
(111) 184.653 (151) 2007.02.13.
(210) M 04 04763 (220) 2004.11.26.
(732) Topa Béla Gábor 2/3%, Budapest (HU);

Andrási József 1/3%, Vecsés (HU)

(546)

(511) 21 Állatcsapda.

(111) 184.672 (151) 2006.05.29.
(210) M 02 00354 (220) 2002.01.25.
(732) PODRAVKA Prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Fûszerek, így ételadalékok, melyek íz (illat) fokozására
szolgálnak.

(111) 187.019 (151) 2006.11.07.
(210) M 05 01495 (220) 2002.12.16.
(732) Watkins Manufacturing Corporation, Vista, Kalifornia (US)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) CALDERA
(511) 11 Kültéri fûtött és/vagy hidromasszázskádak és -medencék.

(111) 187.420
(210) M 04 02085 (220) 2004.05.03.
(732) CORNMASTER Kft., Paks (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) CORNITA
(511) 30 Müzli.

(111) 187.529
(210) M 04 02881 (220) 2004.06.29.
(732) Sanoma Budapest Kiadói Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

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

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

(111) 187.649 (151) 2007.06.25.
(210) M 05 02948 (220) 2005.09.12.
(732) INTERAKTÍV-FICTION Mûsorkészítõ és Filmgyártó

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Beleznay Zsolt ügyvéd, Budapest

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

lásadás.

(111) 187.710 (151) 2006.12.11.
(210) M 05 02942 (220) 2005.09.09.
(732) Balázs Filament Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, karácsonyfadíszek; horgászcik-
kek, horgászzsinórok.

(111) 188.325 (151) 2007.01.17.
(210) M 02 00600 (220) 2002.02.05.
(732) Pierre-André SENIZERGUES, Newport Beach (US)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) éS
(511) 25 Ruházati cikkek bõrbõl és más anyagokból, rövidujjú pólók,

ingek, nadrágok, rövidnadrágok, dzsekik, melegítõfelsõk, mele-
gítõnadrágok, tarka selyemkendõk, zoknik, ruhák, szoknyák, sí-
nadrágok, sídzsekik, parkák, kesztyûk, nyakkendõk és nyaksálak,
övek, fejfedõk, lábbelik, cipõk, klumpák, papucsok, eszpartófû-
bõl készült cipõk, bakancsok, szandálok, mokasszinok, mamu-
szok.

(111) 188.732 (151) 2007.02.20.
(210) M 05 00042 (220) 2005.01.06.
(732) Co-op Hungary Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

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

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

(111) 188.734 (151) 2007.02.21.
(210) M 03 03306 (220) 2003.08.04.
(732) Magyar Autóklub, Budapest (HU)
(740) Gyulainé dr.Tóth Zsuzsa ügyvéd, Tóth és Deméndi Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) STARTER
(511) 12 Jármûvek, szárazföldi közlekedési eszközök indítómotorok

kivételével.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció.
37 Javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 188.735 (151) 2007.02.21.
(210) M 02 03543 (220) 2002.07.29.
(732) MONO Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Lendvai Balázs ügyvéd, Lendvai & Nyíri Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(541) MONO
(511) 41 Lapkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szerve-

zése; zenekiadás; klubszolgáltatások; diszkószolgáltatások; élõ
elõadások bemutatása; rádió- és televízióprogramok készítése; rá-
diós szórakoztatás; showmûsorok; showmûsorok szervezése;
szövegek kiadása; televíziós szórakoztatás; videofilmgyártás; vi-
deoszalagok vágása.

42 Weboldalak alkotása és fenntartása mások számára, hos-
tingszolgáltatások weboldalakhoz, grafikusmûvészi tervezési
szolgáltatások, adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai
médiumból elektronikus médiumba.

(111) 188.747 (151) 2007.02.28.
(210) M 03 03391 (220) 2003.08.11.
(732) Czira János, Újfehértó (HU)

(546)

(511) 35 Import-export.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása.

(111) 188.756 (151) 2007.03.02.
(210) M 03 03071 (220) 2003.07.16.
(732) Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Burbank, Kalifornia (US)
(300) 78/211,923 2002.02.06. US

78/211,625 2003.02.06. US
78/211,623 2003.02.06. US
78/211,620 2003.02.06. US
78/211,626 2003.02.06. US
78/211,617 2003.02.06. US
78/211,614 2003.02.06. US
78/211,616 2003.02.06. US
78/211,612 2003.02.06. US
78/211,924 2003.02.06. US
78/211,603 2003.02.06. US
78/211,610 2003.02.06. US
78/211,607 2003.02.06. US
78/211,602 2003.02.06. US

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

(541) BROTHER BEAR
(511) 3 Piperecikkek és kozmetikumok; fogkrémek.

9 Audio- és vizuális felvételek minden adathordozón; video-
és számítógépesjáték-kazetták, lemezek és szoftver; szemüvegek
és napszemüvegek; fogyasztói elektronika kivéve az asztali/iro-
dai elektromos számológépeket, sztereo hanglemezeket és hang-
szedõket magnetofonokat, elektromos tisztítókat, elektromos va-
salókat; és elektromos kisülésû drótvágó gépeket, elektromos ké-
szülékeket (beleértve személyi számítógépeket, nyomtatókat,
szóprocesszorokat, diszkmûködtetõket és másolókat).

14 Ékszerek, órák, idõmérõk.

16 Irodai és iskolai kellékek bútorok és készülékek, nevezete-
sen nyomásérzékeny ragasztószalagok, írógépek és elektromos
fûzõgépek kivételével.

18 Bõrbõl és bõrutánzatokból készült termékek, amelyek nem
tartoznak más osztályokba; táskák és szatyrok; ernyõk.

20 Nem nemesfémbõl készült ékszerdobozok; képkeretek; bú-
torok; tükrök; hálózsákok; párnák; gombok; jelvények.

21 Asztalnemûk, üvegáruk, poháráruk, poháralátétek, levehetõ
zárókupakok, italdobozokhoz és palackokhoz, ételdobozokból és
szigetelt tartályokból álló étkészletek, tálcák, hajkefék és hajfé-
sûk, fogkefék, papírtányérok és poharak, porcelán, kristály fa-
jansz, üveg, porcelán és terrakotta dísztárgyak.
24 Szövet, ágynemûk, asztalnemûk, fürdõszobai textiláruk,
más áruosztályba nem tartozó textiláruk.
28 Játékok és játékszerek, plüssjátékok, mozaikjátékok és já-
tékfigurák kivételével; testnevelési és sportcikkek (kivéve ruhák),
kézi elektronikus játékok.
29 Gyümölcskonzervek, gyümölcsalapú snackételek, lekvá-
rok, zselék, burgonyaszirom, diófélék, tej és tejtermékek.
30 Sütemények, cukorkák, cukorkákból készült süteményde-
korációk, fagylalttölcsérek, cukrászati chipsek, fagyasztott cuk-
rásztermékek, rágógumi, snackételek, gabonapelyhek reggelire
és gabonából készült termékek, gabonaszeletek, kenyér, muffi-
nok, muffinszeletek, tészta, ostyák, palacsinták, aprósütemények,
sós kekszek, kekszek.
32 Alkoholmentes italok.
41 Szórakoztatás és oktatási szolgáltatások.

(111) 188.826 (151) 2007.03.02.
(210) M 03 03340 (220) 2003.08.06.
(732) International Business Machines Corporation (New York

állam törvényei szerint mûködõ vállalat), Armonk,
New York (US)

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

(541) INFORMIX
(511) 16 Nyomtatott kiadványok és felhasználói kézikönyvek.

(111) 189.233 (151) 2007.04.05.
(210) M 04 01905 (220) 2004.04.27.
(732) Barna Olivér Attila, Debrecen-Pallag (HU);

Takcs Gergely Tibor, Miskolc (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 189.651
(210) M 04 02319 (220) 2004.05.14.
(732) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) REGIS
(511) 5 Gyógyszerek, diétás anyagok gyógyászati használatra.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztáció, irodai munkák; kivéve a hajápolással vagy szépségsza-
lonokkal kapcsolatos szolgáltatásokat.
44 Orvosi, állatgyógyászati és egészségügyi szolgáltatások.
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(111) 189.657 (151) 2007.06.01.
(210) M 05 03857 (220) 2005.12.05.
(732) dr. Mihola Gábor, Hévíz (HU)
(740) dr. Rozs Attila ügyvéd, Keszthely

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

tevékenységek.

(111) 189.686 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 01174 (220) 2006.04.04.
(732) Bio-Fit Natura Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

nyek gyógyászati használatra, diétás anyagok gyógyászati hasz-
nálatra, étkezési kiegészítõk tabletta, kapszula vagy por formájá-
ban.

(111) 189.691 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 04103 (220) 2006.12.18.
(732) Nav N Go Kft., Izsák (HU)
(740) dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) NNG
(511) 9 Fedélzeti számítógépek, navigációs berendezések jármû-

vekbe, navigációs eszközök, letölthetõ és rögzített számítógép-
programok, számítógépek, számítógépes játékprogramok, távmé-
rõ mûszerek, távolságmérõk, távolságregisztráló készülékek, ki-
lométerszámlálók.
42 Számítógépprogramok sokszorosítása, számítógépes rend-
szerek tervezése, számítógépes rendszerelemzés, számítógép-
hardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidol-
gozása, számítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprog-
ramok kölcsönzése, számítógép-programozás, számítógépszoft-
ver fenntartása, szellemitulajdon-licencek adása.

(111) 189.692 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 01510 (220) 2006.05.02.
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 189.699 (151) 2007.05.29.
(210) M 04 04565 (220) 2004.11.15.
(732) Eastman Invest & Trade Ltd., Dover, Delaware (US)
(740) dr. Hegedûs Péter ügyvéd, Hódmezõvásárhely

(546)

(511) 9 Alkáli tartós szárazelemek.

(111) 189.700 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 01332 (220) 2006.04.18.
(732) Print Sisters Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 2 Tintapatronok (töltve), festékszalagok, festékezõ szalagok,
írógépszalagok; tintatartók; tinták; tintapatronok, tonerkazetták;
tintapatron-utántöltõ szettek; nyomtatókazetták; író- és pénztár-
gép-kazetták nyomtatókhoz, faxokhoz, fénymásolókhoz és irodai
gépekhez.

(111) 189.702 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 01507 (220) 2006.05.16.
(732) Debreceni Sportcentrum Kht., Debrecen (HU)

(546)

(511) 16 Borítékok; brosúrák, vékony fûzött könyvek; borítók; for-
manyomtatványok, ûrlapok; hirdetõtáblák; hírlevelek; iratgyûj-
tõk, dossziék; kézikönyvek; levélpapír; matricák; plakátok.
41 Sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezé-
se.

(111) 189.703 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 00792 (220) 2006.03.08.
(732) Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata,

Tápiószentmárton (HU)
(740) dr. Gór-Nagy István, Gór-Nagy és Vidoven Ügyvédi Iroda,

Cegléd

(541) MÁRTON NAPI NEMZETKÖZI HURKATÖL-
TÕ FESZTIVÁL, TÁPIÓSZENTMÁRTON

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

(111) 189.704 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 01348 (220) 2006.04.18.
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ICY PEPPERMINT
(511) 21 Fogselymek.

(111) 189.709 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 01685 (220) 2006.05.15.
(732) Art Export Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Iván, Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
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(111) 189.710 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 01690 (220) 2006.05.15.
(732) Trans Holding Group Szolgáltató és Mûszaki Szakértõ

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Imre, Tóth & Társa 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.

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés.

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

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

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

(111) 189.711 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 01347 (220) 2006.04.18.
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ICY SPEARMINT
(511) 21 Fogselymek.

(111) 189.712 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 01689 (220) 2006.05.15.
(732) Trans Holding Group Szolgáltató és Mûszaki Szakértõ

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Imre, Tóth & Társa 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.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 189.713 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 01164 (220) 2006.04.04.
(732) IWIW Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

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

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 189.714 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 02051 (220) 2006.07.18.
(732) BIOGAZPROM Energetikai Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Bácsszõlõs (HU)
(740) dr. Szabó Lajos ügyvéd, Kiskunmajsa

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porfelszívó portalanító
és porlekötõ termékek, tüzelõanyagok és világítóanyagok, viasz-
gyertyák, gyertyabelek.

(111) 189.715 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 01165 (220) 2006.04.04.
(732) IWIW Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

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

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 189.716 (151) 2007.05.29.
(210) M 05 03366 (220) 2005.10.18.
(732) Béres Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) ACTIVAL ENERGIA
(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) 189.720 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 00805 (220) 2006.03.08.
(732) VIVIEN Rt., Bicske-külterület (HU)
(740) dr. Kardos Éva, Dr. Kardos Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) VIVIEN AQUAHOME
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes ita-

lok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök.
39 Házhozszállítás.

(111) 189.721 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 00929 (220) 2006.03.21.
(732) Magyar Posta Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.

(111) 189.722 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 00638 (220) 2006.02.22.
(732) 3C Távközlési Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 38 Távközlés; elektronikus levelezés; e-mail, faxok továbbítá-
sa; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; informá-
ciószolgáltatás távközlési ügyekben; mûholdas átvitel; számító-
gép-terminálok közötti összeköttetések; távkonferencia-szolgál-
tatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési beszél-
getésterelõ és összeköttetési szolgáltatások; távközlési kapcsolat
létesítése számítógépes világhálóval; telefon-összeköttetések; te-
lefonszolgáltatások; televíziós mûsorszórás; tudakozók, informá-
ciós szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján);
üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzene-
tek küldése.
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; hostingszolgáltatások weboldalak-
hoz; mûszaki szakértõi tevékenység; számítógépprogramok ada-
tainak és adatoknak az átalakítása.

(111) 189.723 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 00009 (220) 2006.01.03.
(732) BEKK X2 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Zatik Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

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

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

(111) 189.724 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 01325 (220) 2006.04.14.
(732) Szabó Tibor, Szigetszentmiklós (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 10 Masszírozó készülékek/berendezések, különösen masszíro-
zóágyak, görgõs masszírozógép; narancsbõr kezelésére szolgáló
készülékek.
11 Szaunakészülékek/berendezések, infraszaunák; szolárium-
berendezések, napágyak.

(111) 189.725 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 01316 (220) 2006.04.14.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmények, ezen belül szalámi.

(111) 189.726 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 00928 (220) 2006.03.21.
(732) Magyar Posta Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
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(111) 189.727 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 00927 (220) 2006.03.21.
(732) Magyar Posta Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(546)

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

(111) 189.728 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 00007 (220) 2006.01.03.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) RARYTAS
(511) 29 Fogyasztásra kész ételek, élelmiszerek; kolbászáruk és kol-

bászkonzervek.

