rendszert és fejlesztést segítõ
készletek vezetékes és vezeték nélküli eszközök széles választé-
kában, audiovizuális és multimédiás technológiák, beleértve cel-
lás és mobil telekommunikációs eszközöket, smart telefonokat,
PDA-kat, webalapú szervereket, elektronikus televíziós szóra-
koztatóprogramok, elektronikus szórakoztatást, elektronikus já-
tékokat és elektronikus játékvezérlõket (konzolok), személyes
számítástechnikai eszközöket, szövegszerkesztõket, internetapp-
likációkat, beleértve webkeresõt, kalkulátorokat és hasonló esz-
közöket és technológiai megoldásokat.

(111) 192.547 (151) 2008.01.22.
(210) M 07 00650 (220) 2007.02.26.
(732) Bestbroker Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítá-
sa, reklámtevékenység; online hirdetõi tevékenység számítógé-
pes hálózaton; szabadtéri hirdetés; információk számítógépes
adatbázisokba való rendezése.

36 Alkuszi/ügynöki tevékenység; bankügyletek; biztosítási ta-
nácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások; hiteliro-
dák; hitelkártya-szolgáltatások; információk nyújtása biztosítási
ügyekben; jelzálog-hitelezés; pénzügyi információk nyújtása;
pénzügyi tanácsadás.

38 Elektronikus levelezés, e-mail; számítógép-terminálok kö-
zötti összeköttetések; üzenetek és képek továbbítása számítógé-
pek segítségével.

(111) 192.548 (151) 2008.01.22.
(210) M 05 03991 (220) 2005.12.16.
(732) e-spell nonstop fordítóiroda Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Kövér Mietta ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 192.549 (151) 2008.01.22.
(210) M 07 00655 (220) 2007.02.26.
(732) Szigeti Ildikó, Budapest (HU);

Steven John Oakes, Budapest (HU)
(740) dr. Klausmann Kornél, Dr. Klausmann Kornél Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) WALKIE TALKIE KLUB
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek; egészség(védõ) klubok (kondícionálás), oktatás,
oktatási vizsgáztatás, sport-edzõtábori szolgáltatások, sportfel-
szerelések kölcsönzése, sportlétesítmények üzemeltetése, sport-
versenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, testne-
velés.

(111) 192.550 (151) 2008.01.22.
(210) M 07 00253 (220) 2007.01.29.
(732) Wahed Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Dunakeszi (HU)
(740) dr. Szabó Károly, K. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 192.551 (151) 2008.01.22.
(210) M 06 04120 (220) 2006.12.18.
(732) Thermoflash Kft., Mogyoród (HU)
(740) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi

és Védjegyiroda Kft., Budapest

(546)

(511) 9 Elektromosan fûtött ruhák; ellenõrzõ (felügyeleti), életmen-
tõ és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia ve-
zetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására
vagy ellenõrzésére szolgáló készülékek és berendezések.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések; elektromos és
nem elektromos ágymelegítõk, melegítõpárnák; elektromosan fû-
tött párnák és takarók nem gyógyászati használatra; folyadékok
vagy levegõ melegítésére szolgáló elektromos berendezések, fõ-
zési, szellõzési célokra; fûtött ruhák.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, dzsekik, felsõkabátok,
felsõruházat, kerékpáros-öltözetek, motorosöltözetek, halász- és
horgászöltözetek; kesztyûk, kezeslábasok, mellények, vízhatlan
ruházat.
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(111) 192.557 (151) 2008.01.30.
(210) M 06 02423 (220) 2006.07.14.
(732) INFORÁDIÓ Mûsorszolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 192.688 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00922 (220) 2007.03.20.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) SZON Top 100
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 192.689 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00715 (220) 2007.03.05.
(732) Auth Csilla, Budapest (HU)
(740) dr. Seres Márta, Dr. Seres Márta Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 192.690 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00921 (220) 2007.03.20.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) HAON Top 100
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 192.691 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00727 (220) 2007.03.05.
(732) Amos Corporation, Kyungki-Do (KR)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Ragasztószalagok papíripari vagy háztartási célokra, ra-
gasztószalag-adagolók (irodai cikkek), ragasztószalagok irodai
vagy háztartási célokra, ragasztóanyagok (enyvek) papíripari
vagy háztartási célokra, albumok, építészeti makettek, atlaszok,
falitáblák, könyvek, festõvásznak, kartonból készült cikkek, kár-
tyák, katalógusok, jelölõkréták, iratkapcsok irodai használatra,
szalagok és kártyák papírból számítógépprogramok rögzítéséhez,
másolópapír (irodai célokra), dosszié (irodai célokra), rajzeszkö-
zök, fejes vonalzók rajzoláshoz, metszetek, írótáblatörlõk, irat-
gyûjtõk, formanyomtatványok, ûrlapok, töltõtollak, ragasztó pa-
píripari vagy háztartási célokra, ragasztó (enyv) papíripari vagy

