
(111) 166.066 (151) 2007.05.04.
(210) M 00 03712 (220) 2000.07.13.
(732) Yakira L.L.C. (New Jersey állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), South River, New Jersey (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) ECKO UNLTD.
(511) 9 Szemüvegek, szemüvegtartók, szemüvegláncok, szem-

üvegkeretek, szemüveglencsék, napszemüvegek, napszemüveg-
tartók, napszemüveglencsék és egyéb szemhez használatos ter-
mékek, amelyek ebbe az osztályba tartoznak.
14 Ékszerek és idõjelzõk.
18 Bõröndök és sporttáskák.
25 Ruházati cikkek és fejrevalók.

(111) 172.471 (151) 2005.09.27.
(210) M 00 04998 (220) 2000.09.21.
(732) Várkonyi György, Budapest (HU)
(740) dr. Ivanovits Andrea ügyvéd, Ivanovits és Kiss Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 182.378 (151) 2007.03.07.
(210) M 03 05533 (220) 2003.12.18.
(732) Nord Gate Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti

Társaság, Miskolc (HU)
(740) dr. Balázs Tamás ügyvéd, Balázs & Holló Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, életmentõ és oktatóberendezé-
sek és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbításá-
ra, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók;
hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység (kivéve bányászati szolgálta-
tások, beleértve a kõolajjal kapcsolatos szolgáltatásokat); ipari
elemzõ és kutató szolgáltatások (kivéve bányászati szolgáltatá-
sok, beleértve a kõolajjal kapcsolatos szolgáltatásokat); számítás-
technikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés, jogi szolgál-
tatások.

(111) 182.890 (151) 2006.01.11.
(210) M 04 01530 (220) 2004.04.02.
(732) Pannonhalmi Fõapátság, Pannonhalma (HU)
(740) Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Mûsoros kazetták, hanglemezek, videokazetták, CD-k,
CD-ROM-ok, DVD-k, számítógépi programok, számítástechni-
kai adathordozók.
14 Nemesfémbõl készült vagy ezekkel bevont kegytárgyak,
szobrocskák, valamint ajándék- és dísztárgyak.
16 Könyvek, folyóiratok, ismertetõ füzetek, prospektusok, szó-
rólapok, reprodukciók, levelezõlapok, levélpapírok, borítékok,
poszterek, naptárak, fényképek; tollak, bélyegzõk, kegytárgyak,
szobrocskák, valamint ajándék- és dísztárgyak papírmaséból; ta-
nítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
19 Kõbõl vagy márványból készült kegytárgyak, szobrocskák,
valamint ajándék- és dísztárgyak.
20 Fából, gipszbõl, viaszból vagy mûanyagból készült kegytár-
gyak, szobrocskák, valamint ajándék- és dísztárgyak.
21 Üvegbõl, porcelánból vagy kerámiából készült kegytár-
gyak, szobrocskák, valamint ajándék- és dísztárgyak.
25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.

(111) 183.390 (151) 2006.01.12.
(210) M 03 03495 (220) 2003.08.22.
(732) Péceli Tamás, Császártöltés (HU)

(546)

(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek; alkoholmentes italok;
gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények
italokhoz.

(111) 183.595 (151) 2006.02.09.
(210) M 04 00290 (220) 2004.01.22.
(732) Salvus Gyógy- és Ásványvíz Termelõ, Feldolgozó

és Értékesítõ Kft., Pilisszentiván (HU)
(740) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
5 Ásványvizek gyógyászati használatra.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
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41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenység.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 184.314 (151) 2006.05.03.
(210) M 03 01822 (220) 2003.04.28.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(541) Enteriõr
(511) 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) 185.897 (151) 2007.05.03.
(210) M 04 04415 (220) 2004.11.03.
(732) Komel Elektronikai és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Számítógépek.

(111) 186.362 (151) 2006.09.28.
(210) M 04 03849 (220) 2004.09.15.
(732) Varga Ferenc, Budapest (HU)

(541) INSTOREMEDIA
(511) 35 Reklám.

(111) 187.567 (151) 2007.02.22.
(210) M 04 03969 (220) 2004.09.27.
(732) BodyForm Kft., Páty (HU)
(740) Derzsi Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K. Szabadalmi

Ügyvivõi Iroda, Budapest

(554)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmé-
nyek gyógyászati használatra, diétás anyagok gyógyászati hasz-
nálatra, étkezési kiegészítõk tabletta, kapszula vagy por formájá-
ban.

(111) 187.861 (151) 2006.12.20.
(210) M 04 02724 (220) 2004.06.16.
(732) Viasat Hungária Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Csaba ügyvéd, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek (televíziós szórakoztatás, televízió-mûsorok ké-
szítése).

(111) 188.327 (151) 2007.01.23.
(210) M 02 05332 (220) 2002.11.22.
(732) ifj. Varga István, Budapest (HU)

(546)

(511) 42 Jogi szolgáltatás, számítógépes programozás.
43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

(111) 188.344 (151) 2007.01.25.
(210) M 04 01709 (220) 2004.04.15.
(732) SZIGET INVEST Kereskedelmi és Vendéglátó Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Mátyás Péter, Mátyás Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 188.595 (151) 2007.02.08.
(210) M 05 00324 (220) 2005.01.24.
(732) EGZO Kft., Budapest (HU)

(541) REKLÁMTORTA
(511) 41 Reklám kulturális televíziós magazinmûsor készítése és be-

mutatása, a reklámmûfaj szociokulturális és gazdasági aspektusa-
inak bemutatása, oknyomozás, tényfeltárás, szórakoztatás.

(111) 188.719 (151) 2007.02.19.
(210) M 05 00603 (220) 2005.02.14.
(732) Li Wei, Budapest (HU)

(546)

(511) 24 Ágynemû, asztalterítõ, textíliák és textiláruk.
25 Ruha, cipõ.

(111) 188.731 (151) 2007.02.20.
(210) M 05 01932 (220) 2005.06.03.
(732) NVN GROUP Navinet Bt., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 188.808 (151) 2007.03.01.
(210) M 05 02695 (220) 2005.08.17.
(732) Fullér Ferenc, Szigetszentmiklós (HU)

(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi implantátumok és azok behe-
lyezõ mûszerei.

40 Különbözõ anyagok mechanikai megmunkálása, felületke-
zelése.

41 Szakmai képzés.

42 Tudományos kutatások.

44 Orvosi szolgáltatás gyártott termékek bemutatása és egyben
betegellátás.

(111) 189.062 (151) 2007.03.29.
(210) M 06 00974 (220) 2006.03.22.
(732) INGLOBE Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) INGLOBE
(511) 5 Termékek és egészségügyi készítmények gyógyászati cé-

lokra; szilikon alapú füllenyomatanyag.

10 Orvosi eszközök, úgymint hallókészülékek és füllenyoma-
tok, mûszemek és orvosi felszerelések, orvosi készülékek és be-
rendezések; tisztítóspray-k és tisztítókendõk hallókészülékekhez;
tisztító- és szárítótégelyek.

(111) 189.063 (151) 2007.03.29.
(210) M 06 00280 (220) 2004.07.13.
(732) Ahlers AG., Herford (DE)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) Pionier
(511) 25 Ruházati cikkek.

(111) 189.064 (151) 2007.03.29.
(210) M 06 00975 (220) 2006.03.22.
(732) BONGRAIN S.A. (société anonyme), Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TÚRÓROPPANCS
(511) 29 Túró és túrót tartalmazó tejtermékek.

(111) 189.065 (151) 2007.03.29.
(210) M 06 00479 (220) 2006.02.10.
(732) Magyar Közületi Internettudakozó és Telefonkönyvkiadó

Kft., Budapest (HU)
(740) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, papíripari cikkek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, különösen szolgáltatá-
sok, termékek reklámozása.
38 Távközlés.
41 Kiadói tevékenység, telefonkönyvek, szolgáltatásokat fel-
soroló tematikus kiadványok megjelentetése.
42 Számítógépes adatbázissal kapcsolatos szolgáltatások, kü-
lönösen interneten keresztül nyújtott szolgáltatások; elektronikus
internetes szolgáltatás, internetes címjegyzék és interneten ke-
resztül történõ tudakozószolgáltatás.

(111) 189.066 (151) 2007.03.29.
(210) M 06 00646 (220) 2006.02.23.
(732) DigiTerra Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(541) DigiTerra
(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.

(111) 189.068 (151) 2007.03.29.
(210) M 06 00954 (220) 2006.03.22.
(732) Mille és Ajtómentõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mohácsy Lénárd ügyvéd, Gyõr

(541) AJTÓMENTÕ
(511) 37 Biztonsági zárak javítása.

45 Biztonsági zárak kinyitása.

(111) 189.069 (151) 2007.03.29.
(210) M 06 00024 (220) 2006.01.04.
(732) KOFOLA a.s., Krnov (CZ)
(300) 430.393 2005.10.07. CZ
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

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

M691

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/6

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(111) 189.070 (151) 2007.03.29.
(210) M 06 00472 (220) 2006.02.10.
(732) SMP Hungary Sportrendezvény Szervezõ Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Molnár Tamás, Molnár Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 189.071 (151) 2007.03.29.
(210) M 06 00649 (220) 2006.02.23.
(732) Quo Vadis Consult Szolgáltató Betéti Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Õri Gábor, Õri Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 189.072 (151) 2007.03.29.
(210) M 06 00960 (220) 2006.03.22.
(732) Royal Cleaning Ruhatisztító Kereskedelmi és Szolgáltató

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

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelés; fehérnemû mosása; fehérnemû
vasalása; fehérnemû-tisztítás; fertõtlenítés; mosodák; pelenka-
mosás; ruhagõzölés, vasalás; ruhajavítás; ruhanemûk tisztítása;
ruhák felujítása; ruhák kitömése; stoppolás (ruhajavítás); szõr-
mék karbantartása tisztítása és javítása; tisztítógépek kölcsönzé-
se; vegytisztítás.
40 Anyagmegmunkálás; festési szolgáltatások; kalanderezés,
mángorlás (textilanyagoknál); kelmefestés; ruhaanyagok gyûrés-
állóvá tétele; ruhaanyagok tûzállóvá tétele; ruhavarrás; ruhák át-
alakítása; ruhák elõzsugorítása, beavatása; steppelés, tûzés; sza-
bás, szabászati szolgáltatások; szõrme fényesítése; szõrme moly
elleni kezelése; szõrme présfényezése; szõrmebundák egyedi fa-
zonigazítása; szõrmefestés; szûcsmunkák; textilanyagok fehérí-
tése; textilanyagok kezelése; textilanyagok kikészítése, appretú-
rája; textilanyagok molymentesítése; textilfestés; textília impreg-
nálása, vízhatlanná tétele.

(111) 189.073 (151) 2007.03.29.
(210) M 05 00217 (220) 2005.01.17.
(732) dr. Oroszné dr. Prekop Erzsébet, Miskolc (HU)

(546)

(511) 33 Pálinkák (sörök kivételével).

(111) 189.074 (151) 2007.03.29.
(210) M 06 00647 (220) 2006.02.23.
(732) KEMI-BA(U)RCS Kereskedelmi, Termelõ és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Barcs (HU)
(740) dr. Kovács Attila, Kovács, Réti, Szegheõ Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 189.075 (151) 2007.03.29.
(210) M 06 00475 (220) 2006.02.10.
(732) JZJ Vendéglátó, Szolgáltató, Kereskedelmi és Kulturális Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(546)

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

(111) 189.076 (151) 2007.03.29.
(210) M 06 00976 (220) 2006.03.22.
(732) SOS Kinderdorf, Inssbruck (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SOS-GYERMEKFALU
(511) 16 Nyomtatott anyagok, prospektusok, brosúrák, poszterek, ra-

gasztócímkék (irodaszer), könyvek, magazinok, naptárak, kár-
tyák.
36 Anyagi eszközök és adományok gyûjtése gyermekeket és fi-
atalokat támogató és gondozó intézmények javára.
41 Gyermekek és fiatalok nevelése és szakmai képzése.

(111) 189.077 (151) 2007.03.29.
(210) M 06 00279 (220) 2006.01.30.
(732) PROTFILT Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) PROTFILT
(511) 11 Vízszolgáltató berendezések; szûrõk (háztartási vagy ipari

berendezések részére); szûrõk ivóvízhez; víztisztító berendezé-
sek; víztisztító készülékek és gépek; vízszûrõ berendezések.
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(111) 189.078 (151) 2007.03.29.
(210) M 06 00958 (220) 2006.03.22.
(732) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

(111) 189.079 (151) 2007.03.29.
(210) M 06 00977 (220) 2006.03.22.
(732) PHARMAHERB Kft., Bükkszentkereszt (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények és diétás anyagok gyógyá-
szati használatra; gyógynövények; gyógyteák.
29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zse-
lék, lekvárok (dzsemek); élelmiszerek, élelmiszer-kiegészítõk.
30 Tea, tea alapú italok.

(111) 189.081 (151) 2007.03.29.
(210) M 06 00480 (220) 2006.02.10.
(732) Vino Gusto Kft., Budapest (HU)

(541) MISS NUSS
(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;
amerikai palacsinták; amerikaimogyorós cukrászsütemények;
aprósütemény; teasütemény; aprósütemények; aromák, az illó-
olajok kivételével; aromák italokhoz, az illóolajok kivételével;
aromák süteményekhez, az illóolajok kivételével; aromás készít-
mények élelmezéshez; babliszt; bonbonok (cukorkák); bors; bri-
ós; burgonyaliszt étkezésre; búzadara; búzaliszt; chips (gabona-
készítmény); chow-chow (ízesítõszer); chutney [fûszeres ízesítõ];
cikória (pótkávé); cukor.