(111) 189.729 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 01158 (220) 2006.04.03.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

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

(111) 189.730 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 01317 (220) 2006.04.14.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmények, ezen belül szalámi.

(111) 189.731 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 00947 (220) 2006.03.21.
(732) MasterCard International Incorporated (Delaware államban

bejegyzett cég), Purchase, New York (US)
(300) 004794947 2005.12.20. EM
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MASTERCARD WORLDWIDE
(511) 35 Hirdetés; üzletvezetés; üzleti adminisztráció; irodai tevé-

kenység; kereskedelmi, ipari és üzletvezetési asszisztencia; üzleti
értékelés; üzletvezetésre vonatkozó tanácsadói szolgáltatások; pi-
ackutatás; marketingtanulmányok; statisztikai információk (üzle-
ti); számlaközlemények készítése; könyvelés; üzleti kutatás; PR;
nyilvános szövegek közzététele; nyilvános szórólapok kiadása;
mobil telekommunikációs eszközökön keresztül nyújtott kiske-
reskedelmi szolgáltatások; online, hálózatokon keresztül vagy
más elektronikai eszközökön keresztül nyújtott kiskereskedelmi
szolgáltatások nyújtása elektronikusan digitalizált információk
felhasználásával; számítógépes adatbázis-kezelés; egyesületi
szolgáltatások, nevezetesen bankok, hitelegyesületek és egyéb
szabályozott pénzügyi intézmények érdekeinek támogatása.

36 Biztosítási szolgáltatások; pénzügyi ügyletek; valutaügyle-
tek; pénzügyi szolgáltatások; banki és hitelszolgáltatások; hitel-
kártya, terheléses kártya, feltöltõkártya és elõre kifizetett tartalé-
kolt értékû kártyaszolgáltatások nyújtása; banki, fizetési, hitel,
terheléses, feltöltõ, készpénzkifizetés, terheléses érték letét hoz-
záférési szolgáltatások; számlafizetési szolgáltatások; hitelkár-
tya, terheléses kártya, feltöltõkártya és elõre fizetett kártya és tar-
talékolt értékû kártya szolgáltatások; csekkigazolási és csekk-ki-
fizetési szolgáltatások; automatizált pénzkiadó szolgáltatások;
pénzügyi tranzakciók lebonyolítása online, egy számítógépes
adatbázison keresztül vagy telekommunikáció által, valamint ter-
minálon keresztül; kártyatulajdonosok által pénzügyi tranzakciók
lebonyolítására irányuló szolgáltatás automatizált pénzkiadó gé-
peken keresztül; kártyatulajdonosoknak egyenlegközlõ, pénzbe-
tét és pénzfelvétel biztosítása automatizált pénzkiadó gépeken ke-
resztül; kiegyenlítési és felhatalmazási szolgáltatások; utazásbiz-
tosítási szolgáltatások; utazási csekkek és utazási voucherek kibo-
csátása és visszaváltása; ügyfél-azonosító szolgáltatások; pénz-
ügyi információk igazolása; pénzügyi információk adatainak kó-
dolása és dekódolása; pénzügyi eredmények fenntartása; elektro-
nikus alapok átutalása és valutaváltási szolgáltatások; pénzügyi
szolgáltatások terjesztése interneten és egyéb számítógépes háló-
zatokon keresztül; távfizetési szolgáltatások; tárolt érték elektro-
nikus pénztárca-szolgáltatások; elektronikus alapok és valutaát-
utalási szolgáltatások nyújtása; elektronikus fizetési szolgáltatá-
sok; elõre fizetett telefonos hívókártya-szolgáltatások; készpénz-
kifizetési szolgáltatások, valamint tranzakció-megbízási és ren-
dezési szolgáltatások; terheléses és hitelszolgáltatások nyújtása
rádiófrekvenciás azonosító eszközökön keresztül (transzpond-
erek); terheléses és hitelszolgáltatások nyújtása kommunikációs
és telekommunikációs eszközökön keresztül; utazás biztosítási
szolgáltatások; csekkigazoló szolgáltatások; kibocsátás és kifize-
tési szolgáltatások utazási csekkekre és utazási voucherekre vo-
natkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására irányu-
ló pénzügyi szolgáltatások nyújtása mobil telekommunikációs
eszközökön keresztül, beleértve a kifizetési szolgáltatásokat ve-
zeték nélküli eszközökön keresztül, online, hálózatokon keresztül
vagy egyéb elektronikai eszközökön keresztül nyújtott kiskeres-
kedelmi szolgáltatások támogatására irányuló pénzügyi szolgál-
tatások nyújtása elektronikusan digitalizált információk felhasz-
nálásával; értékváltó szolgáltatások, nevezetesen a biztonságos
értékváltás beleértve elektronikus készpénz, smartkártyás eszkö-
zökön keresztül elérhetõ számítógépes hálózatokon keresztül;
weboldalon keresztül nyújtott számlakiegyenlítési szolgáltatá-
sok; online banki ügyintézés; pénzügyi szolgáltatások nyújtása te-
lefonon, valamint globális számítógépes hálózaton vagy az inter-
neten keresztül; pénzügyi szolgáltatások nyújtása globális számí-
tógépes hálózaton vagy az interneten keresztül; ingatlanszolgálta-
tások; ingatlanvagyon-szolgáltatások; ingatlan-értékbecslés; in-
gatlanbefektetés ügyvitele; ingatlanbefektetési szolgáltatások; in-
gatlanbiztosítási szolgáltatások; biztosítás vagyontulajdonosok-
nak, vagyonbiztosítási szolgáltatások; ingatlanmeghitelezés; in-
gatlanügynökség; ingatlanbecslés; ingatlanügynöki szolgáltatá-
sok; ingatlan-értékbecslés; ingatlanadminisztráció; ingatlanhoz
kapcsolódó pénzügyi ügyletek adminisztrációja; ingatlankölcsö-
nök nyújtása; ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások
nyújtása; ingatlanra vonatkozó pénzügyi brókerszolgáltatások;
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ingatlanvagyonra és ingatlanokra vonatkozó pénzügyi szolgálta-
tások; ingatlan vételére vonatkozó pénzügyi szolgáltatások; in-
gatlanfedezetû kölcsönszerzõdések lebonyolítása; ingatlanok
megosztott tulajdonának lebonyolítása; ingatlan vételére vonat-
kozó pénzügyek nyújtásának lebonyolítása; ingatlan megszerzé-
sére és ingatlanban való érdekeltségre irányuló segítségnyújtás;
ingatlanba való tõkebefektetés; kereskedelmi vagyonbefektetési
szolgáltatások; vagyon megszerzésére vonatkozó pénzügyi szol-
gáltatások; vagyoneladásra vonatkozó pénzügyi szolgáltatások;
szabad felhasználású vagyon pénzügyi értékelése; bérelt ingatla-
nok pénzügyi értékelése; ingatlan-bérbeadás lebonyolítása; ingat-
lanlízing lebonyolítása; vagyonlízing; ingatlanvagyon-lízing;
szabad felhasználású vagyonlízing; ingatlanvagyonra vonatkozó
birtokkezelési szolgáltatások; vagyonértékelés; vagyonportfó-
lió-kezelés; vagyonkezelés; ingatlantulajdonra vonatkozó tanács-
adói szolgáltatások; ingatlan-értékbecslésre vonatkozó tanács-
adói szolgáltatások; vállalati ingatlantanácsadói szolgáltatások;
ingatlanra vonatkozó számítógépesített információs szolgáltatá-
sok; ingatlanra vonatkozó konzultációs szolgáltatások; ingatlan-
vagyonra vonatkozó információk nyújtása; vagyonpiacra vonat-
kozó információk nyújtása; ingatlan megszerzésére vonatkozó
kutatási szolgáltatások; ingatlan kiválasztására vonatkozó
kutatási szolgáltatások; jelzálog-finanszírozás és vagyonelzálo-
gosítás.

(111) 189.732 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 00010 (220) 2006.01.03.
(732) BEKK X2 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Zatik Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

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

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

(111) 189.733 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 00642 (220) 2006.02.22.
(732) Bio-Fit Natura Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

nyek gyógyászati használatra, diétás anyagok gyógyászati hasz-
nálatra, étkezési kiegészítõk tabletta, kapszula vagy por formájá-
ban.

(111) 189.734 (151) 2007.06.18.
(210) M 06 01315 (220) 2006.04.14.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmények, ezen belül szalámi.

(111) 189.735 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 01153 (220) 2006.04.03.
(732) ORION Corporation, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládék, kekszek, aprósütemények, sós kekszek, os-
tyák, cukrászipari termékek, kukoricachips, kenyér, tészták, süte-
mény, vajastészták, pudingok, sörbetek, jégkrémek, cukorka, ka-
ramell, rágógumi (nem gyógyászati célra).

(111) 189.736 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 00930 (220) 2006.03.21.
(732) Magyar Posta Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(541) FILAPOSTA
(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) 189.737 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 01155 (220) 2006.04.03.
(732) ORION Corporation, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládék, kekszek, aprósütemények, sós kekszek, os-
tyák, cukrászipari termékek, kukoricachips, kenyér, tészták, süte-
mény, vajastészták, pudingok, sörbetek, jégkrémek, cukorka, ka-
ramell, rágógumi (nem gyógyászati célra).

(111) 189.738 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 00006 (220) 2006.01.03.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) HERD
(511) 29 Kolbászáruk és kolbásztermékek; kolbászkonzervek.

(111) 189.739 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 00931 (220) 2006.03.21.
(732) Magyar Posta Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(541) INTÉZZÜK,NEM BONYOLÍTJUK.
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása; utazásszervezés.

(111) 189.740 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 00948 (220) 2006.03.21.
(732) MasterCard International Incorporated (Delaware államban

bejegyzett cég), Purchase, New York (US)
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(300) 004794855 2005.12.20. EM
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MASTERCARD WORLDWIDE. THE HEART
OF COMMERCE.

(511) 35 Hirdetés; üzletvezetés; üzleti adminisztráció; irodai tevé-
kenység; kereskedelmi, ipari és üzletvezetési asszisztencia; üzleti
értékelés; üzletvezetésre vonatkozó tanácsadói szolgáltatások; pi-
ackutatás; marketingtanulmányok; statisztikai információk (üzle-
ti); számlaközlemények készítése; könyvelés; üzleti kutatás; PR;
nyilvános szövegek közzététele; nyilvános szórólapok kiadása;
mobil telekommunikációs eszközökön keresztül nyújtott kiske-
reskedelmi szolgáltatások; online, hálózatokon keresztül vagy
más elektronikai eszközökön keresztül nyújtott kiskereskedelmi
szolgáltatások nyújtása elektronikusan digitalizált információk
felhasználásával; számítógépes adatbázis-kezelés; egyesületi
szolgáltatások, nevezetesen bankok, hitelegyesületek és egyéb
szabályozott pénzügyi intézmények érdekeinek támogatása.

36 Biztosítási szolgáltatások; pénzügyi ügyletek; valutaügyle-
tek; pénzügyi szolgáltatások; banki és hitelszolgáltatások; hitel-
kártya, terheléses kártya, feltöltõkártya és elõre kifizetett tartalé-
kolt értékû kártya szolgáltatások nyújtása; banki, fizetési, hitel,
terheléses, feltöltõ, készpénzkifizetés, terheléses értékletét-hoz-
záférési szolgáltatások; számlafizetési szolgáltatások; hitelkár-
tya, terheléses kártya, feltöltõkártya és elõre fizetett kártya és tar-
talékolt értékû kártya szolgáltatások; csekkigazolási és csekk-ki-
fizetési szolgáltatások; automatizált pénzkiadó szolgáltatások;
pénzügyi tranzakciók lebonyolítása online, egy számítógépes
adatbázison keresztül vagy telekommunikáció által, valamint ter-
minálon keresztül; kártyatulajdonosok által pénzügyi tranzakciók
lebonyolítására irányuló szolgáltatás automatizált pénzkiadó gé-
peken keresztül; kártyatulajdonosoknak egyenlegközlõ, pénzbe-
tét és pénzfelvétel biztosítása automatizált pénzkiadó gépeken ke-
resztül; kiegyenlítési és felhatalmazási szolgáltatások; utazásbiz-
tosítási szolgáltatások; utazási csekkek és utazási voucherek kibo-
csátása és visszaváltása; ügyfél-azonosító szolgáltatások; pénz-
ügyi információk igazolása; pénzügyi információk adatainak kó-
dolása és dekódolása; pénzügyi eredmények fenntartása; elektro-
nikus alapok átutalása és valutaváltási szolgáltatások; pénzügyi
szolgáltatások terjesztése interneten és egyéb számítógépes háló-
zatokon keresztül; távfizetési szolgáltatások; tárolt érték elektro-
nikus pénztárca-szolgáltatások; elektronikus alapok és valutaát-
utalási szolgáltatások nyújtása; elektronikus fizetési szolgáltatá-
sok; elõre fizetett telefonos hívókártya-szolgáltatások; készpénz-
kifizetési szolgáltatások, valamint tranzakció-megbízási és ren-
dezési szolgáltatások; terheléses és hitelszolgáltatások nyújtása
rádiófrekvenciás azonosító eszközökön keresztül (transzpond-
erek); terheléses és hitelszolgáltatások nyújtása kommunikációs
és telekommunikációs eszközökön keresztül; utazásbiztosítási
szolgáltatások; csekkigazoló szolgáltatások; kibocsátás és kifize-
tési szolgáltatások utazási csekkekre és utazási voucherekre vo-
natkozóan; kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására irányu-
ló pénzügyi szolgáltatások nyújtása mobil telekommunikációs
eszközökön keresztül, beleértve a kifizetési szolgáltatásokat ve-
zeték nélküli eszközökön keresztül, online, hálózatokon keresztül
vagy egyéb elektronikai eszközökön keresztül nyújtott kiskeres-
kedelmi szolgáltatások támogatására irányuló pénzügyi szolgál-
tatások nyújtása elektronikusan digitalizált információk felhasz-
nálásával; értékváltó szolgáltatások, nevezetesen a biztonságos
értékváltás beleértve elektronikus készpénz, smartkártyás eszkö-
zökön keresztül elérhetõ számítógépes hálózatokon keresztül;
weboldalon keresztül nyújtott számlakiegyenlítési szolgáltatá-
sok; online banki ügyintézés; pénzügyi szolgáltatások nyújtása te-
lefonon, valamint globális számítógépes hálózaton vagy az inter-
neten keresztül; pénzügyi szolgáltatások nyújtása globális számí-
tógépes hálózaton vagy az interneten keresztül; ingatlanszolgálta-
tások; ingatlanvagyon-szolgáltatások; ingatlan-értékbecslés; in-
gatlanbefektetés ügyvitele; ingatlanbefektetési szolgáltatások; in-
gatlanbiztosítási szolgáltatások; biztosítás vagyontulajdonosok-
nak, vagyonbiztosítási szolgáltatások; ingatlanmeghitelezés; in-