háztartási célokra, üdvözlõlapok, enyvezett vásznak papíripari
célra, ragasztószerrel bevont szalag papíripari célra, ragasztógu-
mik papíripari vagy háztartási célokra, útlevéltartók, tinták, festé-
kezõszalagok nyomtatókhoz, festékezõvásznak iratmásoló gé-
pekhez, festékezõvásznak sokszorosítógépekhez, halenyv papír-
ipari vagy háztartási használatra, levélkosarak, folyóiratok, térké-
pek, agyag modellezéshez, öntõformák modellezõagyaghoz (mû-
vészek részére), modellezõanyagok, modellezõpaszta, modellvi-
asz nem fogászati használatra, irodai cikkek (bútorok kivételé-
vel), csomagolópapír, festékkészlet (iskolai használatra), ecsetek,
festõpaletták, brosúrák, vékony fûzött könyvek, papír, pasztell-
kréták, paszták papíripari vagy háztartási célokra, villamos vagy
nem villamos ceruzahegyezõ gépek, ceruzák, tollak (irodai cik-
kek), képek, poszterek, nyomtatott kiadványok, grafikai repro-
dukciók, iskolaszerek (papírból), újságkivágások beragasztására
szolgáló könyvek, irodai kaparókések, pecsétbélyegek, öntapadó
szalagok papíripari vagy háztartási célokra, rajzolóháromszögek,
írószerek és papíráruk, irodaszerek, papírtartó dobozok (irodai
cikkek), öntapadós címkék (papíripari), transzparensek (papír-
áruk), vízfestékek, csomagolóanyagok (irodaszer), íróecsetek,
írószerek, írópapír, ragasztórudak papíripari vagy háztartási cé-
lokra, konfettiragasztó, konfetti, színes ceruzák, színezett papí-
rok, rajzpapírok, világító tollak, szerkezeti modellek, állat- és nö-
vénymodellek, borítékok (papíripari), papírvágók (irodai felsze-
relések), tolltartók, írókészletek (papíráruk), vonalzók, csillogó
ragasztó, matricák, lehúzóképek, kézmûves festõkészletek szára-
dás után üvegfényû dísztárgyak készítéséhez, festékek száradás
után üvegfényû kézmûves dísztárgyak készítéséhez.

(111) 192.692 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00369 (220) 2007.02.05.
(732) Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)
(740) dr. Kemény Balázs, Alsónémedi

(541) SAMBA ÕSZIBARACK
(511) 29 Gyümölcskonzervek, kompótok.

(111) 192.693 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00377 (220) 2007.02.05.
(732) CENACOLO Bt., Pécs (HU)

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

nisztráció; irodai munkák, adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógépfájlokban, becslés kereskedelmi ügyletek-
ben, beszerzõi szolgáltatások, eladási propaganda, hirdetési hely
kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, import-export ügynök-
ségek, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése,
információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése,
kereskedelmi információs ügynökségek, online hirdetõi tevé-
kenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, piackutatás,
rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, rek-
lámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok terjesztése (röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták), reklámanyagok ter-
jesztése, reklámidõ bérlete távközlési médiumban, reklámozás,
reklámszövegek publikálása, reklámügynökségek, hirdetõügy-
nökségek, sajtófigyelés, segítségnyújtás kereskedelmi vagy ipar-
vállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisz-
tikai információnyújtás, szabadtéri hirdetés, szakmai konzultáci-
ók üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, szá-
mítógépes nyilvántartások kezelése, szövegfeldolgozás, televízi-
ós reklámozás, üzleti felvilágosítás és tájékoztatás, üzleti infor-
mációk, üzleti menedzselés elõadómûvészek részére, üzletszer-
vezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás,
üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

(111) 192.696 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00907 (220) 2007.03.20.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen
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(541) SZON Nap Lánya
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 192.697 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00908 (220) 2007.03.20.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) HAON Nap Lánya
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 192.699 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00911 (220) 2007.03.20.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) Napló Nap Lánya
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 192.704 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00722 (220) 2007.03.05.
(732) Kollár Péter András, Budapest (HU)
(740) dr. Kollár László, Kollár és Társa Ügyvédi Iroda, Pécs

(546)

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

(111) 192.705 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00914 (220) 2007.03.20.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) BOON Top 100
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 192.714 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00171 (220) 2007.01.22.
(732) Sony Ericsson Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kosik Kristóf ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
38 Távközlés.
41 Szórakoztatás.