(111) 189.082 (151) 2007.03.29.
(210) M 06 00294 (220) 2006.01.30.
(732) Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Mûködõ

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

(546)

(511) 6 Fém építõanyagok és fémszerkezetek; csapok és szelepek.
7 Szivattyúk és kompresszorok; csapok és szelepek (mint gép-
részek).
9 Villamos energia vezetésére, elosztására, kapcsolására, át-
alakítására, tárolására szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; mérõmûszerek, ipari, híradástechni-
kai termékek és ipari folyamatirányító rendszerek.

11 Kazánok és radiátorok és egyéb fûtõberendezések.

35 Villamosenergia-kereskedelem; gépjármû és gépjármûal-
katrész-kereskedelem; bútor, valamint elektromos és nem elekt-
romos háztartásicikk-kiskereskedelem; valamint egyéb kereske-
delmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák be-
leértve az információk/adatok számítógépes adatbázisokba ren-
dezését és szerkesztését, valamint adatbanki tevékenységet; üz-
letszervezési, üzletviteli és üzletvezetési tanácsadás; könyvelési,
könyvvizsgálati és adószakértõi tevékenység, valamint máshova
nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segítõ szolgáltatások.

36 Pénzügyi lízing és egyéb hitelügyletek; ingatlanügyletek;
egészségbiztosítás.

37 Építkezés beleértve az építésieszköz-kölcsönzést is sze-
mélyzettel vagy a nélkül; javítás beleértve a gépjármû-karbantar-
tást és -javítást, továbbá elektromos háztartási cikk, irodai gép és
számítógép karbantartása és javítása, szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés.

39 Villamosenergia-szállítás és -elosztás; szárazföldi személy-
és közúti teherszállítás; tárolás és raktározás; valamint hulladék
(beleértve a szennyvizet is) gyûjtése, szállítása és tárolása.

40 Villamosenergia-termelés; nyomdai szolgáltatások beleért-
ve a könyvkötészetet és egyéb befejezõ mûveleteket is; hulladék
(beleértve a szennyvizet is) kezelése és a hulladékból anyagában
hasznosítható anyagok kivonása; szennyezõdésmentesítés.

41 Könyvkiadás és egyéb kiadványok kiadása; szakmai kép-
zés; fényképészet; sportlétesítmények üzemeltetése; sporttevé-
kenységek, valamint szabadidõs tevékenységek és szolgáltatások
nyújtása.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó kutatói, tervezõi és fejlesztõ tevékenység; ipari elemzõ-, ku-
tató- és vizsgálati szolgáltatások; mérnöki szakértõi tevékenység
és szaktanácsadás; számítástechnikai hardver- és szoftverterve-
zés, -fejlesztés és szaktanácsadás, valamint egyéb számítástechni-
kai tevékenység és szolgáltatások beleértve a számítógépprogra-
mok kidolgozását, kiadását, sokszorosítását, korszerûsítését és
fenntartását, valamint a számítógépes adathordozó sokszorosítást
is.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; idõleges szállás-
adás.

(111) 189.083 (151) 2007.03.29.
(210) M 06 00290 (220) 2006.01.30.
(732) BERLIN-CHEMIE AG, Berlin (DE)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

(111) 189.084 (151) 2007.03.29.
(210) M 06 00282 (220) 2006.01.30.
(732) Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)
(740) Kuráth Gabriella, Pécs

(546)

(511) 41 Oktatás.

(111) 189.085 (151) 2007.03.29.
(210) M 06 00284 (220) 2006.01.30.
(732) Panyolai Szilvórium Kft., Panyola (HU)

M693

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/6

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(111) 189.086 (151) 2007.03.29.
(210) M 06 00278 (220) 2006.01.30.
(732) KIPPER Hidraulika Kft., Csömör (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 37 Javítás, szerelési szolgáltatások; hidraulika javítása, szere-
lése, karbantartása.

(111) 189.087 (151) 2007.03.29.
(210) M 06 00955 (220) 2006.03.22.
(732) Gyõri Likõrgyár Rt., Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(541) Pálinkárium üzletlánc
(511) 33 Pálinkák, szeszes italok, égetett szeszes italok, alkoholos

gyümölcskivonatok, aperitifek.
35 Kereskedelmi szolgáltatások, kereskedelmi kiállítások és
vásárok szervezése, reklámozás, árubemutatás, áruminták ter-
jesztése.
41 Szabadidõs szolgáltatások nyújtása.
43 Vendéglátás.

(111) 189.088 (151) 2007.03.29.
(210) M 06 00953 (220) 2006.03.22.
(732) MILLE és AJTÓMENTÕ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mohácsy Lénárd ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 37 Biztonsági zárak javítása.
45 Biztonsági zárak kinyitása.

(111) 189.089 (151) 2007.03.29.
(210) M 06 00481 (220) 2006.02.10.
(732) ParfumPoint Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

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

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

(111) 189.090 (151) 2007.03.29.
(210) M 06 00952 (220) 2006.03.22.
(732) Elektro Profi ’96 Mûszaki Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Beszerzõi szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások be-
szerzése mások számára).
36 Bérházak kezelése; ingatlankezelés; irodák [ingatlanok]
bérlete.
39 Áruk raktározása; áruszállítás; raktárbérlet; raktározás, tá-
rolás.
40 Információ anyagkezelésrõl.

(111) 189.091 (151) 2007.03.29.
(210) M 06 00471 (220) 2006.02.10.
(732) dr. Varga József, Budapest (HU)

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

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

(111) 189.092 (151) 2007.03.29.
(210) M 06 00149 (220) 2006.01.17.
(732) INVITEL Távközlési Szolgáltató Rt., Budaörs (HU)
(740) dr. Dobó Géza, Dobó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 189.218 (151) 2007.04.05.
(210) M 06 00813 (220) 2006.03.09.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda Alirodája, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, kávékivonatok, kávé alapú készítmények és italok, je-
ges kávé, kávépótlók, kávépótló kivonat, kávépótló alapú készít-
mények és italok; cikória; tea, teakivonatok, tea alapú készítmé-
nyek és italok; jeges tea; maláta alapú készítmények; kakaó és ka-
kaó alapú készítmények és italok, csokoládé, csokoládétermékek,
csokoládé alapú készítmények és italok, cukorkaáruk, édességek,
cukorkák; cukor; rágógumi, természetes édesítõk; pékáruk, ke-
nyér, élesztõ, sütemények; kekszek, cukrászsütemények, aprósü-
temények, ostyák, tejkaramella, pudingok; jégkrém, fagylalt,
gyümölcsfagylaltok, sörbet (fagylalt), fagyasztott édességek, fa-
gyasztott sütemények, jégkrémek, fagyasztott desszertek, fa-
gyasztott joghurtok, keverékek jégkrém és/vagy gyümölcsfagy-
laltok és/vagy sörbet és/vagy fagyasztott édességek és/vagy fa-
gyasztott sütemények és/vagy jégkrém és/vagy fagyasztott
desszertek és/vagy fagyasztott joghurtok készítéséhez, méz és
mézpótlók; gabonapelyhek, müzli, kukoricapehely, gabonape-
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hely-szeletek, fogyasztásra kész gabonapehely, gabonakészítmé-
nyek, rizs, tészták, galuska; rizs, liszt vagy gabona alapú ételké-
szítmények, fogyasztásra kész állapotban is; pizzák; szendvicsek;
tápláló tésztakeverékek és sütésre kész tésztakészítmények; szó-
szok, szójaszósz, ketchup, ízesítõ és fûszertermékek ételekhez,
ehetõ fûszerek, fûszerek, salátaöntetek, majonéz, mustár, ecet.

(111) 189.219 (151) 2007.04.05.
(210) M 06 00814 (220) 2006.03.09.
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU);

Poller György, Pécsvárad (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegto-
kok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc; fényképe-
zõ vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, vi-
deokamerák és fényképészeti objektívok; egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok; látcsövek,
teleszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek;
optikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék; egyéb optikai
készülékek, mûszerek vagy anyagok; számítógépek, számológé-
pek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép-pe-
rifériák, számítógépes oktatóberendezések és -felszerelések, va-
lamint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló beren-
dezések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldol-
gozó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számí-
tógépi programok általában és különösen ilyen gépekhez és be-
rendezésekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 189.220 (151) 2007.04.05.
(210) M 06 00815 (220) 2006.03.09.
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU);

Poller György, Pécsvárad (HU)

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegto-
kok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc; fényképe-
zõ vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, vi-
deokamerák és fényképészeti objektívok; egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok; látcsövek,
teleszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek;
optikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék; egyéb optikai
készülékek, mûszerek vagy anyagok; számítógépek, számológé-
pek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép-pe-
rifériák, számítógépes oktatóberendezések és -felszerelések, va-

lamint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló beren-
dezések, video berendezések, optikai adat- és képtároló és feldol-
gozó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számí-
tógépi programok általában és különösen ilyen gépekhez és be-
rendezésekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 189.221 (151) 2007.04.05.
(210) M 06 00978 (220) 2006.03.23.
(732) A&H Fashion Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Roósz Barbara, Madej és Roósz Ügyvédi Iroda, 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.
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.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 189.222 (151) 2007.04.05.
(210) M 06 00980 (220) 2006.03.23.
(732) Co-op Hungary Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, 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.
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(111) 189.223 (151) 2007.04.05.
(210) M 06 00982 (220) 2006.03.23.
(732) PRO-WIDE Rendezvényügynökség Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 189.224 (151) 2007.04.05.
(210) M 06 00983 (220) 2006.03.23.
(732) LINE DESIGN Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 189.225 (151) 2007.04.05.
(210) M 06 00985 (220) 2006.03.23.
(732) OXIGÉN Kulturális, Szabadidõ és Sportklub, Debrecen (HU)

(546)

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

(111) 189.227 (151) 2007.04.05.
(210) M 06 00816 (220) 2006.03.09.
(732) ALFA WASSERMANN HUNGARY Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ALANERV
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; diétás készítmények gyó-

gyászati használatra.

(111) 189.228 (151) 2007.04.05.
(210) M 04 01522 (220) 2004.04.02.
(732) EUROMAGNET Porkohászati, Termelõ és Kereskedelmi

Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Zoltán Gábor, Zoltán és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) EUROMAGNET
(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;

hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;

nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek, lakatosipari termé-
kek, fémtömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekré-
nyek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.

(111) 189.229 (151) 2007.04.05.
(210) M 06 00821 (220) 2006.03.09.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

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

(111) 189.230 (151) 2007.04.05.
(210) M 06 00822 (220) 2006.03.09.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

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

(111) 189.231 (151) 2007.05.07.
(210) M 06 00823 (220) 2006.03.09.
(732) Bristol-Myers Squibb & Gilead Sciences, LLC (Delaware

állam törvényei szerint mûködõ vállalat), Foster City,
California (US)

(300) 78/715,032 2005.09.16. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) STRIVIST
(511) 5 Vírusellenes gyógyszerészeti készítmények HIV-megbete-

gedés kezelésére.

(111) 189.232 (151) 2007.04.05.
(210) M 06 00981 (220) 2006.03.23.
(732) MISS ELI Kft., Budapest (HU)
(740) Posztolova Iva Nikolova, Budapest

(541) HEAVEN
(511) 3 Mûköröm, mûkörömragasztó.

(111) 189.234 (151) 2007.04.05.
(210) M 04 00276 (220) 2004.01.21.
(732) Karácsonyi Attila, Pécs (HU)
(740) dr. Rákosy Lajos, Dr. Rákosy Lajos Ügyvédi Iroda, Pécs

(541) Muff
(511) 32 Gyömbérsör, malátasör, sörbetek, sörök, szénsavas italok.

(111) 189.235 (151) 2007.04.05.
(210) M 04 00752 (220) 2004.02.20.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) PINK FRESH
(511) 3 Detergensek; készítmények és anyagok mosodai célokra;

szövetkikészítõ készítmények; fehérítõszerek; tisztító-, fényesí-

M696

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/6

Nemzeti lajstromozott védjegyek



tõ-, súroló- és csiszolókészítmények; edénymosó szerek; szappa-
nok; kéztisztító szerek; tisztító- és fényesítõkészítményekkel át-
itatott kendõk.

(111) 189.298 (151) 2007.04.16.
(210) M 05 02316 (220) 2005.07.11.
(732) Anesta AG, Zug (CH)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) VIGIL
(511) 5 Gyógyszerek.

(111) 189.299 (151) 2007.04.16.
(210) M 04 00901 (220) 2004.02.27.
(732) TOKAJ-HÉTSZÕLÕ Szõlõtermesztési és Borászati Rt.,

Tokaj (HU)
(740) Pongráczné dr. Csorba Éva ügyvéd, Kaposvár

(541) CHATEAU IMPERIAL de TOKAJ
(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó bor.

(111) 189.302 (151) 2007.04.18.
(210) M 05 02604 (220) 2005.08.08.
(732) Sz+Sz International Kft., Szombathely (HU)

(546)

(511) 3 Illatszerkészítmények, illatszerek.
9 Optikai cikkek, napszemüvegek, optikai lencsék, optikai
üvegek, sportszemüvegek, szemlencsék, okulárék, szemlencsét
tartalmazó mûszerek, szemüvegek (optika), szemüvegkeretek,
szemüveglencse üvegjei, szemüvegtokok, szemüvegzsinórok.
14 Amulettek (ékszerek), aranyszálak (ékszerek), díszek (ék-
szerek), drágakövek, fülbevalók, gyûrûk (ékszerek), karkötõk
(ékszerek), karórák, láncok (ékszer), nyakláncok (ékszer), strassz
(drágakõ utánzat).