gatlanügynökség; ingatlanbecslés; ingatlanügynöki szolgáltatá-
sok; ingatlan-értékbecslés; ingatlanadminisztráció; ingatlanhoz
kapcsolódó pénzügyi ügyletek adminisztrációja; ingatlankölcsö-
nök nyújtása; ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások
nyújtása; ingatlanra vonatkozó pénzügyi brókerszolgáltatások;
ingatlanvagyonra és ingatlanokra vonatkozó pénzügyi szolgálta-
tások; ingatlan vételére vonatkozó pénzügyi szolgáltatások; in-
gatlanfedezetû kölcsönszerzõdések lebonyolítása; ingatlanok
megosztott tulajdonának lebonyolítása; ingatlan vételére vonat-
kozó pénzügyek nyújtásának lebonyolítása; ingatlan megszerzé-
sére és ingatlanban való érdekeltségre irányuló segítségnyújtás;
ingatlanba való tõkebefektetés; kereskedelmi vagyonbefektetési
szolgáltatások; vagyon megszerzésére vonatkozó pénzügyi szol-
gáltatások; vagyon eladásra vonatkozó pénzügyi szolgáltatások;
szabad felhasználású vagyon pénzügyi értékelése; bérelt ingatla-
nok pénzügyi értékelése; ingatlan-bérbeadás lebonyolítása; ingat-
lanlízing lebonyolítása; vagyonlízing; ingatlanvagyon-lízing;
szabad felhasználású vagyonlízing; ingatlanvagyonra vonatkozó
birtokkezelési szolgáltatások; vagyonértékelés; vagyonportfó-
lió-kezelés; vagyonkezelés; ingatlantulajdonra vonatkozó tanács-
adói szolgáltatások; ingatlan-értékbecslésre vonatkozó tanács-
adói szolgáltatások; vállalati ingatlantanácsadói szolgáltatások;
ingatlanra vonatkozó számítógépesített információs szolgáltatá-
sok; ingatlanra vonatkozó konzultációs szolgáltatások; ingatlan-
vagyonra vonatkozó információk nyújtása; vagyonpiacra vonat-
kozó információk nyújtása; ingatlan megszerzésére vonatkozó
kutatási szolgáltatások; ingatlan kiválasztására vonatkozó kutatá-
si szolgáltatások; jelzálog-finanszírozás és vagyonelzálogosítás.

(111) 189.741 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 00935 (220) 2006.03.21.
(732) Bacskó Levente, Budapest (HU)

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

és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

(111) 189.742 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 00016 (220) 2006.01.03.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

M902

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/8

Nemzeti lajstromozott védjegyek



21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 189.743 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 00005 (220) 2006.01.03.
(732) Stollwerck Budapest Édesipari és Ingatlanhasznosító Kft.,

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

(541) Tibi Choco Bonbon
(511) 29 Zselék, zselés áruk.

30 Bonbonok, csokoládék, pralinék, édesipari termékek; cso-
koládés áruk, nugát, rágógumi, karamella; cukor- és csokoládés
drazsé, lisztes áruk; kekszek; ostyák, teasütemények, linzerek;
kakaópor, fagylalt, jégkrémek.

(111) 189.744 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 01154 (220) 2006.04.03.
(732) ORION CORPORATION, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládék, kekszek, aprósütemények, sós kekszek, os-
tyák, cukrászipari termékek, kukoricachips, kenyér, tészták, süte-
mény, vajastészták, pudingok, sörbetek, jégkrémek, cukorka, ka-
ramell, rágógumi (nem gyógyászati célra).

(111) 189.745 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 00139 (220) 2006.01.16.
(732) JOXX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)

(541) VÁROSKAPU CENTER
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 189.746 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 01151 (220) 2006.04.03.
(732) ORION Corporation, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládék, kekszek, aprósütemények, sós kekszek, os-
tyák, cukrászipari termékek, kukoricacsipsz, kenyér, tészták, sü-
temény, vajastészták, pudingok, sörbetek, jégkrémek, cukorka,
karamell, rágógumi (nem gyógyászati célra).

(111) 189.747 (151) 2007.05.29.
(210) M 06 00275 (220) 2006.01.27.
(732) Bábolna Takarmányipari Kft., Bábolna (HU)
(740) dr. Szabó Iván, Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

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

amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

(111) 189.748 (151) 2007.06.18.
(210) M 06 01314 (220) 2006.04.14.
(732) PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

(546)

(511) 29 Húskészítmények, ezen belül szalámi.

(111) 189.750 (151) 2007.06.01.
(210) M 05 03739 (220) 2005.12.12.
(732) Thermál Kristály 2005 Kft., Sárvár (HU)
(740) dr. Horváth Zoltán ügyvéd, Sárvár

(546)

(511) 3 Fürdõsó, dúsított ásványi anyagú fürdõvíz; illóolajok, koz-
metikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra, diétás anyagok
gyógyászati használatra.
32 Ásványvíz ital.
44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek és állatok részére.

(111) 189.751 (151) 2007.06.01.
(210) M 05 03880 (220) 2005.12.06.
(732) BARACOMP Bt., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépprogramok (rögzített); szoftverek (rögzített).
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(111) 189.752 (151) 2007.06.01.
(210) M 05 03621 (220) 2005.11.10.
(732) Állami Nyomda Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

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

(546)

(511) 9 Programmal ellátott mágneses és egyéb adathordozók.
16 Nyomdaipari termékek; nyomtatványok; okmányok; kiad-
ványok.
35 Másolási szolgáltatás; ügyletek; árubemutatók; közönség-
szolgálat.
40 Nyomdai szolgáltatások.
41 Kiadói szolgáltatások.
42 Szakértõi és tanácsadói szolgáltatások; számítógépes prog-
ramszerkesztés.

(111) 189.753 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 01117 (220) 2006.03.31.
(732) SEBASTIANO SCARPA Cipõgyártó Kereskedelmi Kft.,

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

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 189.754 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 01116 (220) 2006.03.31.
(732) SEBASTIANO SCARPA Cipõgyártó Kereskedelmi Kft.,

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

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 189.755 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 01119 (220) 2006.03.31.
(732) GRAPH-ART Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Debrecen (HU)
(740) dr. Gulyás Ildikó ügyvéd, Debrecen

(541) GRAPH-ART
(511) 9 CD-ROM-(kompakt)lemezek.

16 Csomagolópapír; fedelek, kötések, borítók (papíráruk); fo-
lyóiratok; füzetek; grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások; isko-
laszerek (papírból); képregények; könyvecskék, füzetek; köny-
vek; könyvjelzõk; levelezõlapok; levélpapír; naptárak; naptárak
letéphetõ lapokkal, efemeridák; noteszok; oktatási eszközök (a
készülékek kivételével); plakátok, falragaszok papírból vagy a
kartonból; poszterek; transzparensek (papíráruk); újságok.
28 Játékkártyák; játékszerek; táblajátékok; társasjátékok; trük-
kös játékok.

35 Reklámozás.
41 Könyvkiadás; oktatás; sportversenyek rendezése; verse-
nyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

(111) 189.756 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 01121 (220) 2006.03.31.
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.,

Wilmington, Delaware (US)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MCREGGELI
(511) 43 Vendéglátási szolgáltatások, különösen: gyorséttermek, fo-

gyasztásra elõkészített ételek és italok árusításával/nyújtásával
kapcsolatos éttermek és egyéb berendezések létesítmények mû-
ködtetéséhez kapcsolódó szolgáltatások; hazavitelre szánt ételek
elkészítése és kínálása.

(111) 189.757 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 01124 (220) 2006.03.31.
(732) Károly Róbert Fõiskola, Gyöngyös (HU)
(740) dr. Murányi István, Kompolt

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

amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

(111) 189.758 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 01125 (220) 2006.03.31.
(732) Károly Róbert Fõiskola, Gyöngyös (HU)
(740) dr. Murányi István, Kompolt

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

amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

(111) 189.759 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 01126 (220) 2006.03.31.
(732) dr. Antolik Marianna, Budapest (HU);

Hock Marianna, Tata (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Péksütemények, cukrászsütemények, lisztalapú ételek, sü-
teményekhez tészták.

(111) 189.760 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 00256 (220) 2006.01.26.
(732) Szuper Fashion Divatáru Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Debrecen (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 189.761 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 00257 (220) 2006.01.26.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda Alirodája, Budapest
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(546)

(511) 29 Tej, tejszín, vaj, sajt- és tejtermékek; tejpótlók; tejes italok
(fõként tejet tartalmazó); tejjel és tejszínnel készült desszertek;
joghurtok, szójatej (tejpótló), tartósított szójabab emberi fogyasz-
tásra; fehérítõ kávéhoz és/vagy teához (tejszínpótló).
30 Kávé, kávékivonatok, kávéalapú készítmények és italok, je-
geskávé, kávépótlók, kávépótló kivonat, kávépótló alapú készít-
mények és italok; cikória; tea, teakivonatok, teaalapú készítmé-
nyek és italok; jeges tea; malátaalapú készítmények emberi fo-
gyasztásra; kakaó és kakaóalapú készítmények és italok, csokolá-
déalapú készítmények és italok, jég, fagylalt, gyümölcsfagylal-
tok, sörbet (fagylalt), fagyasztott édességek, fagyasztott sütemé-
nyek, jégkrémek, fagyasztott desszertek, fagyasztott joghurtok,
(ebbe az áruosztályba tartozó) por és kötõanyag-keverékek jég-
krém és/vagy gyümölcsfagylaltok és/vagy sörbet készítéséhez;
gabonapelyhek, müzli, kukoricapehely, gabonapehely-szeletek,
fogyasztásra kész gabonapehely, gabonakészítmények.
32 Szénsavmentes víz, szénsavval dúsított vagy szénsavas víz,
kezelt víz, forrásvíz, ásványvíz, ízesített víz, gyümölcsízû vagy
gyümölcsalapú italok, zöldség- és gyümölcslé, nektár, limonádé,
szódavíz és egyéb nem alkoholos italok; szörp, kivonatok, eszen-
ciák és egyéb készítmények alkoholmentes italok elõállításához
(illóolajok kivételével), fermentált tejbõl készült italok, szójaala-
pú italok, malátaalapú italok, izotóniás italok.

(111) 189.762 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 00608 (220) 2006.02.21.
(732) Helibor Kft., Izsák (HU)

(541) JUPITER
(511) 32 Alkoholmentes italok és sörök.

(111) 189.763 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 00610 (220) 2006.02.21.
(732) Helibor Kft., Izsák (HU)

(541) LOU-LOU
(511) 32 Alkoholmentes italok és sörök.

(111) 189.764 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 00611 (220) 2006.02.21.
(732) Helibor Kft., Izsák (HU)

(541) B-DAY
(511) 32 Alkoholmentes italok és sörök.

(111) 189.765 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 00612 (220) 2006.02.21.
(732) Helibor Kft., Izsák (HU)

(541) SHU-SHU
(511) 32 Alkoholmentes italok és sörök.

(111) 189.766 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 00614 (220) 2006.04.07.
(732) Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT),

Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Szûcs Ilona, Nyíregyháza

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 189.767 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 00748 (220) 2006.03.06.
(732) dr. Bodnár Imre, Pécs (HU)

(546)

(511) 41 Sportrendezvény.

(111) 189.768 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 00910 (220) 2006.03.20.
(732) GO-YET Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházat, lábbelik.

(111) 189.769 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 00911 (220) 2006.03.20.
(732) GO-YET Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházat, lábbelik.

(111) 189.770 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 00914 (220) 2006.03.20.
(732) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata,

Kecskemét (HU)

(541) Kecskemét, Magyarország lovas fõvárosa
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 189.771 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 00915 (220) 2006.03.20.
(732) CHEIL INDUSTRIES INC., Kyongsangbuk-do (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
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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.
27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.

(111) 189.772 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 00916 (220) 2006.03.20.
(732) dr. Gaál László, Vecsés (HU)
(740) Forgó, Varga és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ELEVEN HANG
(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) 189.773 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 00917 (220) 2006.03.20.
(732) KULTIPLEX Moziüzemeltetési és Kommunikációs Kft.,

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

(541) KULTIPLEX
(511) 41 Szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

(111) 189.774 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 00918 (220) 2006.03.20.
(732) Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kurucz György ügyvéd, Budapest

(541) Volt Fesztivál
(511) 41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenység.

(111) 189.775 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 00923 (220) 2006.03.20.
(732) S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BRISE AROMA SWING
(511) 5 Légfrissítõk; levegõillatosítók; légtisztító készítmények;

textilszagtalanítók; szõnyeg- és szobaszagtalanítók.

(111) 189.776 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 00924 (220) 2006.03.20.
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(300) 52355/2006 2006.03.17. CH
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Készítmények a száj, fogak, torok, fogíny és szájüreg ápolá-
sára és higiéniájának karbantartására, öblögetõ készítmények
fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogtisztító készítmények,
fogápoló készítmények, fogkrémek, szájvizek, szájspray-k, fog-
zselék, fluoros fogzselék, fluoros szájvizek, tisztítóporok, fogkõ-
elszínezõ tabletták.

5 Gyógyhatású készítmények a száj, fogak, torok, fogíny és
szájüreg ápolására és higiéniájának karbantartására, öblögetõ ké-
szítmények fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogtisztító ké-
szítmények, fogápoló készítmények fogszuvasodás és fogkõ
megelõzésére és fogkõ eltávolítására, fogkrémek, szájvizek, száj-
spray-k, fogzselék, fluoros fogzselék, fluoros szájvizek, fogkõel-
színezõ tabletták, a fogak és a fogíny megelõzõ kezelésére szolgá-
ló készítmények, fogápoló rágótabletták, gyógyhatású rágógu-
mik, fertõtlenítõ hatású fogtisztító és fogápoló készítmények
mûfogakhoz, mûfogsorhoz, fogszabályozókhoz és hidakhoz, ra-
gasztókészítmények mûfogakhoz, ragasztóporok.