(111) 192.715 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00170 (220) 2007.01.22.
(732) Sony Ericsson Hungary Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Kosik Kristóf ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
38 Távközlés.
41 Szórakoztatás.

(111) 192.716 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00926 (220) 2007.03.20.
(732) EGERVIN Borgazdasági Zrt., Eger (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 33 Borok.

(111) 192.717 (151) 2008.02.05.
(210) M 07 00173 (220) 2007.01.22.
(732) metaloBox Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Sárszentmihály (HU)
(740) dr. Ugrin Tamás ügyvéd, Budapest

(546)

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

A rovat 200 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 179.437, 180.692–
180.694, 180.697, 180.906, 181.956, 182.331, 182.353, 182.357,
182.360, 182.373, 182.375, 182.384–182.386, 183.567, 183.602,
183.639, 183.653, 183.654, 183.661, 183.665, 184.220–184.222,
184.310, 185.060, 185.221, 186.361, 186.369, 187.024, 187.262,
187.283, 191.464, 191.491, 191.707, 191.796–191.801, 191.810,
191.812, 191.813, 191.815, 192.081, 192.258–192.264, 192.266,
192.267, 192.316, 192.317, 192.330, 192.389–192.392, 192.394–
192.398, 192.424–192.427, 192.431–192.466, 192.469, 192.470,
192.479–192.551, 192.557, 192.688–192.693, 192.696, 192.697,
192.699, 192.704, 192.705, 192.714–192.717
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(111) 113.568
(732) L’OREAL, Paris (FR)

(111) 119.497
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ cég), New York, New York (US)

(111) 119.498
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware állam

törvényei szerint bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 119.499
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware állam

törvényei szerint bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 119.500
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware állam

törvényei szerint bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 119.503
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware állam

törvényei szerint bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 119.506
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware állam

törvényei szerint bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 119.507
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware állam

törvényei szerint bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 119.508
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware állam

törvényei szerint bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 119.509
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware állam

törvényei szerint bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 119.864
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára

Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)

(111) 120.025
(732) DIAGEO IRELAND, Dublin 8 (IE)

(111) 120.040
(732) Sara Lee/DE EspaÑa, S.A., Barcelona (ES)

(111) 120.076
(732) W.R. GRACE & CO.-CONN (Connecticut állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Columbia, Maryland (US)

(111) 120.078
(732) Sumitomo Chemical Company, Limited, Tokyo (JP)

(111) 120.118
(732) Sumitomo Chemical Company Limited, Tokyo (JP)

(111) 120.119
(732) Sumitomo Chemical Company Limited, Tokyo (JP)

(111) 120.151
(732) Parke, Davis & Company LLC, Morris Plains, New Jersey (US)

(111) 120.174
(732) Castrol Limited, Swindon, Wiltshire (GB)

(111) 120.201
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 120.264
(732) The Dow Chemical Company (Delaware államban bejegyzett

cég), Midland, Michigan (US)

(111) 120.280
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.,

Wilmington, Delaware (US)

(111) 120.319
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware, U.S.A.

Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 120.513
(732) Glaxo Group Limited, Greenford,Middlesex (GB)

(111) 120.563
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

(111) 120.712
(732) Sumitomo Chemical Company, Limited, Tokyo (JP)

(111) 120.812
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 120.849
(732) KB Seiren, Ltd., Sabae-city, Fukui (JP)

(111) 121.008
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)

(111) 121.009
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)

(111) 121.113
(732) Dunham Bush International (Cayman) Limited, George Town,

Grand Cayman (KY)

(111) 121.121
(732) Southern Cotton Oil Company (a Division of

Archer-Daniels-Midland Company), Decatur, Illinois (US)
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(111) 121.333
(732) Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Indiana (US)

(111) 121.338
(732) Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Indiana (US)

(111) 121.481
(732) Sanken Electric Co.,Ltd., Saitama-ken (JP)

(111) 121.590
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 121.760
(732) Wendy’s International, Inc., Dublin, Ohio (US)

(111) 121.761
(732) Wendy’s International, Inc., Dublin, Ohio (US)

(111) 122.695
(732) Glaxo Group Limited, Greenford,Middlesex (GB)

(111) 126.774
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

(111) 126.844
(732) Medicor Elektronika Zrt., Budapest (HU)

(111) 127.150
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ cég), New York, New York (US)

(111) 127.256
(732) Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., Tokió (JP)