(111) 189.303 (151) 2007.04.18.
(210) M 06 00292 (220) 2006.01.30.
(732) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) TALTOS
(511) 5 Gyomirtó szerek (herbicidek) mezõgazdasági használatra.

(111) 189.306 (151) 2007.04.26.
(210) M 05 02669 (220) 2005.08.12.
(732) Drugtech Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),

Wilmington, Delaware (US)
(300) 78/571,919 2005.02.22. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) REPLIVA
(511) 5 Táplálékkiegésztítõk; vastartalmú kiegészítõk.

(111) 189.307 (151) 2007.04.27.
(210) M 03 04478 (220) 2003.10.27.
(732) TETÕFIX Építõipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kiss Katalin ügyvéd, Kiss és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Tetõáruház

(511) 6 Ablakgörgõk; ablakkeretek, ablaktokok fémbõl; ablakke-
ret-rögzítõk; ablakkilincsek fémbõl; ablakredõnyök, zsaluk fém-
bõl; ablakszárny-rögzítõk fémbõl; ablakszerelvények fémbõl; ab-
lakvasalások; acél nyers vagy félig megmunkált állapotban; acél-
csövek; acéllemezek; acélötvözetek; acélredõnyök; acélrudak;
acélszalag; ajtóbetétek fémbõl; ajtócsukó készülékek (nem elekt-
romos); ajtókeretek, ajtótokok fémbõl; ajtókilincsek fémbõl; ajtó-
kopogtatók; ajtónyitó szerkezetek (nem elektromos); ajtórete-
szek; ajtószerelvények fémbõl; ajtóvasalások; ajtózárak fémbõl;
aknarácsok, búvónyílásfedelek fémbõl; alumíniumfólia; alumíni-
umhuzal; anyacsavarok fémbõl; bádogkannák; bádoglemez, óno-
zott lemez, fehérbádog; béléscsövek fémbõl olajkutakhoz; bilin-
csek; biztonsági fémláncok; biztonsági korlátok utakra fémbõl;
borítólemezek fémbõl (épületekhez); bronz; bronz mûtárgyak;
bugák, tuskók nem nemesfémbõl; burkolólapok fémbõl; burkoló-
lapok fémbõl épületekhez; bútorgörgõk fémbõl; bútorszerelvé-
nyek (fémbõl); bûzelzáró szifonok szelepei fémbõl); cink; cirkó-
nium; cölöpök fémbõl; csapok, cövekek fémbõl; csapszegek, csa-
varok fémbõl; csatlakozók fémbõl; csatok fémbõl; csavaralátétek,
alátétgyûrûk fémbõl; csavarkulcsok fémbõl; csévélõk fémbõl fle-
xibilis csövekhez, nem mechanikusak; csomagolótartályok fém-
bõl; csõbilincsek, konzolok építményekhez; csõelágazások fém-
bõl; csõhálózat fémbõl; csõtoldatok fémbõl; csõvezetékek fémbõl
szellõzõ- és légkondicionáló berendezésekhez; dobozok fémbõl;
dobozok fémzárai; dróthálók; drótkötelek; drótkötelek, sodrony-
kötelek; elosztóvezetékek fémbõl csõvezetékekhez; elõre gyár-
tott padozatok, peronok fémbõl; emelõcsigák fémbõl (nem gépek-
hez); ereszcsatornák fémbõl; erõsítõ merevítõanyagok fémbõl,
betonhoz; erõsítõ, merevítõanyagok, fémbõl, csövekhez; erõsítõ,
merevítõanyagok, fémbõl, épületekhez; erõsítõanyagok, váz-
anyagok fémbõl, gépszíjakhoz; ezüstözött ónötvözet; falburkola-
tok fémbõl; falicsatlakozók fémbõl; falkapcsok [hegymászó fel-
szerelés]; fák fém védõszerkezetei; fehérfém, csapágyfém; fejge-
rendák, áthidaló elem fémbõl; ferrokróm; ferromolibdén; ferro-
szilícium; ferrotitán; ferrovolfrám; feszítõelemek; fém bélésgyû-
rûk; fémablakok; fémajtók; fémakasztók ruhafogasokhoz; fém-
anyagok drótkötélpálya rögzített elemeihez; fémállványzatok;
fémáruk (kisméretûek); fémburkolatok építményekhez; fémcsa-
varok; fémcsövek; fémcsövek központi fûtõberendezésekhez,
fémdobozok; fémdugók; fémek nyers vagy félig megmunkált ál-
lapotban; fémépítmények; fémfóliák csomagolásra; fémfonal kö-
tözési célokra; fémgyûrûk; fémgyûrûk kulcsokhoz; fémgyûrûk,
szorítópántok; fémgyûrûk, szorítópántok nyelekhez; fémhevede-
rek tehermozgatáshoz; fémhordók; fémhuzalfeszítõ elemek; fém-
huzalok; fémkabinok szórópisztolyos festéshez; fémkapcsok;
fémkapcsok, kampók (tetõ) palához; fémkapuk; fémkábelek nem
elektromos célra; fémkerámiák; fémkeretek építményekhez; fém-
kosarak, fémláncok fémlemezek; fémlépcsõk; fémlétrák; fémosz-
lopok; fémoszlopok (építmények részei); fémoszlopok, fémru-
dak; fémötvözetek; fémpadlók; fémpántok kötözési célokra; fém-
párkányok, fémereszek; fémpóznák, fémoszlopok; fémrácsok
rúdjai; fémrácsozat (mintás); fémrostélyok, fémrosták; fémsilók;
fémszalagfeszítõ elemek; fémszerelvények építményekhez; for-
gó kéménytoldalék (fémbõl); forgóajtók, nem automatikus; födé-
mek, mennyezetek fémbõl; födémgerendák fémbõl; függõszerke-
zetek, hurkok fémbõl tehermozgatáshoz; gombkilincsek, gomb-
fogantyúk fémbõl; gyûrûsfejû) csavarok; hordozható építmények
fémbõl; hordozható melegházak fémbõl; horgok, kampók (fémtö-
megcikkek); horgonyok; horgony(zó)lemezek, lehorgonyzóla-
pok; huzalok fémötvözetekbõl (kivéve a biztosítékhuzalokat); il-
lesztõbetétek, béléslemezek fémbõl, járólapok fémbõl; jégpályák
(szerkezetek) fémbõl; jégszegek (mászóvasak); kapcsolóhüve-
lyek csövekhez fémbõl; karimák, gallérok fémbõl; karmantyúk,
hüvelyek (fémtömegcikk); kasza, ill. sarlónyelek fémbõl; kazá-
nok, kemencék tûznyílásához védõlemezek; kábelcsatlakozók
fémbõl (nem elektromos); kábelsaruk/kábelszorítók fémbõl; ká-
dak, medencék fémbõl; keményforrasz ötvözetek; keményfor-
raszrúd; kengyelek, bilincsek fémbõl; kerítések fémbõl; kerítés-
oszlopok fémbõl; kémények fémbõl; kéményoszlopok, kémény-
testek fémbõl; kéménysisakok, kéménytoldatok fémbõl; koszorú-
gerendák, tartógerendák fémbõl; könyökcsõvek fémbõl; kötélpá-
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lya és futómacska kábelek; kötélvégelzárók, csatlakozók fémbõl;
kötések fémbõl; kötõfonalak fémbõl mezõgazdasági használatra;
külsõ zsaluk, ablaktáblák fémbõl; küszöbök fémbõl; lakatok; lam-
bériák, falburkolatok fémbõl; láncok állatok számára; láncok ku-
tyáknak; lefolyócsövek fémbõl; lefolyók, vízlevezetõ csatornák
fémbõl; lemezbugák, brammák vasból; levélszekrények fémbõl;
lécek fémbõl; lépcsõfoklapok fémbõl; lépcsõpofák, lépcsõoldal-
falak fémbõl; melegházak szerkezeti elemei fémbõl; merevítõle-
mezek; mûvészeti tárgyak fémbõl; nyomócsövek fémbõl; ólom,
nyers vagy félig megmunkált állapotban; ólomzárak, plombák;
ón; ónfólia; ónozott lemez csomagolóanyagok; padlóburkolatok
fémbõl; padlóburkoló lapok fémbõl; páncélok, mellvértek; pán-
célzatok; párkánydíszek fémbõl; rakodólapok anyagmozgatáshoz
fémbõl; rakodólapok fémbõl; reteszek; reteszek, kallantyúk fém-
bõl; réz, nyers vagy félig megmunkált állapotban; rézgyûrûk; réz-
huzal, nem szigetelt; rovarernyõ-keretek fémbõl; rugók (fémtö-
megcikk); rugószárak (lakatokhoz); ruhaakasztók fémbõl; sar-
kantyúk, kapaszkodókarmok; sarokpántok, ablakpántok fémbõl;
sarokpántok fémbõl; sarokvasak, szögvasak; sasszegek; szege-
csek, fémbõl; szegecsek, (gombos)tûk (fémtömegcikkek); szele-
pek fémbõl (nem géprészek); szellõztetõablakok, csapóablakok
fémbõl; szerszámnyelek fémbõl; szerszámosdobozok fémbõl
(üres); szerszámosládák fémbõl (üres); szélkakasok fémbõl; szíj-
feszítõk fémbõl; szobrok fémbõl; szorítókengyelek kábelekhez és
csövekhez; szögek; szögesdrót; tartályok folyékony üzemanyag
részére fémbõl; támoszlopok, cölöpök fémbõl; teherhordó fémhe-
vederek; telefonfülkék fémbõl; telefonpóznák fémbõl; tetõfedé-
sek (fémbõl); tetõfedõ anyagok fémbõl; titán; tolózárak (lapos);
tombak; tömítõfedelek fémbõl; tûzbakok; tûzellenzõk fémbõl;
tûzõszegek; tyúkólak, tyúkketrecek fémbõl; ugródeszkák fémbõl;
úszómedencék (fémszerkezetek); útburkolat elemek fémbõl; vas
nyers vagy félig megmunkált állapotban; vasabroncsok; vasáruk;
vashuzal; vasszalagfeszítõk (feszítõkengyelek); vasszerkezetek,
fémállványzatok épületekhez; válaszfalak fémbõl; vályúk fém-
bõl, habarcs keveréséhez; vezetõsínek fémbõl tolóajtókhoz; veze-
tõsínek, terelõsínek; védõtetõk fémbõl (épületekhez); vízcsövek
fémbõl; vízvezetékszelepek fémbõl; volfrám; zár felsõpajzsok
jármûvekhez, fémbõl; zárak fémbõl, nem elektromosak; záróle-
mezek, csõburkolatok építményekhez; zárólemezek, csõburkola-
tok tetõre, fémbõl; záróreteszek, zárócsapszegek; zsalugáterek
fémbõl; zsaluzatok fémbõl, betonhoz; zsámolyok, (kislétrák)
fémbõl; zsírzófejek; ágylábgörgõk fémbõl; ágyvasalások fémbõl;
állítóhorgok fémbõl csövekhez; építmények acélból; építõanya-
gok fémbõl; építõelemek fémbõl; épület- vagy bútorszerelvények
alpakkából (újezüstbõl); öntött acél; öntöttvas, nyers vagy félig
megmunkált állapotban; összekapcsoló elemek fémbõl, láncok-
hoz; ütközõk fémbõl.

17 Akrilgyanták (félkész termékek); alátétgyûrûk gumiból
vagy vulkánfíberbõl; azbeszt alátétek; azbesztburkolatok; az-
besztpala; csapószelepek, légszelepek gumiból; csomagoló- (pár-
názó) anyagok gumiból vagy mûanyagból; csõcsatlakozások
(nem fémbõl); csõkarmantyúk (nem fémbõl); csõtömítések; csö-
vek textilanyagból; dielektrikumok (szigetelõk); dilatációs hé-
zagkitöltõk; dugók gumiból; ebonit (keménygumi); erõsítõanya-
gok csövekhez (nem fémbõl); fakéreg hangszigeteléshez; gumi
nyers vagy félig feldolgozott állapotban; gumigyûrûk; gumikar-
mantyúk gépalkatrészek védelmére; gumiszálak nem textilipari
használatra; guttapercha; hangszigetelõ anyagok; hõsugárzást
gátló anyagok; hõszigetelõ anyagok; karbonrostok nem textilipari
használatra; kõgyapot (szigetelõanyag); kötelek gumiból, gumi-
kötelek; latex (gumi); léghuzat elleni tömítõszalagok; mûanyag,
félig feldolgozott; mûanyag fóliák nem csomagolási célokra; mû-
anyag burkolatok mezõgazdasági célokra; mûanyag szálak nem
textilipari használatra; mûgyanták (félkész termékek); mûszálak
nem textilipari használatra; nedvesség elleni szigetelõanyagok
épületekhez; ragasztószalagok, orvosi, papíripari vagy háztartási
használattól eltérõ használatra; rugalmas csövek, nem fémbõl; ru-
galmas fonalak nem textilipari használatra; salakgyapot (szigete-
lõanyag); szelepek gumiból vagy vulkánfíberbõl; szigetelõfesté-
kek; szigetelõ fémfóliák; szigetelõkesztyûk; szigetelõlakkok; szi-
getelõszövetek; szigetelõanyagok; szigetelõanyagok elektromos

vezetékekhez; szigetelõanyagok kábelekhez; szigetelõanyagok
(nyílászárókhoz); szigetelõk; szigetelõnemez; szigetelõpapír,
kátránypapír; szigetelõszalagok; szigetelõtapaszok; szintetikus
gumi; szûrõanyagok (félig megmunkált mûanyagok vagy habok);
tömítések, szigetelések; tömítõanyagok tömítõanyagok csatlako-
zásokhoz; tömítõkitt; tömõ- (párnázó) anyagok gumiból vagy
mûanyagból; újrafelhasznált cellulózfólia nem csomagolási cél-
ra; vatta tömítésre; vászontömlõk; vegyszerek rések javítására;
viszkózlemezek nem csomagolási célra; vízhatlan tömítések; víz-
záró tömítõgyûrûk; vulkánfíber; zacskók (tasakok) csomagolásra;
öntapadó szalagok orvosi, papíripari vagy háztartási használattól
eltérõ használatra; ütközõk gumiból; üveggyapot szigetelési cél-
ra; üvegszálak szigetelésre; üvegszálból készült szövetek szigete-
lésre.