(111) 189.777 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 00741 (220) 2006.03.03.
(732) Telenor ASA, Fornebu (NO)
(740) dr. Rosonczy Enikõ, Rosonczy Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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 kutatószol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 189.778 (151) 2007.06.01.
(210) M 05 01486 (220) 2005.04.26.
(732) Cosmos Mode AG, Pfäffikon (CH)
(300) 004091963 2004.10.26. EM
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 2004.10. 26-i 004091963 számú EU-elsõbbség alapján: Hir-
detés; üzletvezetés; üzleti adminisztráció; irodai munkák.
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(111) 189.779 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 00909 (220) 2006.03.17.
(732) E.ON AG, Düsseldorf (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 4 Tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világító-
anyagok; különösen földgáz.
35 Marketing; gazdasági és reklámcélú kiállítások és vásárok,
beszerzési szolgáltatások harmadik fél részére az energiaszektor-
ban; közönségszolgálat; reklám szponzorálás formájában; rek-
lámszövegek közzététele; vezetékes energia, különösen földgáz
szállítására, valamint vezetékhálózaton történõ szállítási szolgál-
tatásokra vonatkozó szerzõdések közvetítése; adatgyûjtés számí-
tógépes adatbázisokból, különösen az energiaszektor vonatkozá-
sában.
37 Építõipar, különösen energiaszállító és -tároló berendezé-
sek, különösen gázellátó hálózatok és gáztárolók építése; javítási
szolgáltatások, különösen energiaszállító és -tároló berendezések,
különösen gázellátó hálózatok és gáztárolók javítási és karbantar-
tási munkái.
39 Szállítás, vezetékes energia, különösen földgáz szállítása,
továbbítása és elosztása; gáz, különösen földgáz tárolása.
40 Földgáz elõkészítése.

(111) 189.780 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 01097 (220) 2006.03.30.
(732) Kovács Zsuzsanna, Bakonszeg (HU)

(541) Morzsóka
(511) 41 Szórakoztatás; fesztivál szervezése, lebonyolítása; kiállítá-

sok, vásárok rendezése; népmûvészeti, népzenei programok szer-
vezése; turisztikai rendezvények szervezése; szakmai tanácsko-
zás lebonyolítása; sport- és kulturális programok szervezése.

(111) 189.781 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 00902 (220) 2006.03.17.
(732) Büki Üdítõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gayer Gyula ügyvéd, Gayer és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Alkoholmentes italok.

(111) 189.782 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 01100 (220) 2006.03.30.
(732) SMART OPTIKA Kft., Budapest (HU)

(541) EYES MORE
(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 elosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; szá-
mológépek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó készülékek.

(111) 189.783 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 01099 (220) 2006.03.30.
(732) SMART OPTIKA Kft., Budapest (HU)

(541) DE TUSCANY
(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 elosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; szá-
mológépek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó készülékek.

(111) 189.784 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 01098 (220) 2006.03.30.
(732) SMART OPTIKA Kft., Budapest (HU)

(541) EASTWOOD
(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 elosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek; szá-
mológépek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó készülékek.

(111) 189.785 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 00908 (220) 2006.03.17.
(732) E.ON AG, Düsseldorf (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 4 Tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világító-
anyagok; különösen földgáz.

35 Marketing; gazdasági és reklámcélú kiállítások és vásárok,
beszerzési szolgáltatások harmadik fél részére az energiaszektor-
ban; közönségszolgálat; reklám szponzorálás formájában; rek-
lámszövegek közzététele; vezetékes energia, különösen földgáz
szállítására, valamint vezetékhálózaton történõ szállítási szolgál-
tatásokra vonatkozó szerzõdések közvetítése; adatgyûjtés számí-
tógépes adatbázisokból, különösen az energiaszektor vonatkozá-
sában.

37 Építõipar, különösen energiaszállító és -tároló berendezé-
sek, különösen gázellátó hálózatok és gáztárolók építése; javítási
szolgáltatások, különösen energiaszállító és -tároló berendezések,
különösen gázellátó hálózatok és gáztárolók javítási és karbantar-
tási munkái.

39 Szállítás, vezetékes energia, különösen földgáz szállítása,
továbbítása és elosztása; gáz, különösen földgáz tárolása.

40 Földgáz elõkészítése.

(111) 189.786 (151) 2007.06.01.
(210) M 05 01481 (220) 2005.04.26.
(732) Dong Jibin, Budapest (HU)

(546)
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(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 189.787 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 00907 (220) 2006.03.17.
(732) E.ON AG, Düsseldorf (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 4 Tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világító-
anyagok; különösen földgáz.
35 Marketing; gazdasági és reklámcélú kiállítások és vásárok,
beszerzési szolgáltatások harmadik fél részére az energiaszektor-
ban; közönségszolgálat; reklám szponzorálás formájában; rek-
lámszövegek közzététele; vezetékes energia, különösen földgáz
szállítására, valamint vezetékhálózaton történõ szállítási szolgál-
tatásokra vonatkozó szerzõdések közvetítése; adatgyûjtés számí-
tógépes adatbázisokból, különösen az energiaszektor vonatkozá-
sában.
37 Építõipar, különösen energiaszállító és -tároló berendezé-
sek, különösen gázellátó hálózatok és gáztárolók építése; javítási
szolgáltatások, különösen energiaszállító és -tároló berendezések,
különösen gázellátó hálózatok és gáztárolók javítási és karbantar-
tási munkái.
39 Szállítás, verzetékes energia, különösen földgáz szállítása,
továbbítása és elosztása; gáz, különösen földgáz tárolása.
40 Földgáz elõkészítése.

(111) 189.788 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 01992 (220) 2006.06.06.
(732) Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 34 Cigaretták, nyers és feldolgozott dohány, dohányzási cikkek
és gyufák.

(111) 189.789 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 01990 (220) 2006.06.06.
(732) Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CAMEL WORLD OF PLEASURE
(511) 34 Cigaretták, nyers és feldolgozott dohány, dohányzási cikkek

és gyufák.

(111) 189.790 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 01991 (220) 2006.06.06.
(732) Japan Tobacco Inc., Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 34 Cigaretták, nyers és feldolgozott dohány, dohányzási cikkek
és gyufák.

(111) 189.791 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 01110 (220) 2006.03.30.
(732) Novartis AG, Basel (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) LAMISIL 1
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készít-

mények; diétás anyagok orvosi célokra, csecsemõtápszerek; rag-
tapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ anyagok, fogászati viasz;
fertõtlenítõszerek; féregirtó készítmények; gombaölõ szerek
(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 189.792 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 01109 (220) 2006.03.30.
(732) Novartis AG, Basel (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) EFEXIVA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények humán használatra.

(111) 189.793 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 01107 (220) 2006.03.30.
(732) ROCKWOOL Hungary Szigetelõanyaggyártó

és Kereskedelmi Kft., Gógánfa (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) RP-PL
(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-

anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(111) 189.794 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 01106 (220) 2006.03.30.
(732) ROCKWOOL Hungary Szigetelõanyaggyártó

és Kereskedelmi Kft., Gógánfa (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

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

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

(111) 189.795 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 01105 (220) 2006.03.30.
(732) ROCKWOOL Hungary Szigetelõanyaggyártó

és Kereskedelmi Kft., Gógánfa (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) RTD
(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-

anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.

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

(111) 189.796 (151) 2007.06.01.
(210) M 06 01104 (220) 2006.03.30.
(732) ROCKWOOL Hungary Szigetelõanyaggyártó

és Kereskedelmi Kft., Gógánfa (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) Fixrock
(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-

anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.

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

(111) 189.828
(210) M 05 00890 (220) 2005.03.07.
(732) Le Pierrot Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft.,

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

Budapest

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

lásadás.

(111) 189.829 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01103 (220) 2006.03.30.
(732) ROCKWOOL Hungary Szigetelõanyaggyártó

és Kereskedelmi Kft., Gógánfa (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) Airrock
(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-

anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.

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

(111) 189.830 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01108 (220) 2006.03.30.
(732) ROCKWOOL Hungary Szigetelõanyaggyártó

és Kereskedelmi Kft., Gógánfa (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) RP-PT
(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-

anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(111) 189.831 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 00743 (220) 2006.03.03.
(732) CLASSIC TÁNCCSOPORT EGYESÜLET, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; táncoktatás; tánciskola üzemeltetése; táncmûso-
rok; táncmûsorok közvetítése, szervezése; táncversenyek szerve-
zése; tánctábori szolgáltatások.

(111) 189.832 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 00899 (220) 2006.03.17.
(732) EVM Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(554)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok,
mosó- és mosogatószerek, textilöblítõk; tisztító-, fényesítõ-, súro-
ló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmeti-
kai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
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(111) 189.834 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 00746 (220) 2006.03.03.
(732) LUDMAN FIVÉREK SPURI-SULI Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Ruszthy Gyula, Ruszthy Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SPURI SULI
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés, gyakorlati képzés, oktatás, oktatá-

si tárgyú információk.

(111) 189.835 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 00744 (220) 2006.03.03.
(732) Bi-Bán Reklám és Nyomdaipari Kft., Dombóvár (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) 189.836 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01094 (220) 2006.03.30.
(732) Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Részvénytársaság,

Kiskunhalas (HU)
(740) dr. Fehérvári József, Innoius Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Elõhûtött és fagyasztott egész és darabolt baromfihús, ba-
romfihús-készítmények, hentesáruk baromfiból, baromfizsírok,
baromfikonzervek és -pástétomok, májpástétom és egyéb barom-
fikészítmények.

(111) 189.837 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01101 (220) 2006.03.30.
(732) ROCKWOOL Hungary Szigetelõanyaggyártó

és Kereskedelmi Kft., Gógánfa (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) Piporock
(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-

anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(111) 189.838 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01102 (220) 2006.03.30.
(732) ROCKWOOL Hungary Szigetelõanyaggyártó

és Kereskedelmi Kft., Gógánfa (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) Rollrock
(511) 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-

anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(111) 189.839 (151) 2007.06.04.
(210) M 05 00316 (220) 2005.01.24.
(732) Országos Mentõszolgálat Fõigazgatósága, Budapest (HU)

(591)

(511) 39 Szállítás; ezen belül különösen: betegszállítás; mentõszol-
gálat.
44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai szolgáltatások emberek ré-
szére.

(111) 189.840 (151) 2007.06.04.
(210) M 05 02338 (220) 2005.07.13.
(732) Kobaplast Kft., Hajdúszoboszló (HU)
(740) Velok László szabadalmi ügyvivõ, Debrecen

(554)

(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; különösen kalibrálógyûrûk; mennyiségjel-
zõk; mérõeszközök, mértékek; nyomásjelzõk; nyomásmérõk.

(111) 189.859 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01900 (220) 2006.05.30.
(732) Régió Média Network Kft., Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

(111) 189.860 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01731 (220) 2006.05.17.
(732) Mu Shi Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) Majorcki István, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

M910

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/8

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(111) 189.861 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01903 (220) 2006.05.30.
(732) V Contact Import-Export Kft., Szada (HU)

(541) STAMFORD
(511) 30 Tea, só, cukor, kávé, fûszerek, kakaó, csokoládé.

(111) 189.862 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01908 (220) 2006.05.30.
(732) Fa-Fantázia Kft., Nyíregyháza (HU)

(541) vyva
(511) 20 Asztallapok; asztalok; bútorajtók; bútorok; bútorpolcok;

bútorszerelvények (nem fémbõl); faszerkezetek bútorokhoz; fió-
kok; iratgyûjtõ polcok (bútorok); íróasztalok; irodabútorok; író-
polcok; kartotékszekrények; kis íróasztalok, szekreterek; komó-
dok, fiókos szekrények; könyvespolcok; könyvtartók /bútorzat/;
munkapadok, munkaasztalok; polcok (bútorok); pultok (aszta-
lok); szekrények.

(111) 189.863 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01909 (220) 2006.06.16.
(732) Binder Róbert, Budapest (HU)

(546)

(511) 14 Bizsu (ékszerek).

(111) 189.864 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01914 (220) 2006.05.30.
(732) DW International Trading GbR, Hassfurt (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Csövek; könyökcsövek, csõvezetékek, csõkarmantyúk, csõ-
bilincsek, csõkötõelemek, csõszerelvények, vízvezetékek –
mindezen termékek fémbõl.
17 Könyökcsövek, csõkarmantyúk, csõkötõelemek, csõszerel-
vények – mindezen termékek nem fémbõl; tömlõk, nem fémbõl.
19 Csövek, nem fémbõl; vízvezetékek, nem fémbõl; csõvezeté-
kek, nem fémbõl.

(111) 189.865 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01915 (220) 2006.05.30.
(732) Mosonmagyaróvári Fémszerelvény Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Mosonmagyaróvár (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 6 Lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és
csõvezetékek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba, így különösen csapok, golyóscsapok, cövekek fém-
bõl, csapszegek, csavarok fémbõl, csatlakozók fémbõl, csatok
fémbõl, csavaralátétek, alátétgyûrûk fémbõl, csõbilincsek, kon-
zolok építményekhez, csõelágazások fémbõl, csõhálózat fémbõl,
csõtoldatok fémbõl, fémszerelvények építményekhez, rézgyûrûk,
szelepek fémbõl (nem géprészek), vízvezetékszelepek fémbõl.

(111) 189.866 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 02252 (220) 2006.06.29.
(732) Liszt Ferenc Kulturális Egyesület, Sopron (HU)

(546)

(511) 41 Szórakoztatás, kulturális tevékenység.

(111) 189.868 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 02123 (220) 2006.06.16.
(732) S.B.G. & K. Irodai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt

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

Budapest

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

(111) 189.869 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 02244 (220) 2006.06.29.
(732) ATALANTA Oktatási Kft., Budapest (HU);

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola, Budapest (HU)
(740) dr. Fórizs Zsolt, Fórizs Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, akadémiák, audioberendezések kölcsönzése,
gyakorlati képzés (szemléltetés), könyvkiadás, könyvtári köl-
csönzés, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgázta-
tás, online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk),
szemináriumok rendezése és vezetése, testnevelés, tornatanítás,
videofilmgyártás.

(111) 189.871 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 02119 (220) 2006.06.16.
(732) Reburg Áruházlánc Kft., Sásd (HU)
(740) dr. Szabó Tibor ügyvéd-adószakértõ, Kaposvár

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok.

11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
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(111) 189.872 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01782 (220) 2006.05.22.
(732) Budai Egészségközpont Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kárpáti Katalin ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások, fogorvosi szakellátás, járó betegek és
fekvõ betegek orvosi ellátása, általános orvosi szakorvosi ellátás;
diagnosztizálás, vizsgálat, mûtéti beavatkozás, sebészeti konzíli-
um, gyógykezelés, egyéb humán-egészségügyi ellátás, fizikai
közérzetet javító szolgáltatások, betegápolási és kórházi szolgál-
tatások.

(111) 189.873 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01406 (220) 2006.04.25.
(732) GRAVÍR EXPRESSZ Kft., Budapest (HU)

(541) GRAVÍR EXPRESSZ
(511) 35 Kereskedelmi ügyletek.