(111) 127.332
(732) Delaware Capital Formation Inc. (Delaware államban

bejegyzett cég), Wilmington, Delaware (US)

(111) 127.428
(732) GLAXO GROUP LIMITED, GREENFORD, Middlesex (GB)

(111) 127.436
(732) Pfizer Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ cég),

New York, New York (US)

(111) 127.475
(732) PANNONTEJ Tejtermékgyártó és Kereskedelmi Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Zalaegerszeg (HU)

(111) 127.594
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)

(111) 127.624
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)

(111) 127.671
(732) ELKEM ASA, Oslo (NO)

(111) 127.673
(732) Dow AgroSciences LLC., Indianapolis, Indiana (US)

(111) 127.691
(732) Malhotra Shaving Products Private Limited, Balangar, Andhra

Pradesh (IN)

(111) 127.741
(732) The Dow Chemical Company (Delaware államban bejegyzett

cég), Midland, Michigan (US)

(111) 127.742
(732) The Dow Chemical Company (Delaware államban bejegyzett

cég), Midland, Michigan (US)

(111) 127.743
(732) The Dow Chemical Company (Delaware államban bejegyzett

cég), Midland, Michigan (US)

(111) 127.852
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.,

Wilmington, Delaware (US)

(111) 127.865
(732) BP p.l.c., London (GB)

(111) 127.882
(732) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, London (GB)

(111) 127.883
(732) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, London (GB)

(111) 128.001
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 148.352
(732) HUNGÁRIA RÁDIÓ Kft., Budapest (HU)

(111) 151.681
(732) Rácz Zsolt, Budapest (HU)

(111) 152.255
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(111) 152.863
(732) HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 153.163
(732) Buzna Erzsébet, Budapest (HU)

(111) 153.288
(732) Evyap Sabun Yag Gliserin Samayi ve Ticaret A.S., Levent,

Isztambul (TR)

(111) 153.590
(732) Vass László Kézimunka Cipõkészítõ Kft., Budapest (HU)

(111) 154.089
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 154.161
(732) PESTI EST Kft., Budapest (HU)
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(111) 154.661
(732) Wolverine World Wide Inc. (Delaware államban bejegyzett

cég), Rockford, Michigan (US)

(111) 154.662
(732) Wolverine World Wide Inc. (Delaware államban bejegyzett

cég), Rockford, Michigan (US)

(111) 154.797
(732) Sun Microsystems, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Santa Clara (US)

(111) 154.852
(732) THE BOOTS COMPANY PLC, Nottingham (GB)

(111) 154.920
(732) PESTI EST Kft., Budapest (HU)

(111) 154.921
(732) PESTI EST Kft., Budapest (HU)

(111) 154.922
(732) PESTI EST Kft., Budapest (HU)

(111) 154.956
(732) Manufacture de Tabacs Heintz van Landewyck Sarl,

Luxemburg (LU)

(111) 154.975
(732) F.I.R.M.A.Fabbrica Italiana Ritrovati Medicinali ed affini

S.p.A., Firenze (IT)

(111) 155.020
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,

Düsseldorf (DE)

(111) 155.047
(732) PESTI EST Kft., Budapest (HU)

(111) 155.048
(732) PESTI EST Kft., Budapest (HU)

(111) 155.049
(732) PESTI EST Kft., Budapest (HU)

(111) 155.050
(732) PESTI EST Kft., Budapest (HU)

(111) 155.051
(732) PESTI EST Kft., Budapest (HU)

(111) 155.052
(732) PESTI EST Kft., Budapest (HU)

(111) 155.086
(732) Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)

(111) 155.107
(732) Capstone Turbine Corporation (California államban bejegyzett

cég), Chatsworth, California (US)

(111) 155.108
(732) Capstone Turbine Corporation (California államban bejegyzett

cég), Chatsworth, California (US)

(111) 155.175
(732) SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex (GB)

(111) 155.275
(732) E.I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington,

Delaware (US)

(111) 155.360
(732) Ford Motor Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Dearborn, Michigan (US)

(111) 155.399
(732) A.C.Nielsen Company (Delaware államban bejegyzett cég),

Schaumburg, Illionis (US)

(111) 155.415
(732) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation),

Toyota-shi, Aichi-ken (JP)

(111) 155.418
(732) Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)

(111) 155.493
(732) „L-SOFT” Kft., Nyíregyháza (HU)

(111) 155.616
(732) BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Wiehl (DE)

(111) 155.627
(732) Ultimate Nutrition, Inc. (Connecticut államban bejegyzet cég),

Farmington, Connecticut (US)

(111) 155.631
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)