19 Ablakkeretek, ablaktokok nem fémbõl; ablakok, nem fém-
bõl; ablaküveg (a jármûablakok kivételével); ablaküveg (építési);
agyag; agyag téglákhoz; ajtók nem fémbõl; ajtókeretek, ajtótokok
nem fémbõl; ajtótáblák, kapubéleletek nem fémbõl; aknafedla-
pok, nem fémbõl; akváriumszerkezetek; akváriumi homok; akvá-
riumi kavics; alabástrom; alabástromüveg; alakításra alkalmas fa;
armatúrák, merevítések építési célra (nem fémbõl); azbesztce-
ment; azbeszthabarcs; belsõ borítólemezek nem fémbõl, építési
célokra; beton; bevonatok építõanyagok; bitumen; bitumen építé-
si anyagok; bitumenes bevonatok tetõfedéshez; bitumenes (kát-
rány)papír; biztonsági üveg; burkolatok (építés), nem fémbõl;
burkolólapok építéshez, nem fémbõl; burkolólapok, nem fémbõl;
burkolólemezek, nem fémbõl, bûzelzárók, szagelzáró szifonok
(nem fémbõl, nem mûanyagból); cement; cementlapok; cement-
oszlopok; csapóajtók, nem fémbõl; csövek homokkõbõl; deszkák
fából, építéshez; díszlécek párkányokhoz, nem fémbõl; dongafák;
dúcok, támfák nem fémbõl; elágazócsövek, ágcsövek nem fém-
bõl; elektromos vezetékeket tartó oszlopok (nem fémbõl); elõre
gyártott rámpák, nem fémbõl; elõtetõk, nem fémbõl; esõvízcsa-
tornák (építés) nem fémbõl; ezüsthomok; fa burkolatokhoz; fa
háztartási eszközök készítéséhez; fa útburkolatok; faburkolatok;
faforgácslemez (farostlemez) (építés); falborítások (építés), nem
fémbõl; falborítások nem fémbõl; felvonulási épületek, barakkok;
forgó kéménytoldatok, szellõzõkürtõk (nem fémbõl); födémge-
rendák, nem fémbõl; furnér, lemezelt fatábla; fürdõkabinok nem
fémbõl; fûrészáru, deszkaáru; fûrészelt fa; geotextilek [építkezé-
sekhez]; gerendák, tartóoszlopok, nem fémbõl; gipsz; gipszvako-
lat; gránit; habarcs építési célokra; homok (az öntödei homok ki-
vételével); hónaljfák, keskeny pallók; hosszabbítók kémények-
hez, nem fémbõl; kandallóburkolatok; kapuk, nem fémbõl; karton
építkezési célokra; kavics, murva, sóder; kátrány; kátrányozott
szalagok (építõipar); kemencék cementanyaga; kerámiák alap-
anyagai; kerítések nem fémbõl; kémények (nem fémbõl); ké-
ményoszlopok nem fémbõl; kéménytoldatok nem fémbõl; kilúgo-
zott cukornád, bagassz (építõanyag); klinkerkõ; kohóhabsalak ce-
ment; kõ; kõfaragványok; kõszénkátrány; kötõanyagok tégla-
gyártáshoz; kötõanyagok utak karbantartásához; külsõ redõnyök,
nem fémbõl, nem textilanyagokból; küszöbök, nem fémbõl;
kvarc, hegyikristály; lécek, nem fémbõl; lépcsõfokok, nem fém-
bõl; lépcsõk, nem fémbõl; lépcsõpofák (lépcsõházak részei), nem
fémbõl; lugasok (építmények); magnéziacement; makadám; már-
vány; megmunkált fa; melegházak, üvegházak keretei nem fém-
bõl; mellszobrok, kõbõl, betonból vagy márványból; mellvédbá-
bok, balluszterek; mennyezetek, nem fémbõl; merevcsövek, nem
fémbõl (építés); mész, mészkõ, mészmárgák; mobil épületek,
nem fémbõl; mobil melegházak, nem fémbõl; mozaikok építési
célokra; mûanyag sínek [építõanyagok]; mûkõ; mûvészeti tár-
gyak kõbõl, betonból vagy márványból; nád, építési célra; olivin
építési célra; oszlopok, nem fémbõl; padlóburkoló mozaiklapok,
nem fémbõl; padlók, nem fémbõl; pala(kõ); palapor; palák, palás
kõzetek; palisszádok, nem fémbõl; parkettafák; parketták; párká-
nyok, nem fémbõl; párkányokhoz díszlécek, nem fémbõl; posta-
ládák (kõmûvesmunkák); préselt parafa; profillécek fából falbur-
kolathoz (lambéria); rácsozatok, rácsmûvek, nem fémbõl; redõ-
nyök, nem fémbõl; rovarernyõk, nem fémbõl; salak (építõanyag);
salaktörmelék; samott (tûzálló anyag); sarokcsatornák, nem fém-
bõl; szádfalak, szádpallók, nem fémbõl; szárnyasablakok, nem
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fémbõl; szemöldökfák, áthidalók, nem fémbõl; szennyvízcsövek,
lefolyócsövek (nem fémbõl); szennyvízejtõ csövek (nem fém-
bõl); szigetelõüveg (építési); szigetelõpapír; szilícium-dioxid
(kvarc); színes üvegablakok; szobrocskák kõbõl, betonból vagy
márványból; szobrok kõbõl, betonból vagy márványból; szurok
(építõanyag); tartályok kõmûvesmunkákhoz; táblaüveg, síküveg
építkezési célokra; táblás faburkolat; távíróoszlopok, nem fém-
bõl; terméskõ; terrakotta; tetõburkolatok, tetõhéjazatok, nem
fémbõl; tetõcsatornák, ereszcsatornák, nem fémbõl; tetõfedõ
anyagok, nem fémbõl; tetõ(fedõ) pala; tetõsarok csatornák, nem
fémbõl; tetõsarok-gerendák; téglák, tufa; tûzálló anyagok; tûzálló
cementvakolatok, tûzálló/hõálló kövek; útburkolatok, nem fém-
bõl; útburkoló anyagok; útépítési és útburkoló anyagok; út menti
biztonsági korlátok (nem fémbõl); vasúti talpfák, nem fémbõl; vá-
laszfalak, nem fémbõl; vásári barakkok; vezetékek, nem fémbõl,
szellõztetõ és légkondicionáló berendezésekhez; vízvezetéksze-
lepek (nem fémbõl, nem mûanyagból); vízvezetékek, nem fém-
bõl; xilolit (magnéziumos padlóanyag); zsaluk, spaletták nem
fémbõl; zsaluzat betonhoz, nem fémbõl; zsindelyek; ácsmunkák
nem fémbõl; állványzatok nem fémbõl; árbocok, nem fémbõl;
építési fa; építési filc/nemez; építési homokkõ; építési (hõszigete-
lõ) üveg; építõanyagok, nem fémbõl; építõelemek betonból; épí-
tõkövek; épületek, nem fémbõl; épületpanelok, nem fémbõl.

(111) 189.308 (151) 2007.05.02.
(210) M 06 01037 (220) 2006.03.27.
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU);

Poller György, Pécsvárad (HU)

(541) KOMPLETT OPTIKA „COMPLETT OPTIC”
Szemüvegek kompletten

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegto-
kok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc; fényképe-
zõ- vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, vi-
deokamerák és fényképészeti objektívok; egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok; látcsövek,
teleszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek;
optikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék; egyéb optikai
készülékek, mûszerek vagy anyagok; számítógépek, számológé-
pek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép-pe-
rifériák, számítógépes oktatóberendezések és felszerelések, vala-
mint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló berende-
zések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldolgo-
zó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számító-
gépprogramok általában és különösen ilyen gépekhez és berende-
zésekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; optiku-
sok szolgáltatásai, szemvizsgálat, szemüvegkészítés.

(111) 189.309 (151) 2007.05.02.
(210) M 06 01036 (220) 2006.03.27.
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU)

(541) OPTIKREDIT Bankhitelek optikai termékekre
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-

lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegto-
kok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc; fényképe-
zõ- vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, vi-
deokamerák és fényképészeti objektívok; egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok; látcsövek,
teleszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek;
optikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék; egyéb optikai
készülékek, mûszerek vagy anyagok; számítógépek, számológé-
pek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép-pe-
rifériák, számítógépes oktatóberendezések és -felszerelések, va-
lamint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló beren-
dezések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldol-
gozó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számí-
tógépprogramok általában és különösen ilyen gépekhez és beren-
dezésekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; hitelügyletek.

(111) 189.310 (151) 2007.05.02.
(210) M 06 01035 (220) 2006.03.27.
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU)

(541) OPTICREDIT Áruhitel vizsgálatra és szemüvegre
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegto-
kok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc; fényképe-
zõ- vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, vi-
deokamerák és fényképészeti objektívok; egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok; látcsövek,
teleszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek;
optikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék; egyéb optikai
készülékek, mûszerek vagy anyagok; számítógépek, számológé-
pek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép-pe-
rifériák, számítógépes oktatóberendezések és felszerelések, vala-
mint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló berende-
zések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldolgo-
zó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számító-
gépprogramok általában és különösen ilyen gépekhez és berende-
zésekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; hitelügyletek.

(111) 189.311 (151) 2007.05.02.
(210) M 06 01034 (220) 2006.03.27.
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU)

(541) KREDITOPTIK „Szemüveghitel centrum” Meg-
veheti, elviheti, részletekben fizesse ki!

(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;
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tûzoltó készülékek; Szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüveg-
tokok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc; fényké-
pezõ- vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák,
videokamerák és fényképészeti objektívok; egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok; látcsövek,
teleszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek;
optikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék; egyéb optikai
készülékek, mûszerek vagy anyagok; számítógépek, számológé-
pek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép-pe-
rifériák, számítógépes oktatóberendezések és felszerelések, vala-
mint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló berende-
zések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldolgo-
zó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számító-
gépprogramok általában és különösen ilyen gépekhez és berende-
zésekhez.

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

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

(111) 189.312 (151) 2007.05.02.
(210) M 06 01032 (220) 2006.03.27.
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU)

(541) CREDITOPTIC „Szemüveghitel center” „Vision
center” Szemüvegek és kontaktlencsék részletre

(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 áruelosztóberendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegto-
kok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc; fényképe-
zõ vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, vi-
deokamerák és fényképészeti objektívok; egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok; látcsövek,
teleszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek;
optikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék; egyéb optikai
készülékek, mûszerek vagy anyagok; számítógépek, számológé-
pek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép-pe-
rifériák, számítógépes oktatóberendezések és felszerelések, vala-
mint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló berende-
zések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldolgo-
zó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számító-
gépi programok általában és különösen ilyen gépekhez és beren-
dezésekhez.

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

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

(111) 189.313 (151) 2007.05.02.
(210) M 06 01026 (220) 2006.03.27.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(541) Meglepetés. Nõknek szól
(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-

peslapok, évkönyvek, könyvek.

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

(111) 189.314 (151) 2007.05.02.
(210) M 06 01025 (220) 2006.03.27.
(732) Chipita International S.A., Metamorfosi, Attica (GR)

(740) dr. Erõs Ákos, Erõs Ügyvédi Iroda/Squire, Sanders & Dempsey
L.L.P., Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított és szárított zöldségek és gyümölcsök (mazsolák,
malaga/szmirnai mazsola), cukrozott gyümölcsök (kandírozott
citrom- és narancshéj), mogyoró, mindenfajta burgonyakészítmé-
nyek (chipsek, snackek, sörkorcsolyák); zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; kenyérre kenhetõ krémek (mogyoró és nugát
alapú); tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

30 Lisztek és gabonakészítmények (kivéve a takarmányozási
célra gyártott liszt- és gabonakészítmények), sütõanyag-keveré-
kek kenyérhez, süteményekhez és péksüteményekhez; kenyér,
zsömle, croissant-ok, pizzák (félkész és tartósított), kétszersültek;
kenyér alapú készítmények snackekhez és sörkorcsolyákhoz;
péksütemények és cukrászsütemények, kekszek; csokoládé, cso-
koládébevonat/máz, táblás és töltött csokoládék, csokoládészele-
tek, csokoládé mogyoróval és/vagy gabonakészítményekkel
és/vagy gyümölcsökkel és rizzsel töltve; pralinék, mogyorós cuk-
rászsütemények, marcipán; cukorkák és bonbonok (csokoládés,
gyümölcsös), karamell, gumicukrok, rágógumik.