40 Anyagmegmunkálás.

(111) 189.874 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 02117 (220) 2006.06.16.
(732) Euro Millenium Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) NALINI
(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-

lyokba; ágy- és asztalnemûk; lakástextíliák, asztalkendõk, asztal-
terítõk, ágynemûk, ágytakarók, ágyterítõk, függönyök, mosdó-
kesztyûk, párnahuzatok, poháralátétek (asztalnemûk), szalvéták,
tányéralátétek textilbõl, törülközõk.

(111) 189.875 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 02115 (220) 2006.06.16.
(732) ORGANICA Környezettechnológiák Zrt., Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) Természetesen Emberi
(511) 11 Vízkezelõ, különösen szennyvíztisztító létesítmények, be-

rendezések, gépek, készülékek és eszközök.
37 Építkezések és javítások, ideértve különösen vízkezelési, el-
sõsorban szennyvíztisztítási létesítmények, mûtárgyak és beren-
dezések építését, üzemeltetését, karbantartását, javítását és felújí-
tását; építõmérnöki, építészmérnöki, épületgépész-mérnöki mun-
kák; épületgépészeti szerelések; vízkezelési, különösen szenny-
víztisztítási berendezések, gépek, csõvezetékek és azokhoz tarto-
zó szerelvények felszerelése, karbantartása és javítása.
40 Vízkezelési, különösen szennyvíztisztítási technológiák,
szolgáltatások, ideértve a szennyvizek gyûjtését/befogadását és
azok biológiai és/vagy vegyszeres tisztítási mûveleteit; hulladék-
kezelési szolgáltatások.
42 Mérnöki, különösen építõ- és épületgépész-mérnöki szol-
gáltatások, elsõsorban a szennyvíztisztítás területén, ideértve a
tervezési, kutatási és szakvéleményezési mérnöki tevékenysége-
ket.

(111) 189.876 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01781 (220) 2006.05.22.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)

(554)

(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök, alkoholtartalmú italok,
long-drinkek mézes ízesítéssel (sörök kivételével).

(111) 189.877 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 02122 (220) 2006.06.16.
(732) Chio-Wolf Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

(541) Chio Hagyományos .... ahogy mindig is szerettük
(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) 189.878 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01971 (220) 2006.06.02.
(732) Ablonczy Attila, Miskolc (HU)

(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.
2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(111) 189.879 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01786 (220) 2006.05.22.
(732) Li Zhen Yu, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(111) 189.880 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 02250 (220) 2006.06.29.
(732) GLASSFISH Kft., Gyál (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba), nyomdabe-
tûk; klisék.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés.

(111) 189.881 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01622 (220) 2006.05.09.
(732) CP-Invest Ingatlanfejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

(546)

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

(111) 189.882 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01977 (220) 2006.06.02.
(732) SC D&K Satelite SRL, Miercurea Ciuc (RO)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ECHOSMART
(511) 9 Hangok és/vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolá-

sára szolgáló készülékek.
11 Fûtõ-, hûtõ-, szellõztetõ, vízszolgáltató és egészségügyi be-
rendezések.

(111) 189.883 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01963 (220) 2006.06.02.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-

kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ- és kutatószol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 189.884 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 02253 (220) 2006.06.29.
(732) Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,

Gyõr (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, valamint ezen tevékenységek megjelö-
lése általában, illetve a közélet, a gazdaság és a politika területén.

(111) 189.885 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01964 (220) 2006.06.02.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
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írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
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 kutatószol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 189.886 (151) 2007.06.04.
(210) M 05 03570 (220) 2005.11.08.
(732) ATC-TRADE Rt., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 16 Papír vagy háztartási ragasztóanyagok; ecsetek; tollak, töl-
tõtollak, grafitceruzák, ceruzabelek, töltõceruzák, színes ceruzák,
ceruzák, sorkiemelõ betétek, postaironok, filctollak, vonalzók, ol-
lók, festékek, kréták, zsírkréták, hibajavítók, radírgumik, kap-
csok, tûzõ- és lyukasztógépek, lefestõk, írószertartók, hegyezõk,
ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra, jegyzettömbök,
irodai tûk, levélbontók, iratgyûjtõk, dossziék, irattartók, íróeszkö-
zök, öntapadó címkék.

(111) 189.887 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01784 (220) 2006.05.22.
(732) ABBOTT Laboratories, Abbot Park, Illinois (US)
(740) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

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

(antivirális) készítmények.

(111) 189.888 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 02255 (220) 2006.06.29.
(732) United Parcel Service of America, Inc., Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) UPS EXPRESS SAVER
(511) 9 Szállítólevelek és számlák elõkészítésére és nyomtatására

számítógéphardver és -szoftver és nyomon követése az elküldött
csomagoknak és rakománynak, logisztikai tervezés és ellátóháló-
zat vezetési megoldásai, számítógépes programok.
35 Számítógépes csomag és rakomány nyomon követése a
szállítás alatt, nevezetesen számítógépes információs ellátás a ha-
zai és nemzetközi közlekedési és szállítási szolgáltatásokról; rek-
lámozás; üzletvezetés; üzleti konzultáció; üzleti adminisztráció;
irodai munkák; minták szétosztása; irodai vezetés és támogatás.

39 Levelek szállítása, iratok, kommunikációk, nyomtatott
anyagok és más áruk és tulajdonok szállításával kapcsolatos, és az
ezekkel kapcsolatos szolgáltatások, nevezetesen áruraktározás és
-tárolás, csomagolás és szállítás.

(111) 189.889 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 02249 (220) 2006.06.29.
(732) Szabó András, Pápa (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Gyõr

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák, különösen árubemutatás, kereskedelmi
vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése, reklámdoku-
mentáció rendezése, reklámanyagok, prospektusok, nyomtatvá-
nyok terjesztése.

(111) 189.890 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 02245 (220) 2006.06.29.
(732) INTERCAR PARTS Gépjármûalkatrész-kereskedelmi

Korlátolt Felelõségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zamostny Zsolt, Zamostny & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SUMO
(511) 12 Autóalkatrész.

(111) 189.891 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01787 (220) 2006.05.22.
(732) Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

Burbank, California (US)
(300) 78/815,805 2006.02.15. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 78/815,805 számú 2006. február 15-ei USA-elsõbbség alap-
ján: Hangkazettás felvevõk; hangkazettás lejátszók; hangkazet-
ták; hanglemezek; hangszórók; binokuláris távcsövek; számoló-
gépek; videokamkorderek; kamerák; CD-ROM-ok; CD-ROM-
meghajtók (mint számítógépek részei); CD-ROM-írók (mint szá-
mítógépek részei); rádiótelefonok; kellékek rádiótelefonokhoz;
tokok rádiótelefonokhoz; kapcsolótáblák rádiótelefonokhoz;
kompaktlemezjátszók; kompaktlemez-rögzítõk; kompaktleme-
zek; számítógépes játékprogramok; számítógépes játékkazetták
és -lemezek; számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes
billentyûzetek; számítógépes monitorok; számítógépes egér; szá-
mítógépes lemezmeghajtók; számítógépes szoftver; vezeték nél-
küli telefonok; dekoratív mágnesek; digitális kamerák; DVD-k;
DVD-lejátszók; DVD-felvevõk; digitális változatos lemezek; di-
gitális videolemezek; elektronikus személyi szervezõk; szem-
üvegtokok; szemüvegek; fejhallgatók; karaoke gépek; mikrofo-
nok; MP3-lejátszók; modemek (mint számítógépek részei); egér-
padok; filmek; személyi hívók; személyi hifiberendezések; digi-
tális személyi titkárok; nyomtatók; rádiók; napszemüvegek; tele-
fonok; tévékészülékek; videokamerák; videokazettás felvevõk;
videokazettás lejátszók; videojáték-kazetták; videojáték-leme-
zek; videokazetták; videotelefonok; hordozható rádió adó-vevõ
készülékek; csukló- és kartámaszok számítógépekkel való hasz-
nálathoz.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 189.892 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 02248 (220) 2006.06.29.
(732) CELLI-FESTÉK Kft., Celldömölk (HU)
(740) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Gyõr

(546)

(511) 2 Bevonóanyagok, festékek, festékoldó szerek.

(111) 189.893 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01785 (220) 2006.05.22.
(732) Liu Hai Yang, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruha, cipõ.

(111) 189.894 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01976 (220) 2006.06.02.
(732) Annco, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Milford,

Connecticut (US)
(740) dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

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

(111) 189.895 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01729 (220) 2006.06.02.
(732) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Ingatlankezelés.

(111) 189.896 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 02116 (220) 2006.06.16.
(732) Vida Kálmán, Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; bõrruházat; dzsekik; fel-
sõruházat; kabátok; kalapok; kesztyûk (ruházat); készruhák;
kosztümök; mellények; övek (ruházat); ruházat; sapkák; bõrbõl
készült ruházati termék.

(111) 189.897 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01730 (220) 2006.06.02.
(732) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Ingatlankezelés.

(111) 189.899 (151) 2007.06.04.
(210) M 05 02860 (220) 2005.09.01.
(732) Erfurt & Sohn Magyarország Forg. Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Papírtapéták, különösen újrafelhasznált, környezetbarát pa-
pírból, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, papíripari cik-
kek különösen újrafelhasznált, környezetbarát papírból.
27 Falikárpitok, falak borítására használt termékek, tapéták,
különösen fûrészporos tapéták újrafelhasznált, környezetbarát
papírból.

(111) 189.900 (151) 2007.06.04.
(210) M 05 02861 (220) 2005.09.01.
(732) Erfurt & Sohn Magyarország Forg. Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Papírtapéták, különösen újrafelhasznált, környezetbarát pa-
pírból, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, papíripari cik-
kek különösen újrafelhasznált, környezetbarát papírból.
27 Falikárpitok, falak borítására használt termékek, tapéták,
különösen fûrészporos tapéták újrafelhasznált, környezetbarát
papírból.

(111) 189.901 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 02246 (220) 2006.06.29.
(732) INTERCAR PARTS Gépjármûalkatrész-kereskedelmi

Korlátolt Felelõségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zamostny Zsolt, Zamostny & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Autóalkatrész.
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(111) 189.902 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 02125 (220) 2006.06.16.
(732) S.B.G. & K. Irodai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt

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

Budapest

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

(111) 189.903 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 00517 (220) 2006.02.14.
(732) MAGAZZIN GROUP LIMITED, Hong Kong (CN)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 189.904 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01541 (220) 2006.05.04.
(732) PharmaMedia Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

nisztráció, irodai munkák.

(111) 189.905 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01719 (220) 2006.05.17.
(732) Cape Clear Aviation Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Gábor, Dr. Horváth Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) FLYMagazin, a légitárs
(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) 189.906 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01726 (220) 2006.05.17.
(732) Magistral Young Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Gyál (HU)
(740) dr. Hámori Ágnes ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

(111) 189.907 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01722 (220) 2006.05.17.
(732) Dalessa Építõipari Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Halász Gábor, Halász Gábor 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 elosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 189.908 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01728 (220) 2006.06.02.
(732) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)

(541) BCW Office Building
(511) 36 Ingatlankezelés.

(111) 189.909 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01727 (220) 2006.06.02.
(732) Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)

(541) BCW Irodaház
(511) 36 Ingatlankezelés.

(111) 189.910 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01735 (220) 2006.05.17.
(732) Sheraldo Ventures Ltd., Nicosia (CY)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Ruhák, ruházati cikkek, sportfelszerelések, eszközök ház-
tartási és konyhai célokra, edények háztartási és konyhai célokra,
tartályok háztartási és konyhai célokra, elektromos gépek és be-
rendezések, számítástechnikai hardver, bútorok, ékszerek, játé-
kok, játékszerek, háztartási vegyi áruk és élelmiszerek kiskeres-
kedelme; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében
vagy vezetésében; kereskedelmi ügyletek; reklámozás.
36 Ingatlanügyletek, különösen ingatlanhasznosítás, ingatlan-
fejlesztés és ingatlankezelés; pénzügyi szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés).
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re.

(111) 189.911 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01911 (220) 2006.05.30.
(732) ORION CORPORATION, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládék, kekszek, aprósütemények, ropogtatnivalók,
ostyák, cukrászipari termékek, kukoricachips, kenyér, tészták, sü-
temények, piték, pudingok, sörbetek, jégkrémek, cukorka, kara-
mell, rágógumi (nem gyógyászati célokra).
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(111) 189.912 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01912 (220) 2006.05.30.
(732) ORION CORPORATION, Seoul (KR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Csokoládék, kekszek, aprósütemények, ropogtatnivalók,
ostyák, cukrászipari termékek, kukoricachips, kenyér, tészták, sü-
temények, piték, pudingok, sörbetek, jégkrémek, cukorka, kara-
mell, rágógumi (nem gyógyászati célokra).

(111) 189.913 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01913 (220) 2006.05.30.
(732) Lu Guangqiao, Budapest (HU); Wu Liming, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati és lábbeli termék.

(111) 189.914 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 04166 (220) 2006.12.20.
(732) HÓD-IN Kft., Hódmezõvásárhely (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 7 Gépek, így mosó- és mosogatógépek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ-, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
35 Reklámozás és kereskedelmi ügyletek.

(111) 189.915 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 00510 (220) 2006.02.14.
(732) Tomor András, Budapest (HU)

(554)

(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); csomagolásra
szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);
nyomdabetûk; klisék.
41 Nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek;
szakmai képzés.

(111) 189.916 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01724 (220) 2006.05.17.
(732) dr. Serfõzõ Henrik, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 189.932 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01229 (220) 2006.04.10.
(732) Telenor ASA, Fornebu (NO)
(740) dr. Rosonczy Enikõ, Rosonczy Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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) 189.933 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01960 (220) 2006.06.01.
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
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(740) dr Gödölle Tamás ügyvéd, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány, ideértve szivarok, cigaret-
ták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigaret-
tához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, dohánypótlók és -helyet-
tesítõk (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigaretta-
papírok és -csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok, cigaretta-
tárcák és hamutartók nem nemesfémbõl vagy azzal ötvözve vagy
borítva; pipák; zsebkészlet cigarettasodráshoz; öngyújtók; gyu-
fák.