(111) 155.639
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)

(111) 155.664
(732) Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Stockholm (SE)

(111) 155.666
(732) Solo Cup Operating Corporation (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Highland Park, Illinois (US)

(111) 155.781
(732) Ford Motor Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Dearborn, Michigan (US)

(111) 155.894
(732) American-Cigarette Company (Overseas) Limited, Zug (CH)

(111) 155.902
(732) American-Cigarette Company (Overseas) Limited, Zug (CH)

(111) 155.950
(732) Atria Scandinavia Aktiebolag, Sköllersta (SE)
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(111) 156.042
(732) MEDA Manufacturing GmbH, Köln (DE)

(111) 156.060
(732) American-Cigarette Company (Overseas) Limited, Zug (CH)

(111) 156.061
(732) American-Cigarette Company (Overseas) Limited, Zug (CH)

(111) 156.091
(732) TOYO TIRE & RUBBER CO. LTD., Osaka (JP)

(111) 156.092
(732) TOYO TIRE & RUBBER CO. LTD., Osaka (JP)

(111) 156.219
(732) Ardath Tobacco Company Limited, London (GB)

(111) 156.222
(732) Lowe International Limited, London (GB)

(111) 156.234
(732) Magyar Szállodaszövetség, Budapest (HU)

(111) 156.269
(732) TOYO TIRE & RUBBER CO. LTD., Osaka (JP)

(111) 156.333
(732) Glaxo Group Limited, Greenford,Middlesex (GB)

(111) 156.343
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 156.355
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára

Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)

(111) 156.439
(732) Wolverine World Wide Inc. (Delaware államban bejegyzett

cég), Rockford, Michigan (US)

(111) 156.455
(732) Glaxo Group Limited, Greenford,Middlesex (GB)

(111) 156.457
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 156.553
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 156.557
(732) SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex (GB)

(111) 156.558
(732) SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex (GB)

(111) 156.562
(732) Hód-Mezõgazda Rt., Hódmezõvásárhely (HU);

PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

(111) 156.571
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., San Juan, Puerto Rico (US)

(111) 156.633
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., San Juan, Puerto Rico (US)

(111) 156.635
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

(111) 156.636
(732) The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

(111) 156.653
(732) Disney Enterprises, Inc., Burbank, Kalifornia (US)

(111) 156.668
(732) BELVEDERE, Beaune (FR)

(111) 156.691
(732) Colgate-Palmolive Company, New York, New York (US)

(111) 156.695
(732) VKR Holding A/S, Horsholm (DK)

(111) 156.729
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)

(111) 156.744
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 156.747
(732) Nortel Networks Limited, St. Laurent, Quebec (CA)

(111) 156.763
(732) Borealis A/S, Lyngby (DK)

(111) 156.768
(732) TOYO TIRE & RUBBER CO. LTD., Osaka (JP)

(111) 156.783
(732) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(111) 156.828
(732) Colgate Palmolive Company, New York, New York (US)

(111) 156.842
(732) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(111) 156.844
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 156.857
(732) VILLBAU BIZTONSÁGTECHNIKA Kereskedelmi

és Mûszaki Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 156.858
(732) VILLBAU BIZTONSÁGTECHNIKA Kereskedelmi

és Mûszaki Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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(111) 156.877
(732) Meiji Seika Kaisha, Ltd., Tokió (JP)

(111) 156.910
(732) VKR Holding A/S, Horsholm (DK)

(111) 156.963
(732) TATA MOTORS LIMITED, Mumbai, Maharashtra (IN)

(111) 156.992
(732) Metal Coatings International Inc. (Delaware állam törvényei

szerint bejegyzett cég), Chardon, Ohio (US)

(111) 157.030
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)

(111) 157.135
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED,

London (GB)

(111) 157.229
(732) OFFICINE LOVATO S.P.A., Vicenza (IT)

(111) 157.243
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware állam

törvényei szerint bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 157.245
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware állam

törvényei szerint bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 157.329
(732) NIKE International, Ltd. (Bermuda állam törvényei szerint

mûködõ cég), Beaverton (US)

(111) 157.415
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)

(111) 157.418
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)

(111) 157.581
(732) British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)

(111) 157.802
(732) Disney Enterprises, Inc., Burbank, Kalifornia (US)

(111) 157.803
(732) Disney Enterprises, Inc., Burbank, Kalifornia (US)

(111) 157.804
(732) Disney Enterprises, Inc., Burbank, Kalifornia (US)

(111) 157.805
(732) Disney Enterprises, Inc., Burbank, Kalifornia (US)

(111) 157.806
(732) Disney Enterprises, Inc., Burbank, Kalifornia (US)