(111) 189.315 (151) 2007.05.02.
(210) M 06 01024 (220) 2006.03.27.
(732) BERRY Könyv-, Lapkiadó és Terjesztõ Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 189.316 (151) 2007.05.02.
(210) M 06 01023 (220) 2006.03.27.
(732) BERRY Könyv-, Lapkiadó és Terjesztõ Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
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(111) 189.317 (151) 2007.05.02.
(210) M 06 00862 (220) 2006.03.13.
(732) RF-HOBBY s.r.o, Praha 10 (CZ)
(740) Szabadosová Zaneta, Dunakeszi

(546)

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

(111) 189.318 (151) 2007.05.02.
(210) M 06 00857 (220) 2006.03.13.
(732) Promenade Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 189.319 (151) 2007.05.02.
(210) M 06 00856 (220) 2006.03.13.
(732) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

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

kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 189.320 (151) 2007.05.02.
(210) M 06 00853 (220) 2006.03.13.
(732) Erdõs József, Kisvárda (HU)

(591)

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

(111) 189.321 (151) 2007.05.02.
(210) M 06 00849 (220) 2006.03.13.
(732) Powerserve Dienstleistungen GmbH, Wien (AT)
(740) Süsleczné Kiss Zsuzsanna iparjogvédelmi szakértõ, Gyõr

(546)

(511) 9 Mágneses adathordozók, hanglemezek; számológépek,
adatfeldolgozó készülékek és számítógépek.
16 Papír, papírból készített termékek; kartonpapír és ezekbõl az
anyagokból készített termékek, amennyiben nem tartoznak más
osztályba; nyomtatványok; nyomdai termékek, írószerek; iroda-
szerek; irodai cikkek (kivéve bútorok); oktatási és tanítási anya-
gok (kivéve berendezések); nyomdai lemezek; nyomóklisék.
18 Bõrök és bõrutánzatok, továbbá áruk, amennyiben nem tar-
toznak máshová; dobozok bõrbõl és mûbõrbõl, iskolatáskák, uta-
zóbõröndök és kézibõröndök; esernyõk; napernyõk és sétapálcák.
21 Háztartási és konyhai készülékek és tartályok (amennyiben
nem nemesfémbõl készültek vagy nincs nemesfém bevonatuk);
edények; flakonok; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételé-
vel); üvegáruk, porcelánáruk és készletek, és kõáruk (amennyiben
nem tartoznak más osztályba).
32 Ásványvizek és szénsavtartalmú vizek, valamint egyéb al-
koholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.
35 Reklám; cégvezetés; vállalkozáskezelés; irodai munkák;
vállalkozások szervezésénél és vezetésénél nyújtott tanácsadás;
személyközvetítés, munkavállaló-átadás meghatározott idõre;
részmunkaidõs munkaerõ kölcsönzése, részmunkaidõs munkaerõ
közvetítése, munkaerõ-toborzás (személyzetkeresés); állásköz-
vetítés; személyzetközvetítés call-center keretein belül; telefonos
válaszolószolgáltatás a jelen nem lévõ résztvevõ helyett call-cen-
ter keretein belül, irodai munkák call-center keretein belül.
36 Ingatlanügyek; pénzügyi tanácsadás.
37 Építési ügyek; javítási ügyek; építési projektek vezetése;
építési, felújítási munkák, építési tárgyú információk, építési
munkák felügyelete, irányítása, kiállítási standok, üzletek építése;
építési projektek megvalósítása.
38 Telefonos szolgálat call-center keretein belül; távközlés;
üzenetközvetítés; internethez való hozzáférés közvetítése (inter-
netszolgáltatói szolgáltatások); távkonferencia-szolgáltatás; tu-
dakozók, -információs szolgáltatás telefonon és/vagy számítógép
segítségével; telefonos ügyfélszolgálat.
41 Nevelés; oktatás, különösen személyi tanácsadás terén, ok-
tatás elektronikus adatfeldolgozás (EDV) terén, személyzeti okta-
tás, különösen irodai, ipari, közlekedési és mûszaki személyzet
számára, tanfolyamok üzleti ügyek területén, szórakoztatás; élõ
(Live) rendezvények végrehajtása, különösen a „munkaerõ” ju-
talmazása céljából; konferenciák szervezése és lebonyolítása;
oktatási tárgyú információk készítése, kiadása.
42 Jogi tanácsadás; tanácsadás és programok készítése az adat-
feldolgozás számára a szakmai vonatkozású tesztek és a személy-
zeti vezetés vonatkozásában, személyiségi tesztek és foglalkozási
tanácsadás; személyügyi menedzsment-tanácsadás; weboldalak
tervezése; mûszaki szerkesztési tervezés.

(111) 189.322 (151) 2007.05.02.
(210) M 06 00848 (220) 2006.03.13.
(732) Powerserve Dienstleistungen GmbH, Wien (AT)
(740) Süsleczné Kiss Zsuzsanna iparjogvédelmi szakértõ, Gyõr

(541) POWERSERV
(511) 9 Mágneses adathordozók, hanglemezek; számológépek,

adatfeldolgozó készülékek és számítógépek.
16 Papír, papírból készített termékek; kartonpapír és ezekbõl az
anyagokból készített termékek, amennyiben nem tartoznak más
osztályba; nyomtatványok; nyomdai termékek, írószerek; iroda-
szerek; irodai cikkek (kivéve bútorok); oktatási és tanítási anya-
gok (kivéve berendezések); nyomdai lemezek; nyomóklisék.
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18 Bõrök és bõrutánzatok, továbbá áruk, amennyiben nem tar-
toznak máshová; dobozok bõrbõl és mûbõrbõl, iskolatáskák, uta-
zóbõröndök és kézibõröndök; esernyõk; napernyõk és sétapálcák.

21 Háztartási és konyhai készülékek és tartályok (amennyiben
nem nemesfémbõl készültek vagy nincs nemesfém bevonatuk);
edények; flakonok; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételé-
vel); üvegáruk, porcelánáruk és készletek és kõáruk (amennyiben
nem tartoznak más osztályba).

32 Ásványvizek és szénsavtartalmú vizek, valamint egyéb al-
koholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

35 Reklám; cégvezetés; vállalkozáskezelés; irodai munkák;
vállalkozások szervezésénél és vezetésénél nyújtott tanácsadás;
személyközvetítés, munkavállaló-átadás meghatározott idõre;
részmunkaidõs munkaerõ kölcsönzése, részmunkaidõs munkaerõ
közvetítése, munkaerõ-toborzás (személyzet-keresés); állásköz-
vetítés; személyzet-közvetítés call-center keretein belül; telefo-
nos válaszolószolgáltatás a jelen nem lévõ résztvevõ helyett
call-center keretein belül, irodai munkák call-center keretein be-
lül.

36 Ingatlanügyek; pénzügyi tanácsadás.

37 Építési ügyek; javítási ügyek; építési projektek vezetése;
építési, felújítási munkák, építési tárgyú információk, építési
munkák felügyelete, irányítása, kiállítási standok, üzletek építése;
építési projektek megvalósítása.

38 Telefonos szolgálat call-center keretein belül; távközlés;
üzenetközvetítés; internethez való hozzáférés közvetítése (inter-
net-szolgáltatói szolgáltatások); távkonferencia-szolgáltatás; tu-
dakozók, -információs szolgáltatás telefonon és/vagy számítógép
segítségével; telefonos ügyfélszolgálat.

41 Nevelés; oktatás, különösen személyi tanácsadás terén, ok-
tatás elektronikus adatfeldolgozás (EDV) terén, személyzeti okta-
tás, különösen irodai, ipari, közlekedési és mûszaki személyzet
számára, tanfolyamok üzleti ügyek területén, szórakoztatás; élõ
(Live) rendezvények végrehajtása, különösen a „munkaerõ” ju-
talmazása céljából; konferenciák szervezése és lebonyolítása;
oktatási tárgyú információk készítése, kiadása.

42 Jogi tanácsadás; tanácsadás és programok készítése az adat-
feldolgozás számára a szakmai vonatkozású tesztek és a személy-
zeti vezetés vonatkozásában, személyiségi tesztek és foglalkozási
tanácsadás; személyügyi menedzsment-tanácsadás; weboldalak
tervezése; mûszaki szerkesztési tervezés.

(111) 189.323 (151) 2007.05.02.
(210) M 06 00847 (220) 2006.03.13.
(732) Powerserve Dienstleistungen GmbH, Wien (AT)
(740) Süsleczné Kiss Zsuzsanna iparjogvédelmi szakértõ, Gyõr

(556)

(511) 35 Reklám; cégvezetés; vállalkozáskezelés; irodai munkák;
vállalkozások szervezésénél és vezetésénél nyújtott tanácsadás;
személyközvetítés, munkavállaló-átadás meghatározott idõre;
részmunkaidõs munkaerõ kölcsönzése, részmunkaidõs munkaerõ
közvetítése, munkaerõ-toborzás (személyzetkeresés); állásköz-
vetítés; személyzetközvetítés call-center keretein belül; telefonos
válaszolószolgáltatás a jelen nem lévõ résztvevõ helyett call-cen-
ter keretein belül, irodai munkák call-center keretein belül.

36 Ingatlanügyek; pénzügyi tanácsadás.

37 Építési ügyek; javítási ügyek; építési projektek vezetése;
építési, felújítási munkák, építési tárgyú információk, építési
munkák felügyelete, irányítása, kiállítási standok, üzletek építése;
építési projektek megvalósítása.

38 Telefonos szolgálat call-center keretein belül; távközlés;
üzenetközvetítés; internethez való hozzáférés közvetítése (inter-
netszolgáltatói szolgáltatások); távkonferencia-szolgáltatás; tu-

dakozók, -információs szolgáltatás telefonon és/vagy számítógép
segítségével; telefonos ügyfélszolgálat.

41 Nevelés; oktatás, különösen személyi tanácsadás terén, ok-
tatás elektronikus adatfeldolgozás (EDV) terén, személyzeti okta-
tás, különösen irodai, ipari, közlekedési és mûszaki személyzet
számára, tanfolyamok üzleti ügyek területén, szórakoztatás; élõ
(Live) rendezvények végrehajtása, különösen a „munkaerõ” ju-
talmazása céljából; konferenciák szervezése és lebonyolítása;
oktatási tárgyú információk készítése, kiadása.

42 Jogi tanácsadás; tanácsadás és programok készítése az adat-
feldolgozás számára a szakmai vonatkozású tesztek és a személy-
zeti vezetés vonatkozásában, személyiségi tesztek és foglalkozási
tanácsadás; személyügyi menedzsment-tanácsadás; weboldalak
tervezése; mûszaki szerkesztési tervezés.

(111) 189.325 (151) 2007.05.02.
(210) M 05 02548 (220) 2005.08.01.
(732) PLENTIFUL-DEVELOPMENT Kft., Budapest (HU)

(541) H.PLENTY
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 189.327 (151) 2007.05.02.
(210) M 06 01386 (220) 2006.04.21.
(732) MAI QI Kft., Budapest (HU)
(740) Xiao Xia, Budapest

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

(111) 189.328 (151) 2007.05.02.
(210) M 06 01387 (220) 2006.04.21.
(732) Bramac Betoncserépgyártó és Építõanyagipari Kft.,

Veszprém (HU)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Bramac Natura
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési

csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(111) 189.329 (151) 2007.05.02.
(210) M 06 01384 (220) 2006.04.21.
(732) PROFESSZIONÁL INFORMATIKAI Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Lajer Zsolt, Lajer Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nisztráció, irodai munkák.

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

(111) 189.330 (151) 2007.05.02.
(210) M 06 01383 (220) 2006.04.21.
(732) RUBÓK Kft., Törökbálint (HU)

(541) CBA VECSÉS CENTER
(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.
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32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 189.331 (151) 2007.05.02.
(210) M 06 01225 (220) 2006.04.07.
(732) Diageo North America, Inc., Norwalk, Connecticut (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok.

(111) 189.332 (151) 2007.05.02.
(210) M 06 01224 (220) 2006.04.07.
(732) Merck & Co., Inc. (New Jersey államban bejegyzett cég),

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

Budapest

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

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

(111) 189.333 (151) 2007.05.02.
(210) M 06 01219 (220) 2006.04.07.
(732) Spiritusz Gyermek- és Ifjúsági Színházi Egyesület,

Budapest (HU)

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

tevékenységek.

(111) 189.334 (151) 2007.05.02.
(210) M 06 01042 (220) 2006.03.27.
(732) ALDEMON TECHNOLOGIES LIMITED, Nicosia (CY)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényké-
pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és 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.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és-
fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 189.335 (151) 2007.05.02.
(210) M 06 01041 (220) 2006.03.27.
(732) Rainer, Ludäscher, Obrigheim (DE)
(740) dr. Kovács Kond, Klausmann & Kovács Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 189.336 (151) 2007.05.02.
(210) M 06 01040 (220) 2006.03.27.
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU);

Poller György, Pécsvárad (HU)

(541) „+PLUSZ OPTIKA” „+PLUS OPTIKER”
„+PLUS OPTIC” Bónusz-Szerviz-Grancia

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegto-
kok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc; fényképe-
zõ- vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, vi-
deokamerák és fényképészeti objektívok; egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok; látcsövek,
teleszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek;
optikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék; egyéb optikai
készülékek, mûszerek vagy anyagok; számítógépek, számológé-
pek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép pe-
rifériák, számítógépes oktatóberendezések és felszerelések, vala-
mint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló berende-
zések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldolgo-
zó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számító-
gépprogramok általában és különösen ilyen gépekhez és berende-
zésekhez.
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) 189.337 (151) 2007.05.02.
(210) M 06 01039 (220) 2006.03.27.
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU);

Poller György, Pécsvárad (HU)

(541) GLOBÁL OPTIKA „GLOBAL OPTIC” Szem-
üveg minden szakmához

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegto-
kok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc; fényképe-
zõ- vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, vi-
deokamerák és fényképészeti objektívok; egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok; látcsövek,
teleszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek;
optikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék; egyéb optikai
készülékek, mûszerek vagy anyagok; számítógépek, számológé-
pek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép-pe-
rifériák, számítógépes oktatóberendezések és felszerelések, vala-
mint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és reprodukáló berende-
zések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és feldolgo-
zó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számító-
gépprogramok általában és különösen ilyen gépekhez és berende-
zésekhez.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; optiku-
sok szolgáltatásai, szemvizsgálat, szemüvegkészítés.