(111) 189.934 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01766 (220) 2006.05.19.
(732) DELFINO Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 189.935 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01770 (220) 2006.05.19.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

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

(111) 189.936 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 00546 (220) 2006.02.16.
(732) ORGANICA Környezettechnológiák Zártkörûen Mûködõ

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

(541) A HASZNOS TUDÁS ISKOLÁJA
(511) 41 Akadémiák (oktatás), gyakorlati képzés; gyakorlati alkotó-

mûhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése és
vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; levelezõ
tanfolyamok; szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások; kon-
ferenciák és kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturá-
lis vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; oktatási tár-
gyú információk; oktatási vizsgáztatás; szabadidõs szolgáltatások
nyújtása; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); élõ
elõadások bemutatása; digitális képfelvételezés; elektronikus
desktop kiadói tevékenység; online elérhetõ elektronikus publiká-
ciók; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; könyv-

kiadás; nem reklámcélú szövegek kiadása; rádió- és televízió-
programok készítése; filmgyártás; videofilmgyártás; filmezés vi-
deoszalagra; videoszalagok kölcsönzése; hangfelvételek köl-
csönzése.

(111) 189.937 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01395 (220) 2006.04.24.
(732) Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft., Bábolna (HU)
(740) dr. Faragó István, Dr. Faragó Ügyvédi Iroda, Bábolna

(546)

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

(111) 189.938 (151) 2007.06.04.
(210) M 06 01235 (220) 2006.04.10.
(732) RWA Raiffeisen Ware Austria AG, Wien (AT)

(541) FUNGISTAR-R
(511) 5 Növényvédõ szerek, gombaölõ szerek.

(111) 189.940 (151) 2007.06.04.
(210) M 07 00055 (220) 2007.01.10.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 189.941 (151) 2007.06.04.
(210) M 07 00054 (220) 2007.01.10.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 189.942 (151) 2007.06.04.
(210) M 07 00053 (220) 2007.01.10.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 189.943 (151) 2007.06.04.
(210) M 07 00052 (220) 2007.01.10.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Antidiabeticumok.

(111) 189.944 (151) 2007.06.04.
(210) M 07 00051 (220) 2007.01.10.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 189.945 (151) 2007.06.04.
(210) M 07 00050 (220) 2007.01.10.
(732) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 189.946 (151) 2007.06.04.
(210) M 07 00049 (220) 2007.01.10.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 189.953 (151) 2007.06.05.
(210) M 06 01532 (220) 2006.05.03.
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TEGY Tegyünk Együtt a Gyermekekért
(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) 189.954 (151) 2007.06.05.
(210) M 06 01536 (220) 2006.05.03.
(732) Juhos Balázs, Békés (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 20 Bútorok.

(111) 189.955 (151) 2007.06.05.
(210) M 06 01538 (220) 2006.05.03.
(732) ECOFORUM Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Újságok, folyóiratok, szakmai tájékoztatók, kiadványok,
könyvek.

41 Oktatás, oktatási tárgyú információk, online elérhetõ elekt-
ronikus publikációk, szakmai szimpóziumok szervezése és lebo-
nyolítása.

(111) 189.976 (151) 2007.06.11.
(210) M 04 01342 (220) 2004.03.24.
(732) The Concept Foundation, Klong Luang, Pathumthani (TH)
(740) dr. Szecskay András ügyvéd, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CYCLOFEMINA
(511) 5 Befecskendezhetõ fogamzásgátló szerek.

(111) 189.978 (151) 2007.06.12.
(210) M 06 01893 (220) 2006.05.29.
(732) Development Center for Teaching Chinese as a Foreign

Language of the Ministry of Education P.R.C., Beijing (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 41 Oktatási jellegû vizsgáztatás; szakiskolák (oktatás); tanítás,
nevelés, oktatási szolgáltatások, képzési szolgáltatások, oktatás-
sal kapcsolatos tájékoztatás, eszmecserék szervezése és lefolyta-
tása, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, könyvek
kiadása, elektronikus könyvek és újságok online közzététele,
videoszalagok kiadása, rádió- és televízióprogramok készítése.

(111) 189.979 (151) 2007.06.12.
(210) M 06 01534 (220) 2006.05.03.
(732) The Coca-Cola Company (Delaware államban bejegyzett

cég), Atlanta, Georgia (US)
(300) 78757568 2005.11.18. US

78757569 2005.11.18. US
78757570 2005.11.18. US

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

(546)

(511) 32 2005.11.18-i US 78757658 számú uniós elsõbbséggel: Ita-
lok, nevezetesen ivóvíz, ízesített vizek, ásvány- és szénsavas vi-
zek; egyéb alkoholmentes italok, nevezetesen üdítõitalok, ener-
giaitalok és sportitalok; gyümölcsitalok és dzsúzok; szörpök kon-
centrátumok és porok, italok, nevezetesen ízesített vizek, ásvány-
és szénsavas vizek, üdítõitalok, energiaitalok, sportitalok, gyü-
mölcslevek és dzsúszok készítéséhez.
35 2005.11.18-i US 78757659 számú uniós elsõbbséggel: A fo-
gyasztók italpreferenciájával, az egészséggel, wellnesszel, fit-
nesszel és életmóddal kapcsolatos kérdésekre vonatkozó informá-
ció nyújtása az interneten keresztül.
41 2005.11.18-i US 78757570 számú uniós elsõbbséggel: Ok-
tatási szolgáltatások, nevezetesen a fogyasztók italpreferenciójá-
val, az egészséggel, wellnesszel, fitnesszel és életmóddal kapcso-
latos kérdésekkel foglalkozó tanfolyamok, szemináriumok és
mûhelymunkák.

(111) 189.983 (151) 2007.06.22.
(210) M 06 00597 (220) 2006.02.20.
(732) Futureal Holding Vagyonkezelõ és Ingatlanhasznosító Zrt.,

Budapest (HU)

(541) FUTUREAL
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(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
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.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
13 Lõfegyverek; lõszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tûzi-
játék szerek.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
15 Hangszerek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pót-
anyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömí-
tõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

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

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

22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba); párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.

23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

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

26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.

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

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

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

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

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

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés.

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

40 Anyagmegmunkálás.

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

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

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

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

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.
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(111) 189.987 (151) 2007.06.26.
(210) M 06 04101 (220) 2000.11.20.
(732) AMEDEI S.r.l., La Rotta - Pontadera (PI) (IT)
(740) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(541) CHUAO
(511) 30 Kakaó, kakaóalapú termékek, csokoládé.

(111) 189.989 (151) 2007.06.26.
(210) M 05 02907 (220) 2005.09.08.
(732) PEARL NATURAL Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Ásványvizek, vizek és szénsavas vizek.
43 Vendéglátóipar.

(111) 189.991 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02689 (220) 2006.08.03.
(732) The Coca-Cola Company (Delaware államban bejegyzett

cég), Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

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

(111) 189.992 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02688 (220) 2006.08.03.
(732) RCI,LLC, Parsippany, New Jersey (US)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 36 Ingatlanok csereüzletével kapcsolatos szolgáltatások, neve-
zetesen lakótulajdonok tulajdonjogi részesedéssel vagy idõará-
nyos üdülési joggal bíró bérlõi közötti nyilvántartása és cseréjé-
nek megszervezése; ingatlankezelési és lízingszolgáltatások, biz-
tosítás és pénzügyek.

(111) 189.993 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02687 (220) 2006.08.03.
(732) OSTEOFIT Egészségvédelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GLUKONDIN
(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) 189.994 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02686 (220) 2006.08.03.
(732) OSTEOFIT Egészségvédelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KALCIFLAVON
(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) 189.995 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02685 (220) 2006.08.03.
(732) dr. Oláh Csaba, Budapest (HU)
(740) dr. Kádár Balázs, Kádár Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Szíves Esték
(511) 41 Akadémiák (oktatás); egészség(védõ) klubok (kondicioná-

lás); alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék,
kollokviumok szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások;
konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatás; online elérhetõ
publikációk; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziu-
mok szervezése és lebonyolítása.

(111) 189.996 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02678 (220) 2006.08.03.
(732) Flipper-Rex Kft., Budapest (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Tanácsadás, Menedzser és

Szolgáltató Kft., Budapest

(546)

(511) 14 Órák; óragyártáshoz tartozó anyagok; óraszíjak, óraláncok,
óraüvegek, óraszerkezetek.
35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítá-
sa.
37 Javító- és karbantartó szervizek mûködtetése.

(111) 189.997 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02353 (220) 2006.07.10.
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök, sörök kivételével.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 189.998 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02352 (220) 2006.07.10.
(732) Unilever Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Margarinok és egyéb zsiradékfélék.
41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás.
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(111) 189.999 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02351 (220) 2006.07.10.
(732) Unilever Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) SZÍVÜNK NAPJA
(511) 29 Margarinok és egyéb zsiradékfélék.

41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás.

(111) 190.000 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02350 (220) 2006.07.10.
(732) INTERNATIONAL CURRENCY TECHNOLOGIES

CORPORATION, Taipei (TW)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Automata érmeszámolók és osztályozógépek a valódi és a
hamis érmék elkülönítésére, pénzváltógépek, bankautomaták,
pénzszámoló gépek, automata érmekiadó gépek, automata pénz-
számoló gépek, elektronikus készpénzelfogadó gépek hitelkár-
tyák, telefonkártyák, buszjegyek, buszkártyák, újságok és italok
árusításához, váltóelfogadók a valódi és a hamis váltók elkülöní-
tésére, pénzhitelesítõk a valódi és a hamis pénz elkülönítésére, ér-
meelfogadók a valódi és a hamis érmék elkülönítésére, érmevál-
tók, papírpénz-hitelesítõk a valódi és a hamis okmányok elkülöní-
tésére, elárusítógépek, automata kártyakiadók hitelkártyák és te-
lefonkártyák árusításához és elektronikus jegynyomtatók.

(111) 190.001 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02349 (220) 2006.07.10.
(732) Nautica Apparel, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(546)

(511) 14 Ékszerek, karórák, órák, inggombok, nyakkendõtûk, nyak-
kendõcsíptetõk (nemesfémbõl és ötvözeteikbõl).

(111) 190.002 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02348 (220) 2006.07.10.
(732) Nautica Apparel, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(541) NAUTICA
(511) 14 Ékszerek, karórák, órák, inggombok, nyakkendõtûk, nyak-

kendõcsíptetõk (nemesfémbõl és ötvözeteikbõl).

(111) 190.003 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02227 (220) 2006.06.27.
(732) Szociális és Munkaügyi Minisztérium, 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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 190.004 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02208 (220) 2006.06.27.
(732) SONY BMG Music Entertainment (Magyarország)

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

(546)

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

(111) 190.005 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01940 (220) 2006.05.31.
(732) Pesti Est Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Újságok, folyóiratok, könyvek és tanítási eszközök (készü-
lékek kivételével).
35 Reklámozás és ügyletek.
38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).
41 Nevelés és szórakoztatás.
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(111) 190.006 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01936 (220) 2006.05.31.
(732) Pannon GSM Távközlési Zrt., Budaörs (HU)

(541) MobiTrend Bázis
(511) 38 Távközlés.

(111) 190.007 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01935 (220) 2006.05.31.
(732) Pannon GSM Távközlési Zrt., Budaörs (HU)

(541) E-mail Studio
(511) 38 Távközlés.

(111) 190.008 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01934 (220) 2006.05.31.
(732) Pannon GSM Távközlési Zrt., Budaörs (HU)

(541) MMS Studio
(511) 38 Távközlés.

(111) 190.009 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01933 (220) 2006.05.31.
(732) Pannon GSM Távközlési Zrt., Budaörs (HU)

(541) SMS Studio
(511) 38 Távközlés.

(111) 190.010 (151) 2007.07.02.
(210) M 04 02657 (220) 2004.06.10.
(732) Katolikus Karitász- Caritas Hungarica, Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerek; gyógynövénykészítmények; gyógyitalok; di-
étás készítmények.
6 Kegytárgyak, szobrocskák és ajándéktárgyak fémbõl.
10 Gyógyászati eszközök és készülékek.
16 Könyvek, újságok, folyóiratok, hírlevelek, tájékoztatók,
prospektusok, poszterek, naptárak, levelezõlapok, szentképek és
egyéb kiadványok; fényképek; oktatási anyagok (készülékek ki-
vételével); kegytárgyak, szobrocskák és ajándéktárgyak papírma-
séból és kartonból.
20 Kegytárgyak, szobrocskák és ajándéktárgyak fából, gipsz-
bõl, viaszból és mûanyagból.
25 Használt és új ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.
28 Játékok és játékszerek; játékkártyák; sportcikkek; kará-
csonyfadíszek.
29 Hús, hal, baromfi és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárí-
tott és fõzött gyümölcsök és zöldségek; konzervek; készételek;
zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermé-
kek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, pótkávé; lisztek és egyéb ga-
bonakészítmények; száraztészták; kenyér, péksütemények és
cukrászsütemények; csokoládé, cukorkák; fagylaltok; méz, me-
laszszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár, ecet, fûszeres mártá-
sok; fûszerek.
39 Mentõszolgálat; betegek és fogyatékosok szállítása; zarán-
dokutak szervezése, vezetése és lebonyolítása; segélyszállítmá-
nyok továbbítása és elosztása.

41 Oktatás, különösen fogyatékos és hátrányos helyzetû sze-
mélyek oktatása; szakképzés, különösen egészségügyi, pszicho-
terápiás és szociális gondozó szakképzés; óvodák; tanfolyamok
szervezése és tartása; ifjúsági táborok, konferenciák, szimpóziu-
mok, szemináriumok szervezése és tartása; kiadói tevékenység.
43 Nyugdíjasotthonok, szeretetotthonok; bölcsõdék; ingyen-
konyhák.
44 Egészségügyi és betegápolási szolgáltatások; otthonápolás
és házi gondozás; lelkisegély-szolgáltatások; szenvedélybetege-
ket segítõ, gyógyító szolgáltatások; fogyatékosokat segítõ szol-
gáltatások.
45 Segélyezési, jótékonysági és szociális szolgáltatások nyúj-
tása és szervezése, ilyen szolgáltatásokhoz anyagi alapok biztosí-
tása; családsegítõ szolgáltatások; gyermek- és ifjúsági prevenciós
programok; idõseket segítõ szolgáltatások; vasúti szociális szol-
gáltatások; természeti katasztrófa által sújtottak segítése; mene-
kültek segélyezése és ellátása; eltûnt személyek felkutatása; egye-
sületi és közösségi szolgáltatások.

(111) 190.011 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00843 (220) 2006.03.13.
(732) Hungaro Casing Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Hús, hal, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz.

(111) 190.012 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01218 (220) 2006.04.11.
(732) Ludwig Múzeum - Kortárs Mûvészeti Múzeum,

Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Kulturális tevékenység.

(111) 190.013 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01390 (220) 2006.04.21.
(732) LG Electronics Inc. (Koreai Köztársaság törvényei szerint

mûködõ vállalat), Seoul (KR)
(300) 40-2005-0057625 2005.12.08. KR
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Hordozható távközlési eszközök.