(111) 157.810
(732) Disney Enterprises, Inc., Burbank, Kalifornia (US)

(111) 157.815
(732) Disney Enterprises, Inc., Burbank, Kalifornia (US)

(111) 157.853
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware állam

törvényei szerint bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 157.856
(732) COLGATE-PALMOLIVE Co., New York, New York (US)

(111) 157.906
(732) Bridgestone Licensing Services, Inc. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Nashville, Tennessee (US)

(111) 157.914
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 157.957
(732) Castrol Limited, Swindon, Wiltshire (GB)

(111) 158.007
(732) Heineken Hungária Nyrt., Sopron (HU)

(111) 158.010
(732) Disney Enterprises, Inc., Burbank, Kalifornia (US)

(111) 158.011
(732) Disney Enterprises, Inc., Burbank, Kalifornia (US)

(111) 158.031
(732) Borealis A/S, Lyngby (DK)

(111) 158.035
(732) DUNI AB, Malmö (SE)

(111) 158.037
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)

(111) 158.075
(732) Disney Enterprises, Inc., Burbank, Kalifornia (US)

(111) 158.097
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 158.098
(732) Glaxo Group Limited, Greenford,Middlesex (GB)

(111) 158.125
(732) WYETH, Madison, New Jersey (US)

(111) 158.154
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 158.193
(732) PFIZER INC. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), New York, New York (US)

(111) 158.228
(732) InBev S.A., Brussels (BE)
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(111) 158.450
(732) Bristol-Myers Squibb Pharma Company, Princeton,

New Jersey (US)

(111) 158.609
(732) Union Carbide Corporation (New York állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Midland, Michigan (US)

(111) 158.678
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

(111) 158.723
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 158.736
(732) ITT Flygt AB, Solna (SE)

(111) 159.048
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 159.056
(732) GALLUP, Inc. (Nebraska államban bejegyzett cég), Lincoln,

Nebraska (US)

(111) 159.170
(732) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart (BE)

(111) 159.182
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., Louisville,

Kentucky (US)

(111) 159.273
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,

Düsseldorf (DE)

(111) 159.281
(732) British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)

(111) 159.505
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 159.507
(732) GALLUP, Inc. (Nebraska államban bejegyzett cég), Lincoln,

Nebraska (US)

(111) 159.530
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 159.728
(732) Souza Cruz S.A., Rio de Janerio (BR)

(111) 159.806
(732) Essiac Products Inc., Ottawa, Ontario (CA)

(111) 159.820
(732) Partium 70 Zrt., Debrecen (HU)

(111) 159.952
(732) Wolverine World Wide Inc. (Delaware államban bejegyzett

cég), Rockford, Michigan (US)

(111) 159.953
(732) Wolverine World Wide Inc. (Delaware államban bejegyzett

cég), Rockford, Michigan (US)

(111) 160.028
(732) American-Cigarette Company (Overseas) Limited, Zug (CH)

(111) 160.111
(732) KERRY GROUP PLC, Tralee, County Kerry (IE)

(111) 160.113
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 160.437
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 160.702
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., Louisville,

Kentucky (US)

(111) 160.709
(732) Disney Enterprises, Inc., Burbank, Kalifornia (US)

(111) 161.141
(732) SIGMA CORPORATION, Kawasaki-shi, Kanagawa (JP)

(111) 161.192
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 161.195
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 161.197
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 161.198
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 161.199
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 161.202
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 161.203
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 161.204
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 161.206
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)
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(111) 161.207
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 161.208
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 161.624
(732) Disney Enterprises, Inc., Burbank, Kalifornia (US)

(111) 161.627
(732) AT&T Intellectual Property II,L.P., Reno, Nevada (US)

(111) 163.173
(732) British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)

(111) 163.315
(732) Hewlett-Packard Development Company L.P., Houston,

Texas (US)

(111) 163.422
(732) Evyap Sabun Yag Gliserin Samayi ve Ticaret A.S., Levent,

Isztambul (TR)

A rovat 223 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás

(111) 121.626
(732) AB Electrolux, Stockholm (SE)

(111) 126.774
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

(111) 127.475
(732) PANNONTEJ Tejtermékgyártó és Kereskedelmi Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Zalaegerszeg (HU)

(111) 127.688
(732) HLT International IP LLC ( Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat ), Beverly Hills, California (US)

(111) 131.947
(732) CHRIS Verwaltung Beteiligung GmbH, Wien (AT)

(111) 134.829
(732) GE Infrastructure Sensing, Inc., Billerica (US)