(111) 189.338 (151) 2007.05.02.
(210) M 06 01550 (220) 2006.05.05.
(732) DEI Magyarország Diagnosztika Export-Import Kft.,

Parádsasvár (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek.

(111) 189.389 (151) 2007.05.03.
(210) M 06 00268 (220) 2006.01.27.
(732) Kurucz Dániel, Debrecen (HU);

Kurucz Gergely, Debrecen (HU)

(546)

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

(111) 189.390 (151) 2007.05.03.
(210) M 06 00639 (220) 2006.02.22.
(732) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)

(541) Siebenhoffer
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(111) 189.391 (151) 2007.05.03.
(210) M 06 00640 (220) 2006.02.22.
(732) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)

(541) Grubental
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(111) 189.392 (151) 2007.05.03.
(210) M 06 00265 (220) 2006.01.27.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

(541) Poli-Farbe Prakticolor
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok, rozsdagátló és fakonzerváló sze-

rek, festõanyagok.
19 Nem fém építõanyagok.

(111) 189.393 (151) 2007.05.03.
(210) M 06 00131 (220) 2006.01.16.
(732) Madal Bal Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

(111) 189.394 (151) 2007.05.03.
(210) M 06 00641 (220) 2006.02.22.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
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alapanyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig
megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-,
porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.

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

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

(111) 189.395 (151) 2007.05.03.
(210) M 05 03885 (220) 2005.12.07.
(732) Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

(111) 189.396 (151) 2007.05.03.
(210) M 06 00142 (220) 2006.01.16.
(732) INVITEL Távközlési Szolgáltató Rt., Budaörs (HU)
(740) dr. Dobó Géza, Dobó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) INVITEL komfort díjcsomag
(511) 38 Távközlés.

(111) 189.397 (151) 2007.05.03.
(210) M 06 00146 (220) 2006.01.16.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi cé-
lokra, csecsemõtápszerek; ragtapaszok, kötszerek; fogtömõ anya-
gok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek; készítmények rovarok
irtására; fungicidek, herbicidek.

(111) 189.398 (151) 2007.05.03.
(210) M 06 00143 (220) 2006.01.16.
(732) Ekornes ASA, Ikornnes (NO)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 20 Bútor; kanapék, székek (ülések), állítható támlájú székek,
állítható támlájú székek lábtartóval; ágymatrac alá helyezhetõ ru-
gós ágybetétek, ágymatracok; párnák és vánkosok; ágyak és
ágyaljak.

(111) 189.399 (151) 2007.05.03.
(210) M 06 00133 (220) 2006.01.16.
(732) Mersich Gergely, Budapest (HU)

(546)

(511) 21 Agyag virágcserepek és -kaspók.

(111) 189.400 (151) 2007.05.03.
(210) M 06 00945 (220) 2006.03.21.
(732) SZABAD LAP Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Péter, Wiszkidenszky és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír- és papírcikkek, karton- és kartoncikkek; nyomtatvá-
nyok, újságok és folyóiratok, könyvek; könyvkötészeti cikkek;
fényképek; papíripari cikkek, papíripari ragasztóanyagok; anya-
gok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (búto-
rok kivételével); tanítási és oktatási eszközök (anyagok, készülé-
kek kivételével); nyomdabetûk, klisék.

(111) 189.401 (151) 2007.05.03.
(210) M 06 00144 (220) 2006.01.16.
(732) BAUSCH & LOMB INCORPORATED (New York államban

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

Budapest

(541) ALREX
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

(111) 189.402 (151) 2007.05.03.
(210) M 06 00755 (220) 2006.03.07.
(732) Máriapócs Város Önkormányzata, Máriapócs (HU)
(740) dr. Soós Tibor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Levélpapír; matricák, lehúzók; metszetek; naptár; papír-
áruk; plakátok, falragaszok papírból; üdvözlõlapok, kártyák.

35 Reklámozás.

(111) 189.403 (151) 2007.05.03.
(210) M 06 00754 (220) 2006.03.07.
(732) Máriapócs Város Önkormányzata, Máriapócs (HU)
(740) dr. Soós Tibor ügyvéd, Budapest
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(546)

(511) 16 Levélpapír; matricák, lehúzók; metszetek; naptár; papír-
áruk; plakátok, falragaszok papírból; üdvözlõlapok, kártyák.
35 Reklámozás.

(111) 189.404 (151) 2007.05.03.
(210) M 06 00141 (220) 2006.01.16.
(732) Göntér Ildikó, Budapest (HU);

Szabó Dorottya, Budakalász (HU)
(740) Szabó Gyula, Budakalász

(541) TOBOZ
(511) 42 Belsõépítészet; divattervezés; építésiterv-készítés; építési

konzultáció; fordítói szolgáltatások; grafikusmûvészi tervezési
szolgáltatások; hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztá-
lyozása; ipari formatervezés; számítógépi programozás; városter-
vezés.

(111) 189.405 (151) 2007.05.03.
(210) M 06 00135 (220) 2006.01.16.
(732) Renault Hungária Kft., Budapest (HU)

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

(111) 189.406 (151) 2007.05.03.
(210) M 06 00937 (220) 2006.03.21.
(732) Magyar Jármûtechnikai Rt., Debrecen (HU)

(546)

(511) 12 Szárazföldi jármûvek, különösen gépkocsi, autóbuszok, te-
hergépkocsik, karosszériák, ezek alkatrészei és ugyanezen áru-
osztályba tartozó tartozékai.

(111) 189.407 (151) 2007.05.03.
(210) M 06 00757 (220) 2006.03.07.
(732) NAVAYO TECHNOLOGIES Kutatás-fejlesztési Zártkörû

Rt., Jászberény (HU)
(740) dr. Bihary Ákos, Naszádos és Bihary Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-

lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
38 Távközlés.

(111) 189.408 (151) 2007.05.03.
(210) M 06 00137 (220) 2006.01.16.
(732) Renault Hungária Kft., Budapest (HU)

(541) Renault használtautó-prémium választék
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(111) 189.409 (151) 2007.05.03.
(210) M 06 00138 (220) 2006.01.16.
(732) Renault Hungária Kft., Budapest (HU)

(541) Renault használtautó prémium jótállás
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(111) 189.410 (151) 2007.05.03.
(210) M 06 00779 (220) 2002.11.20.
(732) COMERCIAL LOSAN, S.L., Caspe (Zaragoza) (ES)
(740) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 189.411 (151) 2007.05.03.
(210) M 06 00626 (220) 2006.02.22.
(732) Szent-Iványi Ágnes, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy Attila, Szeged

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

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

(111) 189.412 (151) 2007.05.03.
(210) M 06 00277 (220) 2006.01.27.
(732) EN-TÉR Kft., Pécs (HU)

(541) PROPION
(511) 31 Takarmányadalék, nem gyógyászati célra (takarmánytartó-

sítás propionsavas készítménnyel).

(111) 189.413 (151) 2007.05.03.
(210) M 06 00774 (220) 2003.10.30.
(732) The Wellcome Foundation Limited, Middlesex,

Greenford (GB)
(740) S.B.G. & K. Budapest Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) ACTIVIR
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen vírusellenes

készítmények helyi felhasználásra, különösen gyógyszerész fel-
ügyelete mellett történõ árusítással.
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(111) 189.414 (151) 2007.05.03.
(210) M 06 00934 (220) 2006.03.21.
(732) Gréczi János, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 189.415 (151) 2007.05.03.
(210) M 06 00932 (220) 2006.03.21.
(732) Magyar Posta Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Zsellér László, Budapest

(541) PAPÍRON MINDEN MÁS
(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.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 189.416 (151) 2007.05.03.
(210) M 06 00136 (220) 2006.01.16.
(732) Renault Hungária Kft., Budapest (HU)

(541) Renault használtautó jótállás
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(111) 189.417 (151) 2007.05.03.
(210) M 05 03895 (220) 2005.12.07.
(732) Szegedi Paprika Fûszer- és Konzervgyártó Rt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Babgulyáskonzerv.

(111) 189.418 (151) 2007.05.03.
(210) M 06 00623 (220) 2006.02.22.
(732) CORVUS DESIGN REKLÁMÜGYNÖKSÉG Kft.,

Budapest (HU)

(541) RATIOPHARM.BÍZHAT BENNÜNK!
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(111) 189.419 (151) 2007.05.03.
(210) M 06 00933 (220) 2006.03.21.
(732) Magyar Posta Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Zsellér László, Budapest

(541) MAGYAR POSTA-AZ ELSÖBBSÉGI SZOL-
GÁLTATÓ

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 189.449 (151) 2007.05.04.
(210) M 03 04730 (220) 2003.11.10.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

(541) Míves Kolbász
(511) 29 Kolbászok.

(111) 189.450 (151) 2007.05.04.
(210) M 03 05440 (220) 2003.12.12.
(732) Budaörs Német Kisebbségi Önkormányzata, Budaörs (HU)
(740) dr. Harangozó István ügyvéd, Budaörs

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

tevékenységek.

(111) 189.451 (151) 2007.05.04.
(210) M 03 02125 (220) 2003.05.16.
(732) MARSA KRAFT FOODS SABANCI GIDA SANAYI VE

TICARET ANONIM SIRKETI, Adana (TR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Adalékolajok és zsírok, margarinok és vaj.

(111) 189.452 (151) 2007.05.04.
(210) M 03 04443 (220) 2003.10.21.
(732) Borsodi Sörgyár Rt., Bõcs (HU)

(541) Borsodi jégkorong liga
(511) 24 Textíliák és textiláruk.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
28 Játékok, játékszerek a testnevelési és sportcikkek kivételé-
vel; karácsonyfadíszek.
32 Sörök, ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatótevékenységek a
sporttevékenységek kivételével és kulturális tevékenységek.
43 Vendéglátás (éttermi és italellátási szolgáltatások); idõleges
szállásadás.

(111) 189.482 (151) 2007.05.04.
(210) M 06 01717 (220) 2006.05.17.
(732) MAPO-Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(541) INHEMIWA
(511) 19 Szigetelõpanel épületekhez.

(111) 189.483 (151) 2007.05.07.
(210) M 05 03879 (220) 2005.12.06.
(732) Onlinet Kft., Budapest (HU)
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(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) CDS
(511) 42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-

tés; számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása;
számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelem-
zés.

(111) 189.484 (151) 2007.05.07.
(210) M 06 00252 (220) 2006.01.26.
(732) Axel Springer-Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) Nekem te vagy az elsõ
(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) 189.485 (151) 2007.05.07.
(210) M 05 02374 (220) 2003.03.20.
(732) PT. POLYPET KARYAPERSADA (Indonesian limited

liability company), Jakarta (ID)
(300) D00-2003.06497 2003.03.20. ID
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 A poliészterek csoportjába tartozó mûanyag-alapanyag (po-
lietilén-tereftalát) granulátum formájában, amelyet általában cso-
magolásra, például palackok készítésére alkalmaznak, mûanyag
csomagolóanyagok és egyéb csomagolóanyagok és egyéb csoma-
golóanyagok az élelmiszer biztonságos tárolására, valamint mû-
anyag szálak vagy kerékabroncsok és más mûanyagiparral kap-
csolatos termékek gyártására; a mûanyagiparban használatos ve-
gyi anyagok; feldolgozatlan mûanyag.

(111) 189.486 (151) 2007.05.07.
(210) M 05 02828 (220) 2005.08.31.
(732) NEOPOLIS Exclusive Ingatlanfejlesztõ Kft.,

Nagykovácsi (HU)
(740) dr. Horváth Attila, Horváth A. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 189.487 (151) 2007.05.07.
(210) M 06 00253 (220) 2006.01.26.
(732) Büki Üdítõ Kft., Budapest (HU)

(740) dr. Gayer Gyula, Gayer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok.

(111) 189.488 (151) 2007.05.07.
(210) M 05 02612 (220) 2005.08.09.
(732) SCD Holding (CE) Befektetési és Vagyonkezelõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tomcsányi Tamás ügyvéd, Dr. Tomcsányi Tamás Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
42 Jogi szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; számító-
gépek programozása.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 189.489 (151) 2007.05.07.
(210) M 06 00442 (220) 2006.02.08.
(732) Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques S.A.,

Carros (FR)
(740) dr. Riesz Tamás ügyvéd, Budapest

(541) ASIA STICK
(511) 3 Szappanok, illatszerek, eszenciaolajok, kozmetikai szerek,

fogkrémek, hajápolók.
5 Gyógyszerészeti készítmények, állatgyógyászati készítmé-
nyek, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra,
gyógyhatású adalékanyagok, gyógyhatású takarmányadalékok,
gyógyászati fogyasztószerek, gabonafélék feldolgozásának mel-
léktermékei (gyógyászati használatra), diétás anyagok gyógyá-
szati használatra, tápanyagadalék gyógyászati célra, fertõtlenítõ-
szerek, fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra.

(111) 189.490 (151) 2007.05.07.
(210) M 05 02829 (220) 2005.08.31.
(732) Kárpáti Zoltán, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
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háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Könyvkiadás, rádió- és tv-programok összeállítása, szóra-
koztatás, szövegek kiadása, újságok elõfizetése, újságterjesztés,
(könyv)kölcsönzés.