(111) 190.014 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01391 (220) 2006.04.21.
(732) Smatko Gábor, Érd (HU)
(740) Kovács László, Érd

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

nisztráció; irodai munkák.
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(111) 190.015 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01559 (220) 2006.05.05.
(732) PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU); Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(740) dr. Horváth Péter ügyvéd, Budapest

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

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(111) 190.016 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01742 (220) 2006.05.18.
(732) Lõrinczy Bálint, Budapest (HU)
(740) dr. Bálint Zoltán, Bálint Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 190.017 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01743 (220) 2006.05.18.
(732) dr. Bálint Zoltán, Budapest (HU)

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

hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termé-
kek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszek-
rények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.
9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, át-
alakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgá-
ló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adat-
hordozók, hanglemezek; automata elárusító berendezések és
szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres
pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek; tûzoltó készülékek.
40 Anyagmegmunkálás.

(111) 190.018 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01745 (220) 2006.05.18.
(732) Hajdúszoboszlói KÖZÜZEMI Víz-, Csatorna-

és Hõszolgáltató Kft., Hajdúszoboszló (HU)
(740) dr. Úr Attila Bendegúz, Dr. Úr Ügyvédi Iroda, Hajdúszoboszló

(546)

(511) 37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(111) 190.019 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01747 (220) 2006.05.18.
(732) MAGYAR JELZÁLOGHITEL Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Mester Katalin, Budapesti 1. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 190.020 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01749 (220) 2006.05.18.
(732) Bellovits Gergely, Pilisvörösvár (HU)

(546)

(511) 9 Hanghordozók; mágneses adathordozók, hanglemezek.
41 Zenei szolgáltatás; azok a szolgáltatások, amelyek alapvetõ
célja az emberek szórakoztatása, mulattatása vagy kikapcsolódá-
sa.

(111) 190.021 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01931 (220) 2006.05.31.
(732) Németh Gábor, Keszthely (HU)

(541) REBLAUS
(511) 43 Vendéglátóipar.

(111) 190.022 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01930 (220) 2006.07.17.
(732) HÚSPROFIT Kft., Eger (HU)

(541) LEONARDO DA VINCI, EZ A SONKA FINCSI!
(511) 29 Sonkafélék.

(111) 190.023 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01925 (220) 2006.05.31.
(732) Varga Ákosné, Dunakeszi (HU);

Szabó László, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 190.024 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01932 (220) 2006.05.31.
(732) SPORT1 TV Mûsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Székely Gergely ügyvéd, Partos & Noblet Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 190.025 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02692 (220) 2006.08.03.
(732) Titkos Margit, Paks (HU)

(541) MARGARET SECRET
(511) 25 Ruházati cikkek.

(111) 190.026 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 03433 (220) 2005.05.02.
(732) Magyarok Világszövetsége, Budapest (HU)

(541) SZÍVGYÛRÛ
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyom-

daipari termékek, fényképek, papíripari cikkek, tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével), kiemelve: albumok, bélyeg-
zõk, brosúrák, vékony fûzött könyvek, folyóiratok, formanyom-
tatványok, ûrlapok, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások, hír-
levelek, iratgyûjtõk, dossziék, jegyek, katalógusok, kézikönyvek,
könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzõk, levelezõlapok, le-
vélpapír, magazinok, revük (idõszaki lapok), matricák, lehúzóké-
pek, naptárak, naptárak letéphetõ lappal, noteszok, nyomtatott
publikációk, nyomtatványok, plakátok, falragaszok papírból
vagy kartonból, prospektusok, poszterek, transzparensek, újsá-
gok, útlevéltartók, zászlók (papírból), öntapadó címkék (papír-
ipari), üdvözlõlapok, kártyák, különös tekintettel: kisméretû, útle-
vélszerû könyvecske.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, kiemelve: eladási propaganda, hirdeté-
si oldalak készítése, információk számítógépes adatbázisba való
rendezése (szerkesztése), közönségszolgálat, közvélemény-kuta-
tás, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, rádiós
reklámozás, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, szabadtéri
hirdetés, számítógépes nyilvántartások kezelése, televíziós reklá-
mozás.
42 Csomagolástervezési szolgáltatások, grafikusmûvészi ter-
vezési szolgáltatások, hosting szolgáltatások weboldalakhoz, jogi
szolgáltatások, szellemitulajdon-licencek adása, szerzõi jogok
kezelése.

(111) 190.027 (151) 2007.07.02.
(210) M 07 00193 (220) 2007.01.23.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 190.028 (151) 2007.07.02.
(210) M 07 00194 (220) 2007.01.23.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 190.029 (151) 2007.07.02.
(210) M 07 00195 (220) 2007.01.23.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 190.030 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00421 (220) 2006.02.07.
(732) The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ÜDÍTÕ PILLANATOK ELÉRHETÕ ÁRON
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

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

(111) 190.032 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00420 (220) 2006.02.07.
(732) MASPEX Sp. z o.o., Wadowice (PL)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) VAN DIJK
(511) 30 Kakaó, tejes kakaóitalok, kakaótermékek, kakaóalapú ita-

lok, kakaós szeletek, kekszek, kakaó- vagy csokoládébevonatú
kekszek; sütemények, kakaó- vagy csokoládébevonatú sütemé-
nyek, kandiscukor élelmiszerekhez, karamell, csokoládé, kávé,
tejes csokoládéitalok, csokoládéalapú italok, kávépótló szerek,
tejes kávéitalok, kávéízesítõk, növényi készítmények kávépótló-
nak, kávéalapú italok, édességek karácsonyfa díszítésére, aprósü-
temények, öntet kávés vagy csokoládés ízben, halva, méz, csoko-
ládés összetételû bevonatok, kukoricapehely, csokoládés kukori-
capehely, cukrászati kakaó- vagy csokoládébevonat, csokoládé-
szirup, kakaószirup, csokoládéalapú cukorka, kakaó és kakaópor,
különösen azonnal oldódó por, kakaót tartalmazó italporok, ka-
kaó- és csokoládéitalok, csokoládétermékek, különösen csokolá-
dészeletek és táblás csokoládék, beleértve a gyümölcstöltelékes
vagy gyümölcscukrot tartalmazókat is, csokoládékeverékek és
csokoládébevonatok, édességek és pralinék, csokoládébevonatos
ostyák, különösen ostyás kekszek és ostyás pralinék, csokoládé-
bevonatú drazsék, csokoládébevonatú mogyorók, csokoládés
desszertek, kakaós desszertek, csokoládés öntetek, kenhetõ kaka-
ós, csokoládés, mogyorós és nugátkrémek, kakaós öntetek, édes-
ségek kakaós vagy csokoládés töltelékkel, cukorkák kakaós vagy
csokoládés töltelékkel, pralinék gyümölcstöltelékkel, csokoládé-
szeletek gyümölcsökkel, édes péksütemények kakaós vagy cso-
koládés töltelékkel, gabonaszeletek kakaóval vagy csokoládéval,
müzliszeletek kakaóval vagy csokoládéval, fagyasztott joghur-
tok, jégkrémek, jégkrémporok, gyümölcszselék, pudingok, sör-
betek (jégkrém), tea, teaalapú italok, csokoládéval bevont dióbe-
lek; gabonakeverékek reggelihez, müzli, gabonaszeletek, azonnal
fagyasztható gabonaféleségek; gabonakészítmények.

(111) 190.033 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00417 (220) 2006.02.07.
(732) Busku István, Miskolc (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, kalapáruk.
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(111) 190.034 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00403 (220) 2006.02.07.
(732) Syngenta Növényvédelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Kond, Klausmann & Kovács Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Pannon 330 EC
(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) 190.035 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00410 (220) 2006.02.07.
(732) Fusion Befektetési Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

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

lásadás.

(111) 190.036 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00413 (220) 2006.02.07.
(732) Kenesei és Társa Kft., Budapest (HU)
(740) Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 30 Cukrászati készítmények.

(111) 190.037 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00414 (220) 2006.02.07.
(732) Kenesei és Társa Kft., Budapest (HU)
(740) Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 30 Cukrászati készítmények; gesztenyés rúd.

(111) 190.038 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00412 (220) 2006.02.07.
(732) Kenesei és Társa Kft., Budapest (HU)
(740) Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 30 Cukrászati készítmény: gesztenyerúd.

(111) 190.039 (151) 2007.07.02.
(210) M 05 03163 (220) 2005.09.30.
(732) BioHun Termékforgalmazó és Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)

(740) Lászka Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojás; tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(111) 190.040 (151) 2007.07.02.
(210) M 05 03995 (220) 2005.12.16.
(732) Frigyesi András, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 190.041 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00428 (220) 2006.02.07.
(732) WIENER STÄDTISCHE Allgemeine Versicherung AG,

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

Budapest

(541) VIG
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi szolgáltatások.

(111) 190.042 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00404 (220) 2006.02.07.
(732) Syngenta Növényvédelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Kond, Klausmann & Kovács Ügyvédi Iroda, Budapest

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
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(111) 190.043 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00419 (220) 2006.02.07.
(732) Ditz Communications Bt., Körmend (HU)
(740) dr. Ditz Dóra, Faludi és Ditz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Szusi.

(111) 190.044 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00418 (220) 2006.02.07.
(732) Corvin Ingatlanfejlesztési és Városrehabilitációs Rt.,

Budapest (HU)

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

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.

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

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

4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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

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

7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.

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

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

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

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

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

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

15 Hangszerek.

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

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

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

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

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

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

22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba); párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.

23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruha-
kapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok.

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

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

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

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
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31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
40 Anyagmegmunkálás.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ- és kutatószol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 190.045 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00574 (220) 2006.02.20.
(732) Standard Snacks S.R.L., Bucuresti (RO)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 30 Lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemé-
nyek és cukrászsütemények.

(111) 190.046 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00427 (220) 2006.02.07.
(732) WIENER STÄDTISCHE Allgemeine Versicherung,

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

Budapest

(541) VIENNA INSURANCE GROUP
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi szolgáltatások.

(111) 190.048 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00426 (220) 2006.02.07.
(732) WIENER STÄDTISCHE Allgemeine Versicherung AG,

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

Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi szolgáltatások.

(111) 190.050 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00422 (220) 2006.02.07.
(732) TempoPrima Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 190.051 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00425 (220) 2006.02.07.
(732) WIENER STÄDTISCHE Allgemeine Versicherung AG,

Wien (AT)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi szolgáltatások.

(111) 190.052 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00424 (220) 2006.02.07.
(732) Land Rover (Egyesült Királyság törvényei szerint mûködõ

vállalat), Warwick, Warwickshire (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) FREELANDER 2
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(111) 190.053 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00423 (220) 2006.02.07.
(732) Automobiles CITROËN, Paris Cedex 17 (FR)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) CITROËN PROFI
(511) 12 Gépjármûvek.
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(111) 190.054 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00247 (220) 2006.01.25.
(732) Viniqum Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) VINI
(511) 31 Állateledel, különösen kutyaeledel és macskaeledel; tápsze-

rek háziállatok számára; takarmányok; étrend-kiegészítõk állatok
számára; kekszek állatok számára; szárazeledelek állatok számá-
ra; konzervek állatok számára.

(111) 190.055 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00246 (220) 2006.01.25.
(732) Viniqum Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) VINIQ
(511) 31 Állateledel, különösen kutyaeledel és macskaeledel; tápsze-

rek háziállatok számára; takarmányok; étrend-kiegészítõk állatok
számára; kekszek állatok számára; szárazeledelek állatok számá-
ra; konzervek állatok számára.

(111) 190.063 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00245 (220) 2006.01.25.
(732) Cross & Field Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 24 Angol és egyéb anyagok, nem szõtt textíliák, szövetek, ru-
galmas szövetek, vásznak; bõrgyapjú, állatbõr szövetutánzatok,
bolyhos gyapjúszövetek, seviot, skót gyapjúszövetek, bársonyok,
brokátok, damasztok, posztók, biliárdposztók, tüllök, selyemszö-
vetek, mûselyem szövetek, flanelszövetek, gézszövetek, dzsörzé-
szövetek, kenderszövetek, kendervásznak, trikószövetek, lenszö-
vetek, pamutanyagok, pamutáruk, pamutkelmék, nem papíripari
felhasználásra szolgáló gumírozott vásznak, anyagok fehérnemû-
höz, matracvásznak, bélésanyagok, bélések cipõkhöz és kalapok-
hoz, bútorszövetek, szabóvásznak, szitaszövetek, hálózsákok és
lepedõt helyettesítõ varrott huzatok, lepedõk, párnahuzatok, plé-
dek, steppelt takarók, lábtakarók, takarók utazáshoz, háztartási
vászonnemûk, mosdókesztyûk, törülközõk textilanyagból, vá-
szonnemûk fürdõzéshez, textilanyagokból készült zsebkendõk,
címkék szövetbõl, hajó- és egyéb lobogók, nem papírból készült
zászlók.
25 Angol tervezésû, valamint angol tervek alapján készült ru-
házat és ruhanemûk; egyéb ruházat és ruhanemûk,dzsörzé ruha-
nemûk, alsónadrágok, rövid alsónadrágok, alsónemûk, alsóruhá-
zati cikkek, melltartók, kombinék, alsószoknyák, badyk, izzad-
ságfelszívó alsónemûk, izzlapok, dzsekik, zubbonyok, egyenru-
hák, jelmezek, kabátok, szõrmebéléses kabátok, szõrmék, bun-
dák, felsõkabátok, felöltõk, zakók, felsõruházat, felsõruházati
cikkek, ingek, ingelõk, ingmellek, ingblúzok, nõi blúzok, pruszli-
kok, ingvállak, kezeslábasok, készruhák, kosztümök, nõi ruhák,
szoknyák, parkák, pelerinek, kézelõk, szvetterek, pulóverek, mel-
lények, nadrágok, térdnadrágok, pólók, szárik, tógák, hurkolt/kö-
töttáruk, kötöttáruk, kötszövött áruk, bélések készruhákhoz, cse-
csemõkelengyék, csecsemõnadrágok, harisnyanadrágok, haris-
nyák, zoknik, izzadságfelszívó harisnyák, kamáslik, lábszárvé-
dõk, pizsamák, otthonkák, köntösök, házi köntösök, pongyolák,
fürdõköpenyek, strandruhák, fürdõnadrágok, úszónadrágok, für-
dõruhák, fürdõsapkák, vízhatlan ruházat, sportruházat, melegí-
tõk, sporttrikók, tornaruházat, munkaruhák, munkaköpenyek, ru-
házat gépkocsivezetõknek, kesztyûk, ujjatlan kesztyûk, muffok,

karmantyúk, boák, csukják, kapucnik, fejfedõk, kalapok, kalap-
vázak, kalapáruk, sapkák, ellenzõs sapkák, kerek sapkák, fejsza-
lagok, fülvédõk, svájcisapkák, barettek, nyaksálak, tarka selyem-
kendõk, vállkendõk, nagykendõk, prémsálak, gallérok, gallérvé-
dõk, álgallérok, sálak, selyem nyaksálak, nyakkendõk, övek,
szemellenzõk, nadrágtartók, harisnyatartók, térdszalagok, haris-
nyakötõ szalagok, cipõk, lábbelik, fûzõs bakancsok, szandálok,
papucsok, fürdõszandálok, fürdõcipõk, fürdõpapucsok, strand-
lábbelik, síbakancsok, sícipõk, spárgatalpú vászonlábbelik, sport-
cipõk, sportlábbelik, tornacipõk.