(111) 135.321
(732) Regent Medical Limited, London (GB)

(111) 137.889
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

(111) 138.034
(732) Hasbro, Inc., Pawtucket, Rhode Island (US)

(111) 141.608
(732) Pharmax Kft., Budapest (HU)

(111) 146.721
(732) Samaritanus Mentõszolgálat Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 147.887
(732) Samaritanus Mentõszolgálat Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

(111) 148.352
(732) HUNGÁRIA RÁDIÓ Kft., Budapest (HU)

(111) 148.656
(732) VIVA Music Fernsehen GmbH & Co. KG, Köln (DE)

(111) 150.310
(732) HLT International IP LLC ( Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat ), Beverly Hills, California (US)

(111) 155.666
(732) Solo Cup Operating Corporation (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Highland Park, Illinois (US)

(111) 156.468
(732) Emerald Pix Ltd., Dublin 18 (IE)

(111) 156.857
(732) VILLBAU BIZTONSÁGTECHNIKA Kereskedelmi

és Mûszaki Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 156.858
(732) VILLBAU BIZTONSÁGTECHNIKA Kereskedelmi

és Mûszaki Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 158.556
(732) Rolha - Trading e Marketing Lda., Funchal, Madeira (PT)

(111) 158.609
(732) Union Carbide Corporation (New York állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Midland, Michigan (US)

(111) 159.820
(732) Partium 70 Zrt., Debrecen (HU)

(111) 165.237
(732) Rolha - Trading e Marketing Lda., Funchal, Madeira (PT)

(111) 169.511
(732) International Business Machines Corporation (New York állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Armonk, New York
állam (US)

(111) 174.196
(732) KOKO FLEX Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(111) 174.969
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

(111) 175.777
(732) ABO MIX Zrt., Nyíregyháza (HU)

(111) 176.354
(732) Walmark, a.s., Trinec (CZ)

(111) 185.747
(732) Daiichi Sankyo Europe GmbH, Munich (DE)

(111) 187.570
(732) RAMMSTEIN WINDOW Kft., Miskolc (HU)

(111) 187.587
(732) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)
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(111) 187.588
(732) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)

(111) 187.589
(732) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)

(111) 187.590
(732) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)

(111) 187.591
(732) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)

(111) 187.654
(732) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)

(111) 188.795
(732) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)

(111) 189.164
(732) Büki Fejlesztési és Beruházási Kft., Fót (HU)

(111) 189.443
(732) Magyar Ügyvédi Kamara, Budapest (HU)

A rovat 39 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás

(111) 120.264
(732) The Dow Chemical Company (Delaware államban bejegyzett

cég), Midland, Michigan (US)
(740) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 121.008
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 121.009
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 121.121
(732) Southern Cotton Oil Company (a Division of

Archer-Daniels-Midland Company), Decatur, Illinois (US)
(740) Dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(111) 127.428
(732) GLAXO GROUP LIMITED, GREENFORD, Middlesex (GB)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 127.594
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 127.624
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 127.741
(732) The Dow Chemical Company (Delaware államban bejegyzett

cég), Midland, Michigan (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 127.742
(732) The Dow Chemical Company (Delaware államban bejegyzett

cég), Midland, Michigan (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 127.743
(732) The Dow Chemical Company (Delaware államban bejegyzett

cég), Midland, Michigan (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 155.020
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,

Düsseldorf (DE)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 155.631
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 155.639
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 156.571
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., San Juan, Puerto Rico (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 156.633
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., San Juan, Puerto Rico (US)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 156.729
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 157.415
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 157.418
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 158.037
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 158.678
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor ügyvéd, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 159.273
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,

Düsseldorf (DE)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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(111) 170.842
(732) BOY Szállítási és Szolgáltató Kft.,

Szigetszentmiklós-Gyártelep (HU)
(740) dr. Baski Ágnes, Budapest

A rovat 22 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése

(111) 120.264
(732) The Dow Chemical Company (Delaware államban bejegyzett

cég), Midland, Michigan (US)

(111) 121.008
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)

(111) 121.009
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)

(111) 121.121
(732) Southern Cotton Oil Company (a Division of

Archer-Daniels-Midland Company), Decatur, Illinois (US)

(111) 127.428
(732) GLAXO GROUP LIMITED, GREENFORD, Middlesex (GB)

(111) 127.594
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)

(111) 127.624
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)

(111) 127.741
(732) The Dow Chemical Company (Delaware államban bejegyzett

cég), Midland, Michigan (US)

(111) 127.742
(732) The Dow Chemical Company (Delaware államban bejegyzett

cég), Midland, Michigan (US)