(111) 189.491 (151) 2007.05.07.
(210) M 04 03863 (220) 2004.09.16.
(732) SPORT1 TV Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Székely Gergely ügyvéd, Partos & Nablet Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SPORT3
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televízió-mûsor szolgáltatása, televízió-mûsor
és csatorna sugárzása, televízióprogramok összeállítása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 189.492 (151) 2007.05.07.
(210) M 06 00438 (220) 2006.02.08.
(732) Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques S.A.,

Carros (FR)
(740) dr. Riesz Tamás ügyvéd, Budapest

(541) PHYTOSOYA
(511) 3 Szappanok, illatszerek, eszenciaolajok, kozmetikai szerek,

fogkrémek, hajápolók.
5 Gyógyszerészeti készítmények, állatgyógyászati készítmé-
nyek, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra,
gyógyhatású adalékanyagok, gyógyhatású takarmányadalékok,
gyógyászati fogyasztószerek, gabonafélék feldolgozásának mel-
léktermékei (gyógyászati használatra), diétás anyagok gyógyá-
szati használatra, tápanyagadalék gyógyászati célra, fertõtlenítõ-
szerek, fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra.

(111) 189.493 (151) 2007.05.07.
(210) M 05 02511 (220) 2005.07.28.
(732) Bankár Tõkebefektetési és Tanácsadó Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zalavári György, Zalavári Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, illetve nyomdaipari termékek,
könyvkötészeti anyagok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási szolgáltatások.

(111) 189.494 (151) 2007.05.07.
(210) M 04 03865 (220) 2004.09.16.
(732) SPORT1 TV Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Székely Gergely ügyvéd, Partos & Nablet Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SPORT5

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televízió-mûsor szolgáltatása, televízió-mûsor
és csatorna sugárzása, televízióprogramok összeállítása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 189.495 (151) 2007.05.07.
(210) M 04 03866 (220) 2004.09.16.
(732) SPORT1 TV Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Székely Gergely ügyvéd, Partos & Nablet Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SPORT7
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televízió-mûsor szolgáltatása, televízió-mûsor
és csatorna sugárzása, televízióprogramok összeállítása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 189.496 (151) 2007.05.07.
(210) M 04 03867 (220) 2004.09.16.
(732) SPORT1 TV Mûsorszolgáltató Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Székely Gergely ügyvéd, Partos & Nablet Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) SPORT8
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés, televízió-mûsor szolgáltatása, televízió-mûsor
és csatorna sugárzása, televízióprogramok összeállítása.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 189.497 (151) 2007.05.07.
(210) M 06 00437 (220) 2006.02.08.
(732) Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques S.A.,

Carros (FR)
(740) dr. Riesz Tamás ügyvéd, Budapest

(541) MIGRASTICK
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, állatgyógyászati készítmé-

nyek, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra,
gyógyhatású adalékanyagok, gyógyhatású takarmányadalékok,
gyógyászati fogyasztószerek, gabonafélék feldolgozásának mel-
léktermékei (gyógyászati használatra), diétás anyagok gyógyá-
szati használatra, tápanyagadalék gyógyászati célra, fertõtlenítõ-
szerek, fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra.

(111) 189.498 (151) 2007.05.07.
(210) M 06 00436 (220) 2006.02.08.
(732) Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques S.A.,

Carros (FR)
(740) dr. Riesz Tamás ügyvéd, Budapest

(541) PROCALMIL
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, állatgyógyászati készítmé-

nyek, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra,
gyógyhatású adalékanyagok, gyógyhatású takarmányadalékok,
gyógyászati fogyasztószerek, gabonafélék feldolgozásának mel-
léktermékei (gyógyászati használatra), diétás anyagok gyógyá-
szati használatra, tápanyagadalék gyógyászati célra, fertõtlenítõ-
szerek, fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra.

(111) 189.499 (151) 2007.05.07.
(210) M 06 00435 (220) 2006.02.08.
(732) Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques S.A.,

Carros (FR)
(740) dr. Riesz Tamás ügyvéd, Budapest
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(541) GYNESOYA
(511) 3 Szappanok, illatszerek, eszenciaolajok, kozmetikai szerek,

fogkrémek, hajápolók.
5 Gyógyszerészeti készítmények, állatgyógyászati készítmé-
nyek, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra,
gyógyhatású adalékanyagok, gyógyhatású takarmányadalékok,
gyógyászati fogyasztószerek, gabonafélék feldolgozásának mel-
léktermékei (gyógyászati használatra), diétás anyagok gyógyá-
szati használatra, tápanyagadalék gyógyászati célra, fertõtlenítõ-
szerek, fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra.

(111) 189.500 (151) 2007.05.07.
(210) M 06 00434 (220) 2006.02.24.
(732) Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 189.501 (151) 2007.05.07.
(210) M 06 00433 (220) 2006.02.08.
(732) ZALAKERÁMIA Zrt., Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Kiss Ferenc István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyag.

(111) 189.502 (151) 2007.05.07.
(210) M 06 00432 (220) 2006.02.08.
(732) ZALAKERÁMIA Zrt., Zalaegerszeg (HU)
(740) dr. Kiss Ferenc István ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyag.

(111) 189.503 (151) 2007.05.07.
(210) M 06 00429 (220) 2006.02.08.
(732) Garden 99 Kft., Gyöngyös (HU)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(541) SUNGARDEN
(511) 32 Alkoholmentes italok, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok,

szörpök, gyümölcsvelõ, gyümölcssûrítmények, zöldséglevek, ás-
ványvizek.
33 Alkoholos italok, koktélok.

(111) 189.504 (151) 2007.05.07.
(210) M 06 00440 (220) 2006.02.08.
(732) Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques S.A.,

Carros (FR)
(740) dr. Riesz Tamás ügyvéd, Budapest

(541) VINIRESTROL
(511) 3 Szappanok, illatszerek, eszenciaolajok, kozmetikai szerek,

fogkrémek, hajápolók.
5 Gyógyszerészeti készítmények, állatgyógyászati készítmé-
nyek, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra,
gyógyhatású adalékanyagok, gyógyhatású takarmányadalékok,
gyógyászati fogyasztószerek, gabonafélék feldolgozásának mel-
léktermékei (gyógyászati használatra), diétás anyagok gyógyá-
szati használatra, tápanyagadalék gyógyászati célra, fertõtlenítõ-
szerek, fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra.

(111) 189.505 (151) 2007.05.07.
(210) M 06 00441 (220) 2006.02.08.
(732) Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques S.A.,

Carros (FR)
(740) dr. Riesz Tamás ügyvéd, Budapest

(541) VERRUSTICK
(511) 3 Szappanok, illatszerek, eszenciaolajok, kozmetikai szerek,

fogkrémek, hajápolók.
5 Gyógyszerészeti készítmények, állatgyógyászati készítmé-
nyek, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra,
gyógyhatású adalékanyagok, gyógyhatású takarmányadalékok,
gyógyászati fogyasztószerek, gabonafélék feldolgozásának mel-
léktermékei (gyógyászati használatra), diétás anyagok gyógyá-
szati használatra, tápanyagadalék gyógyászati célra, fertõtlenítõ-
szerek, fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra.

(111) 189.506 (151) 2007.05.07.
(210) M 06 00443 (220) 2006.02.08.
(732) Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques S.A.,

Carros (FR)
(740) dr. Riesz Tamás ügyvéd, Budapest

(541) ROYAL KID
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, állatgyógyászati készítmé-

nyek, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra,
gyógyhatású adalékanyagok, gyógyhatású takarmányadalékok,
gyógyászati fogyasztószerek, gabonafélék feldolgozásának mel-
léktermékei (gyógyászati használatra), diétás anyagok gyógyá-
szati használatra, tápanyagadalék gyógyászati célra, fertõtlenítõ-
szerek, fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra.

(111) 189.507 (151) 2007.05.07.
(210) M 06 00444 (220) 2006.02.08.
(732) Arkopharma Laboratoires Pharmaceutiques S.A.,

Carros (FR)
(740) dr. Riesz Tamás ügyvéd, Budapest

(541) ERPASTICK
(511) 3 Szappanok, illatszerek, eszenciaolajok, kozmetikai szerek,

fogkrémek, hajápolók.
5 Gyógyszerészeti készítmények, állatgyógyászati készítmé-
nyek, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra,
gyógyhatású adalékanyagok, gyógyhatású takarmányadalékok,
gyógyászati fogyasztószerek, gabonafélék feldolgozásának mel-
léktermékei (gyógyászati használatra), diétás anyagok gyógyá-
szati használatra, tápanyagadalék gyógyászati célra, fertõtlenítõ-
szerek, fertõtlenítõszerek egészségügyi használatra.

(111) 189.508 (151) 2007.05.07.
(210) M 06 00447 (220) 2006.02.08.
(732) Rose András, Vasad (HU)

(541) ARANYSZARVAS
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(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek, más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények,
cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõ-
porok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.

(111) 189.509 (151) 2007.05.07.
(210) M 06 00448 (220) 2006.02.08.
(732) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) FLORA
(511) 5 Diétás készítmények, táplálékkiegészítõk, különösen diétás

margarinok egészségügyi használatra.
29 Szószok, paszták és kenhetõ húskészítmények; margarin,
vaj, fõzéshez és sütéshez használt zsír, sajt és sajttermékek, túró,
tej és tejtermékek, sovány tej, szójatej; tejipari termékek, joghurt,
tejszín, tejszín- és sajtpótló szerek; tojás, lekvárok, zselék, tojás-
por; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; liszt és más gabonakészítmények; kenyér, kétszersültek; pék-
sütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melasz;
élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet; szójaszósz; salátaöntetek;
majonéz; ízesített mártások; fûszerek; jég.
32 Gyümölcslevet és tejet tartalmazó alkoholmentes italok, író
és joghurt.

(111) 189.510 (151) 2007.05.07.
(210) M 06 00449 (220) 2006.02.08.
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(300) 56455/2005 2005.08.08. CH
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) FRUIT FUSIONS CITRUS LIFT
(511) 3 Szappanok, parfümök, illóolajok, kozmetikumok, hajvizek,

fogtisztító szerek, a bõr, a fejbõr és a haj tisztítására, ápolására, ke-
zelésére és szépítésére szolgáló készítmények, hajformázó termé-
kek, hajbemosók, hajszõkítõk, hajfestékek és hajszínezõk.

(111) 189.511 (151) 2007.05.07.
(210) M 06 00604 (220) 2006.02.21.
(732) DDP Invest Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kosik Kristóf ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével) tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (száraz-
földi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi müködte-
tésû mezõgazdasági eszközök keltetõgépek.

(111) 189.512 (151) 2007.05.07.
(210) M 06 00615 (220) 2006.02.21.
(732) MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Szeged (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(541) RALLY
(511) 2 Aeroszolos festékek.

(111) 189.513 (151) 2007.05.07.
(210) M 06 00617 (220) 2006.02.21.
(732) ARTFLEUR ORGONA Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) ARANY VIRÁG DÍJ
(511) 31 Fák (növények), magvak (vetõmagvak), szárított növények

díszítésre, szárított virágok díszítésre, virághagymák, virágok
(élõ).

(111) 189.514 (151) 2007.05.07.
(210) M 06 00618 (220) 2006.02.21.
(732) ARTFLEUR ORGONA Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) AZ ÉV ARTFLEUR VIRÁGÜZLETE
(511) 31 Fák (növények), magvak (vetõmagvak), szárított növények

díszítésre, szárított virágok díszítésre, virághagymák, virágok
(élõ).

(111) 189.515 (151) 2007.05.07.
(210) M 06 00619 (220) 2006.02.21.
(732) L-3 Communications Corporation, New York,

New York (US)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) THERMAL EYE
(511) 9 Infravörös elektronika, különösen hõérzékeny képalkotó

rendszerek, készülékek és komponensek, melyek elsõsorban a kö-
vetkezõkben felsoroltakból egy vagy több elemet tartalmaznak;
infravörös kamerák; hõérzékeny kamera alapegységek; hõérzé-
keny kameramotorok; hõérzékeny kameraházak; interfész vezér-
lõegységek és szerelvények; optikai lencsék és egységek; érzéke-
lõk; egyedi integrált áramkörök; forgatható és dönthetõ iránybeál-
lító szerelvények; digitális jelfeldolgozó egységek; védõ infravö-
rös ablakok és egységek; infravörös detektorok; képfeldolgozó
egységek; elektronikus vezérlõegységek; hõérzékeny képfeldol-
gozó szoftver, grafikus felhasználói interfészvezérlõ szoftver és
szoftverek egyedi alkalmazásokhoz, digitális videó interfészhez
és videofelvételhez hõérzékeny képalkotó alkalmazásokban; vi-
deó, LCD, head-up és CRT-kijelzõk; tápegységek és tartozékok
ezekhez, úgymint akkumulátorok, akkumulátortöltõk és csatlako-
zó kábelegységek; továbbá mindezekkel együtt árusított kézi-
könyvek.

(111) 189.516 (151) 2007.05.07.
(210) M 06 00621 (220) 2006.02.21.
(732) dr. Hummel Zoltán, Pécs (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) SymBioGél
(511) 5 Egészségügyi termékek, különösen tápszerek és táplálékki-

egészítõ készítmények.

(111) 189.517 (151) 2007.05.07.
(210) M 06 00751 (220) 2006.03.06.
(732) JUHÁSZVIN Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Egerszalók (HU)
(740) dr. Sinkó Zsolt, Sinkó és Bódis Ügyvédi Iroda, Eger

(541) PAPTAG
(511) 33 Borok; alkoholtartalmú italok a sörök kivételével.