(111) 127.743
(732) The Dow Chemical Company (Delaware államban bejegyzett

cég), Midland, Michigan (US)

(111) 155.020
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,

Düsseldorf (DE)

(111) 155.631
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)

(111) 155.639
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)

(111) 156.571
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., San Juan, Puerto Rico (US)

(111) 156.633
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., San Juan, Puerto Rico (US)

(111) 156.729
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)

(111) 157.415
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)

(111) 157.418
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)

(111) 158.037
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)

(111) 158.678
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

(111) 159.273
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,

Düsseldorf (DE)

(111) 170.842
(732) BOY Szállítási és Szolgáltató Kft.,

Szigetszentmiklós-Gyártelep (HU)

(111) 175.964
(732) Yaris Anni Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

A rovat 23 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás

(111) 120.076
(732) W.R. GRACE & CO.-CONN (Connecticut állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Columbia, Maryland (US)

(111) 120.078
(732) Sumitomo Chemical Company, Limited, Tokyo (JP)

(111) 120.118
(732) Sumitomo Chemical Company Limited, Tokyo (JP)

(111) 120.119
(732) Sumitomo Chemical Company Limited, Tokyo (JP)

(111) 120.712
(732) Sumitomo Chemical Company, Limited, Tokyo (JP)

(111) 121.626
(732) AB Electrolux, Stockholm (SE)

(111) 123.495
(732) VKR Holding A/S, Horsholm (DK)

(111) 127.567
(732) VKR Holding A/S, Horsholm (DK)

(111) 136.051
(732) VKR Holding A/S, Horsholm (DK)

(111) 136.052
(732) VKR Holding A/S, Horsholm (DK)
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(111) 143.130
(732) VKR Holding A/S, Horsholm (DK)

(111) 151.681
(732) Rácz Zsolt, Budapest (HU)

(111) 154.161
(732) PESTI EST Kft., Budapest (HU)

(111) 154.797
(732) Sun Microsystems, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Santa Clara (US)

(111) 154.920
(732) PESTI EST Kft., Budapest (HU)

(111) 154.921
(732) PESTI EST Kft., Budapest (HU)

(111) 154.922
(732) PESTI EST Kft., Budapest (HU)

(111) 155.047
(732) PESTI EST Kft., Budapest (HU)

(111) 155.048
(732) PESTI EST Kft., Budapest (HU)

(111) 155.049
(732) PESTI EST Kft., Budapest (HU)

(111) 155.050
(732) PESTI EST Kft., Budapest (HU)

(111) 155.051
(732) PESTI EST Kft., Budapest (HU)

(111) 155.052
(732) PESTI EST Kft., Budapest (HU)

(111) 155.107
(732) Capstone Turbine Corporation (California államban bejegyzett

cég), Chatsworth, California (US)

(111) 155.108
(732) Capstone Turbine Corporation (California államban bejegyzett

cég), Chatsworth, California (US)

(111) 155.493
(732) „L-SOFT” Kft., Nyíregyháza (HU)

(111) 155.950
(732) Atria Scandinavia Aktiebolag, Sköllersta (SE)

(111) 156.042
(732) MEDA Manufacturing GmbH, Köln (DE)

(111) 156.222
(732) Lowe International Limited, London (GB)

(111) 156.571
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., San Juan, Puerto Rico (US)

(111) 156.633
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc., San Juan, Puerto Rico (US)

(111) 156.695
(732) VKR Holding A/S, Horsholm (DK)

(111) 156.783
(732) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(111) 156.842
(732) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(111) 156.910
(732) VKR Holding A/S, Horsholm (DK)

(111) 156.963
(732) TATA MOTORS LIMITED, Mumbai, Maharashtra (IN)

(111) 157.745
(732) HOTEL schweizerhof Üzletviteli Kft., Gyõr (HU)

(111) 158.035
(732) DUNI AB, Malmö (SE)

(111) 158.450
(732) Bristol-Myers Squibb Pharma Company, Princeton,

New Jersey (US)

(111) 159.806
(732) Essiac Products Inc., Ottawa,Ontario (CA)

(111) 165.040
(732) VKR Holding A/S, Horsholm (DK)

(111) 170.835
(732) VKR Holding A/S, Horsholm (DK)

(111) 170.842
(732) BOY Szállítási és Szolgáltató Kft.,

Szigetszentmiklós-Gyártelep (HU)

(111) 172.035
(732) VKR Holding A/S, Horsholm (DK)

(111) 172.218
(732) VKR Holding A/S, Horsholm (DK)

A rovat 45 db közlést tartalmaz.
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Nemzeti vegyes védjegyközlemények I.
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