(111) 189.518 (151) 2007.05.07.
(210) M 06 00752 (220) 2006.03.06.
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
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(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és más anyagok mosodai felhaszná-
lásra; szövetek tisztítására, ápolására, kezelésére és szépítésére
szolgáló anyagok, szövetkondicionálók, öblítõszerek, színmeg-
újító szerek; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; edé-
nyek és evõeszközök tisztítására, ápolására és karbantartására
szolgáló készítmények; illatosított fa és illatosított termékek ru-
hákhoz és fehérnemûkhöz, potpourrik és illatosított termékek szö-
vetek és ruhásszekrények, faliszekrények és fiókos szekrények
levegõjének frissítéséhez és dezodorálásához.

(111) 189.519 (151) 2007.05.07.
(210) M 06 00753 (220) 2006.03.06.
(732) dr. Hummel Zoltán, Pécs (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Egészségügyi termékek, különösen tápszerek és táplálékki-
egészítõ készítmények.

(111) 189.520 (151) 2007.05.07.
(210) M 06 00605 (220) 2006.02.21.
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

(111) 189.521 (151) 2007.05.07.
(210) M 05 00493 (220) 2005.02.04.
(732) Sanofi-Aventis, Párizs (FR)
(740) Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

kek; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok, csecsemõtáplá-
lékok; tapaszok, sebkötözõ anyagok; fertõtlenítõszerek, gyógyha-
tású készítmények.

(111) 189.524 (151) 2007.05.08.
(210) M 05 03219 (220) 2005.10.06.
(732) Weilon Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely, Rein és Társai Freshfields Bruckahaus

Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Angolszász divat szerinti ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 189.525 (151) 2007.05.08.
(210) M 06 01529 (220) 2006.05.03.
(732) EU Pharma Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szathmáry Géza ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmé-
nyek gyógyászati használatra, diétás anyagok gyógyászati hasz-
nálatra, tapaszok.

31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok.

(111) 189.526 (151) 2007.05.08.
(210) M 06 01527 (220) 2006.05.03.
(732) SOLE-MiZo Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek.

(111) 189.527 (151) 2007.05.08.
(210) M 06 01521 (220) 2006.05.03.
(732) BBDO Budapest Nemzetközi Reklámügynökség

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Perlaki Dezsõ, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

41 Szakmai képzés, kulturális tevékenységek.

(111) 189.528 (151) 2007.05.08.
(210) M 06 01361 (220) 2006.04.19.
(732) Bayra System Kft., Budapest (HU)
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(546)

(511) 2 Festékek, bevonatok.

19 Vakolatok; habarcsok; csemperagasztók; homlokzati hõszi-
getelõ rendszerek; hõszigetelõ anyagok.

(111) 189.529 (151) 2007.05.08.
(210) M 06 01186 (220) 2006.04.05.
(732) Porter & Lasardi Kft., Budapest (HU)

(546)

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

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

(111) 189.530 (151) 2007.05.08.
(210) M 06 00992 (220) 2006.03.23.
(732) Aquilla Co. Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 12 Kerékpárok és kerékpáralkatrészek.

(111) 189.531 (151) 2007.05.08.
(210) M 06 00819 (220) 2006.03.09.
(732) Fritz György, Budapest (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés, programszerkesztés, számítástechnikai szolgáltatások.

(111) 189.532 (151) 2007.05.08.
(210) M 06 01365 (220) 2006.04.19.
(732) AGRIA-CENTER Kft., Budapest (HU)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Optikai cikkek, különösen szemüvegek, szemüvegkeretek
és lencsék kiskereskedelme.

(111) 189.533 (151) 2007.05.08.
(210) M 06 01356 (220) 2006.04.19.
(732) COVENT Tõkebefektetõ Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Kardos Éva, Dr. Kardos Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CELLADAM ITAL
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes ita-

lok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök.

(111) 189.534 (151) 2007.05.08.
(210) M 06 01366 (220) 2006.04.19.
(732) BIOFARMA, Neuilly-Sur-Seine (FR)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) ARMIXAM
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények gyógyá-

szati célokra; diétás anyagok gyógyászati használatra.

(111) 189.535 (151) 2007.05.08.
(210) M 06 01368 (220) 2006.04.19.
(732) Hungary Szerencse Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruha, cipõ, kalapáru.

(111) 189.536 (151) 2007.05.08.
(210) M 06 01367 (220) 2006.04.19.
(732) Dewey Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(111) 189.537 (151) 2007.05.08.
(210) M 06 01359 (220) 2006.04.19.
(732) Takács Imre, Érd (HU)
(740) dr. Molnár Gergõ Zsolt, Dr. B. Szabó Gábor és Társai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) GOURMANDIA
(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.
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(111) 189.538 (151) 2007.05.08.
(210) M 06 01369 (220) 2006.04.19.
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) ROMANTIC FEEL
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb mosószerek; kelmék tisztí-

tására, ápolására, kezelésére és szépítésére szolgáló készítmé-
nyek, kelmék állagának megóvására szolgáló készítmények, kel-
melágyító, kelmeélénkítõ szerek; tisztító-, súroló-, fényesítõ- és
csiszolókészítmények; edények és evõeszközök tisztítására, ápo-
lására és szépítésére szolgáló szerek; illatosítórudak és egyéb illa-
tosítótermékek ruhákhoz és ágynemûhöz, potpourrik és egyéb il-
latosítótermékek kelmék anyagának, valamint gardróbok, szekré-
nyek és fiókos szekrények levegõjének frissítésére és szagtalaní-
tására.

(111) 189.540 (151) 2007.05.08.
(210) M 06 01184 (220) 2006.04.05.
(732) Pure Source, Inc., Miami, Florida (US)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) STRIXADERM
(511) 3 Bõrkrémek és emulziók, bõrápoló készítmények.

(111) 189.541 (151) 2007.05.08.
(210) M 06 01189 (220) 2006.04.05.
(732) Quattroplast Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) DOCACETAL
(511) 17 Mûszaki mûanyag féltermékek, különösen öntéssel, extru-

dálással, préseléssel, fröccsöntéssel, hõformázással gyártott ru-
dak, lemezek, csövek, profilok; szállal és egyéb adalékkal erõsí-
tett, illetve erõsítetlen hõre keményedõ és hõre lágyuló mûanyag
termékek.

(111) 189.542 (151) 2007.05.08.
(210) M 06 01190 (220) 2006.04.05.
(732) Quattroplast Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) DOCAMID
(511) 17 Mûszaki mûanyag féltermékek, különösen öntéssel, extru-

dálással, préseléssel, fröccsöntéssel, hõformázással gyártott ru-
dak, lemezek, csövek, profilok; szállal és egyéb adalékkal erõsí-
tett, illetve erõsítetlen hõre keményedõ és hõre lágyuló mûanyag
termékek.

(111) 189.543 (151) 2007.05.08.
(210) M 06 01530 (220) 2006.05.03.
(732) Compagnie Gervais Danone, Paris (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított, különösen gyorsfagyasztott hús, hal, baromfi- és
vadhús; húskivonatok; gyümölcs- és zöldségkeverékek, fõtt zöld-
ségek; tojások, étkezési olajok és zsírok, tej és egyéb tejtermékek;
túró, sajt, vaj, vajkrém, joghurt, kefir és ezek ízesített változatai;

gyümölcskonzervek, zöldségkonzervek, húskonzervek, savanyú-
ságok, salátaöntetek, zselék, lekvárok, kompótok.
30 Kávé, tea, kakaó, csokoládé és ezen termékekbõl készített
italok és azonnal oldódó termékek; cukor, jég, jégkrémek; pudin-
gok; tejbõl készített sûrítmények.

(111) 189.544 (151) 2007.05.08.
(210) M 06 01888 (220) 2006.05.29.
(732) MLESNA (Ceylon) Limited, Colombo 7 (LK)
(740) dr. Elter Tamás ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 189.545 (151) 2007.05.08.
(210) M 06 00300 (220) 2006.01.31.
(732) Varga és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Kaposvár (HU)
(740) dr. Verasztó Orsolya, Kocsó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Club 69
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

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

(111) 189.546 (151) 2007.05.08.
(210) M 06 00989 (220) 2006.03.23.
(732) dr. Seyed Mustafa Dorbayani, Kecskemét (HU)

(541) THE PERSIAN GOLDEN LIONESS AWARDS
(511) 41 Szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szórakoztatás, oktatás.

(111) 189.547 (151) 2007.05.08.
(210) M 06 00988 (220) 2006.03.23.
(732) dr. Seyed Mustafa Dorbayani, Kecskemét (HU)

(541) THE WORLD ACADEMY OF ARTS, LITERA-
TURE, AND MEDIA-WAALM

(511) 41 Szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szórakoztatás, oktatás.
42 Szakmai tanácsadás (az üzleti tanácsadás kivételével).

(111) 189.548 (151) 2007.05.08.
(210) M 06 00817 (220) 2006.03.09.
(732) radiocafé Tömegkommunikációs és Kulturális Szolgáltató

Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szulik Brigitta, Szulik Brigitta Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)
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(511) 16 Újságok, folyóiratok, könyvek, tanítási és oktatási eszközök
(anyagok, készülékek kivételével).
35 Reklámozás és ügyletek.
38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).
41 Nevelés és szórakoztatás.

(111) 189.549 (151) 2007.05.08.
(210) M 06 00986 (220) 2006.03.23.
(732) SKIN-TEAM Bõrdíszmû Gyártó, Kereskedelmi

és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bozsek Ilona ügyvéd, Budapest

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

kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(111) 189.550 (151) 2007.05.08.
(210) M 06 00995 (220) 2006.03.23.
(732) Havasy Viktor, Budapest (HU); dr. Dévay László Sándor,

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

(541) B.RICCH
(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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 189.551 (151) 2007.05.08.
(210) M 06 00994 (220) 2006.03.23.
(732) GOMA Rt., Budakeszi (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 16 Iskola- és irodaszerek, tolltartók.
18 Iskolatáska, hátizsák.
25 Trikók, dzsekik, sapkák.
28 Tornazsák.

(111) 189.552 (151) 2007.05.08.
(210) M 06 00824 (220) 2006.03.09.
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok; tisztítószerek; illatszerek; illóolajok; aromate-
rápiás készítmények nem orvosi célokra; masszázskészítmények
nem gyógyászati célokra; dezodorok és izzadásgátlók; hajápoló
készítmények; nem gyógyhatású toalettkészítmények; fürdõ- és
tusolókészítmények; bõrápoló készítmények; olajok, krémek és
oldatok a bõr ápolásához; borotválkozókészítmények; borotvál-
kozás elõtti és utáni készítmények; szõrtelenítõkészítmények;
barnító- és nap ellen védõ készítmények; kozmetikumok; smink-
és sminkeltávolító készítmények; vazelin; ajakápoló készítmé-
nyek; hintõporok, vatta, vattapamacsok; kozmetikai párnácskák,
zsebkendõk vagy törlõkendõk; elõre benedvesített vagy impreg-
nált tisztítópárnák, kendõk vagy törlõruhák; szépségmaszkok,
arcpakolások.

(111) 189.579 (151) 2007.05.10.
(210) M 02 02746 (220) 2002.06.07.
(732) Brunswick Family Boat Co. Inc., Arlington, Washington (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MAXUM
(511) 12 Hajók, csónakok, ezek részei, alkotóelemei, felszerelései és

tartozékai.

(111) 189.639 (151) 2007.05.15.
(210) M 04 00534 (220) 2004.02.06.
(732) GE Medical Systems Information Technologies, Inc.

(Wisconsin állam törvényei szerint mûködõ vállalat),
Milwaukee, Wisconsin (US)

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

(541) AWARE
(511) 9 Egészség- és állapotfelmérõ, elemzõ, diagnosztikai és terá-

piás szoftverek és hálózatok.

10 Betegek megfigyelésére szolgáló betegdiagnosztikai, terá-
piás és sebészeti elektronikai berendezések.

(111) 189.640 (151) 2007.05.15.
(210) M 04 00621 (220) 2004.02.13.
(732) Tóth János, Forráskút (HU); Tóth László, Forráskút (HU)
(740) RENTON KFT., Budapest

(554)

(511) 32 Ásványvíz.

(111) 189.641 (151) 2007.05.15.
(210) M 04 00984 (220) 2004.03.04.
(732) Interwest 2000 Kft., Budapest (HU)
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(546)

(511) 33 Orosz származású pezsgõk.

35 Orosz pezsgõkkel kapcsolatos reklámozás; orosz pezsgõk-
kel kapcsolatos kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminiszt-
ráció, irodai munkák.

39 Orosz pezsgõkkel kapcsolatos szállítás; orosz pezsgõk cso-
magolása és raktározása; utazásszervezés.

(111) 189.642 (151) 2007.05.15.
(210) M 04 01490 (220) 2004.03.31.
(732) HUNGAROPEN Író- és Irodaszergyártó Kft.,

Szentendre (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HUNGAROPEN
(511) 16 Irodai cikkek, írószerek.

A rovat 205 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 166.066, 172.471,
182.378, 182.890, 183.390, 183.595, 184.314, 185.897, 186.362,
187.567, 187.861, 188.327, 188.344, 188.595, 188.719, 188.731,
188.808, 189.062–189.066, 189.068–189.079, 189.081–189.092,
189.218–189.225, 189.227–189.232, 189.234, 189.235, 189.298,
189.299, 189.302, 189.303, 189.306–189.323, 189.325, 189.327–
189.338, 189.389–189.419, 189.449–189.452, 189.482–189.521,
189.524–189.538, 189.540–189.552, 189.579, 189.639–189.642
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