(111) 190.065 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00121 (220) 2006.01.12.
(732) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Tejalapú falatkák, tej és tejtermékek.

30 Jégkrémek, gyümölcsfalatok, édességek beleértve csokolá-
dés édességek, mélyhûtött édességek, mélyhûtött desszertek, ké-
szítmények ezen termékek elõállításához.

(111) 190.067 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00118 (220) 2006.01.12.
(732) Tolvaly Ferenc, Budapest (HU)
(740) dr. Kalló János Márk, Zelkó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TIBET – A LÉLEK ÚTJA
(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.

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

(111) 190.070 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00117 (220) 2006.01.12.
(732) Tolvaly Ferenc, Budapest (HU)
(740) dr. Kalló János Márk, Zelkó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(111) 190.072 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00111 (220) 2006.01.12.
(732) Soós Magdolna, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Nõi ruházati cikkek, lábbelik, bõrruházat, farmerruházat.

(111) 190.075 (151) 2007.07.02.
(210) M 05 03996 (220) 2005.12.16.
(732) Sümegi Endre, Tompa (HU)
(740) dr. Szente Zsolt ügyvéd, Kiskunhalas

(541) S-line
(511) 20 Bútorok, tükrök, keretek fából, parafából, nádból, gyékény-

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

(111) 190.077 (151) 2007.07.02.
(210) M 05 03588 (220) 2005.11.09.
(732) Geszti Péter, Budapest (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.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 190.079 (151) 2007.07.02.
(210) M 05 03856 (220) 2005.12.05.
(732) Pisák György, Budapest (HU)
(740) Soósné dr. Gáspár Gabriella ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 16 Borítékok, papíripari; brosurák, vékony fûzött könyvek;
címkék, nem szövetbõl; cserélhetõ betétlapos fedõlapok; csoma-
golópapír; dobozok kartonból vagy papírból; dossziék (papírból);
ezüstpapír; fatartalmú papír; füzetek; hirdetõtáblák (papírból
vagy kartonból); iratgyûjtõk, dossziék; írómappák; ívek; karton;
levélpapír; másolópapír; naptárak; papír; papíráruk; papírtartó
dobozok (irodai cikkek); prospektusok; rajztömbök, rajzblokkok;
szalvéták papírból; tányéralátétek papírból; zacskók csomagolás-
ra (papírból vagy mûanyagból).

(111) 190.081 (151) 2007.07.02.
(210) M 05 03587 (220) 2005.11.09.
(732) Geszti Péter, Budapest (HU)

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

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

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

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

(111) 190.083 (151) 2007.07.02.
(210) M 05 03463 (220) 2005.10.26.
(732) Euromedia Lapkiadó Bt., Budapest (HU)

(541) RETRO-IM
(511) 16 Papírból készült termék - nyomdaipari termékek, fényké-

pek.

35 Reklámozás.

38 Távközlés.

41 Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 190.088 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01111 (220) 2006.03.31.
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Dr. Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HETI LELTÁR
(511) 35 Reklámozás.

38 Távközlés; közlések; rádiómûsor; utánközlés.

(111) 190.089 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01113 (220) 2006.03.31.
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Dr. Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) LELTÁR
(511) 35 Reklámozás.

38 Távközlés; közlések; rádiómûsor; utánközlés.

(111) 190.090 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01114 (220) 2006.03.31.
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Dr. Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest
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(541) NAPI LELTÁR
(511) 35 Reklámozás.

38 Távközlés; közlések, rádiómûsor, utánközlés.

(111) 190.091 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01115 (220) 2006.03.31.
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) Dr. Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) REGGELI LELTÁR
(511) 35 Reklámozás.

38 Távközlés; közlések, rádiómûsor, utánközlés.

(111) 190.092 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00620 (220) 2006.02.21.
(732) L-3 Communications Corportaion (Delaware államban

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

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(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; interfészvezérlõ
egységek 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 video interfészhez
és videofelvételhez hõérzékeny képalkotó alkalmazásokban;
videó, LCD, headup és CRT-kijelzõk; tápegységek és tartozékok
ezekhez, úgymint akkumulátorok, akkumulátortöltõk és csatlako-
zó kábelegységek.

(111) 190.093 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00749 (220) 2006.03.06.
(732) Szuper Fashion Divatáru Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Debrecen (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 190.096 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01313 (220) 2006.04.13.
(732) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) AXE SHOCK
(511) 3 Szappanok; parfümök, illóolajok, kozmetikumok; kölnivi-

zek, toilette vizek, illatosított testpermetek; testápoló olajok, kré-
mek és tejek; borotvahabok, borotvazselék, borotválkozás elõtti
és utáni arcvizek; hintõporok; fürdéshez és zuhanyozáshoz való

készítmények; dezodorok; izzadáscsökkentõk személyes haszná-
latra; nem gyógyhatású piperekészítmények.

(111) 190.099 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01312 (220) 2006.04.13.
(732) STARKER EXPORT-IMPORT Egyéni Cég,

Kecskemét (HU)
(740) dr. Buzády Csongor, BKRU Buzády, Kölcsey-Rieden és Udvari

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 190.126 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00758 (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) 190.127 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00634 (220) 2006.02.22.
(732) YALCO HUNGARY Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Járai Gábor, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-
zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
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anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(111) 190.128 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00011 (220) 2006.01.03.
(732) Vállalkozók Országos Szövetsége, Budapest (HU)
(740) dr. Fiák István, Fiák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) AZ EURÓPAI KERESKEDELEM NAPJA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 190.129 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00943 (220) 2006.03.21.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
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 kutatószol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 190.130 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00450 (220) 2006.02.09.
(732) Pro Horto Kft., Szentes (HU)

(546)

(511) 31 Virágföld.

(111) 190.131 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00464 (220) 2006.02.09.
(732) Go Travel Média Kft., Budapest (HU)

(541) GO UTAZÁS FOTÓ ÉS VIDEO
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(111) 190.132 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00451 (220) 2006.02.09.
(732) KFKI-LNX Hálózatintegrációs „zártkörûen mûködõ

részvénytársaság”, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) KFKI-LNX
(511) 9 Mérõeszközök, mérõkészülékek, mérõmûszerek, jelzõké-

szülékek, ellenõrzõ készülékek, ellenõrzõ berendezések, felügye-
leti mûszerek, megfigyelõ mûszerek, rejtjelzõ berendezések és
készülékek, biztonságtechnikai berendezések, idõregisztrálók;
hang és kép rögzítésére, erõsítésére, reprodukciójára, továbbítá-
sára és másolására szolgáló készülékek és eszközök, elektronikus
jeladók, elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására, ipari
mûveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések,
erõsítõk, akusztikai jelzõkészülékek és vezetékek, adók és adóké-
szülékek, antennák, rádió-antennatornyok, csatlakozók, csatlako-
zótáblák, csatlakozódobozok, elágazódobozok, elosztódobozok,
elosztópultok, elosztótáblák, kapcsolódobozok, kapcsolók, kap-
csolótáblák, vezérlõpultok, személyhívók, telefon-adókészülé-
kek, telefonállomások, telefonkészülékek, videotelefonok, tele-
fonalközpontok, rádiótelefon-állomások; belsõ, fedélzeti távbe-
szélõ készülékek; hangátviteli készülékek, hangfelvevõ készülé-
kek, kézi adó-vevõk, hangfelvétel-hordozók, telefonvezetékek,
telefonhuzalok, fényvezetõ szálak, optikai kábelek és szerelvé-
nyek, vezetékanyagok, vezetékek, kábelek, hanglemezek, számo-
lógépek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések és számítógé-
pek; operációs rendszerek számítógépekhez, számítógépprogra-
mok, egér, egéralátétek, lemezmeghajtók, modemek, monitorok,
optikai letapogatóegységek, scannerek, számítógép-billentyûk,
számítógép-perifériák, akkumulátorok, akkumulátortartályok,
akkumulátortöltõk, szünetmentes áramforrások, napelemek, be-
törésgátló felszerelések és riasztókészülékek, tûzjelzõ készülé-
kek, mágneses kódolók, mágneses személyazonosító kártyák,
hajlékony lemezek, kompaktlemezek, CD-ROM-lemezek, opti-
kai adathordozók, magnetofonszalagok, mágneses adathordozók,
memóriakártyák, intelligens mikrokártyák, csipek, integrált
áramkörök, mikroprocesszorok, mûholdas navigációs készülé-
kek, elektronikus címkék árukhoz, vonalkód-leolvasók, elektro-
nikus hirdetõtáblák, faxberendezések, fénymásoló gépek, kom-
pakt lemezjátszók, magnetofonok, lézerek nem gyógyászati hasz-
nálatra.
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11 Biztonsági berendezések víz- vagy gázkészülékekhez és
víz- vagy gázvezetékekhez, fûtõberendezések fûtõtestek, hûtõké-
szülékek és hûtõberendezések, klíma- és légkondicionáló beren-
dezések, légtisztító készülékek és gépek, szellõztetõkészülékek,
lámpák, világítási berendezések és készülékek, víztisztító és -szû-
rõ készülékek, vízvezetéki berendezések.
37 Betörésjelzõ és lopás elleni riasztóberendezések, tûzjelzõ
készülékek, elektromos berendezések, irodai gépek, fûtõberende-
zések és hûtõberendezések, valamint légkondicionáló berendezé-
sek felszerelése és javítása; számítógépek, távbeszélõk és távköz-
lési eszközök üzembe helyezése, karbantartása és javítása.
38 Adatátviteli és telefon-összeköttetések, telefonszolgáltatá-
sok, rádiós összeköttetés, adatok képek és üzenetek továbbítása
számítógépek segítségével elektronikus levelezés, faxok továbbí-
tása, hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, távközlé-
si beszélgetésterelés és összeköttetési szolgáltatások, távközlési
kapcsolatok létesítése számítógépes világhálón, számítógépes
terminálok közötti összeköttetése, üzenetek küldése, információ-
szolgáltatás távközlési ügyekben, közlések üvegszálas hálózatok
útján, mobiltelefon-összeköttetés.
42 Építkezésekhez tervkészítés, kutatás és fejlesztés mások ré-
szére, mûszaki szakértõi tevékenység, szakvélemények adása,
mûszaki tervtanulmányok készítése, adatok, üzenetek és informá-
ciók továbbítására szolgálóhálózatok tervezése, rejtjelzésre szol-
gáló és egyéb számítógépprogramok kidolgozása, korszerûsítése
szerkesztés, adatok és információk rögzítése és feldolgozása,
számítógépes rendszerek tervezése.

(111) 190.133 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00453 (220) 2006.02.09.
(732) Stemar Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fejes Tímea ügyvéd, Budapest

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

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

(111) 190.134 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00454 (220) 2006.02.09.
(732) Standard Snacks S.r.l., Bucuresti (RO)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

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

(111) 190.135 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00941 (220) 2006.03.21.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.

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

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
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) 190.136 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01144 (220) 2006.04.03.
(732) Rajzó Ildikó, Badacsony (HU)

(541) ANGILURE
(511) 25 Kismama és szoptatós anya fehérnemû, ruházati cikkek.

(111) 190.137 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01827 (220) 2006.05.25.
(732) Elektro Hungary Kft., Dombóvár (HU);

Electro Globe Holding Kft., Gyula (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 35 Reklámozás, rádiós, televíziós, vásárlói tesztek figyelembe-
vételével történõ reklámozás, reklámanyagok terjesztése; hirdeté-
sek közvetlen postai úton; hirdetési szolgáltatások, hirdetési felü-
letek eladása és bérbeadása; árubemutatás, adatgyûjtés kereske-
delmi ügyletekrõl; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, PR-szolgál-
tatások, közönségszolgálat; közvélemény-kutatás, vevõi elége-
dettségi tesztfelmérés alapján reklámtoplista összeállítása és
meghirdetése, különbözõ áruféleségek összeállítása; különösen a
szokásos mûszaki áruház termékskáláját érintõ háztartási mûsza-
ki cikkek, berendezések és készülékek kis- és nagykereskedelme,
elektronikus kereskedelem; kereskedelmi adminisztráció; irodai
munkák; segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás mûködésében
vagy vezetésében, illetve a vállalat üzleti ügyeinek vagy kereske-
delmi funkcióinak irányításában; kiárusítás elõmozdításával kap-
csolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti információk
szolgáltatása.
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(111) 190.138 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01826 (220) 2006.05.25.
(732) Elektro Hungary Kft., Dombóvár (HU);

Electro Globe Holding Kft., Gyula (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 7 Mosógépek, mosogatógépek, centrifugák, háztartási szárí-
tógépek, takarítógépek háztartási használatra, porszívók, háztar-
tási célra szolgáló portalanító berendezések, szõnyegtisztító gé-
pek és készülékek, szûrõk, háztartási robotgépek, mixerek, keve-
rõgépek, habverõk, aprítógépek (háztartási használatra), betétek
szûrõgépekhez, hámozógépek, szeletelõgépek, darálók, gyü-
mölcsprések, zöldségreszelõ gépek, elektromos kések és késéle-
zõk, konyhai elektromos kisgépek, varrógépek, vízmelegítõk,
elektromos nyíróollók.
9 Elektromos és elektronikus készülékek és berendezések; te-
levíziós készülékek, szórakoztató készülékek, amelyek csak tele-
víziós vevõkészülékkel használhatók, videomagnók, videokame-
rák, videotelefonok, távirányító készülékek, rádiókészülékek,
mobiltelefonok, diktafonok, sétálómagnók, számítógépek, nyom-
tatók, egér (informatikai), számológépek, telefonkészülékek, erõ-
sítõk, faxberendezések, fejhallgatók, digitális fényképezõgépek,
fénymásoló gépek, hangfelvevõ készülékek, hangfelvételhordo-
zók, hangvisszaadó készülékek, hangszórók és erõsítõk,
CD-ROM és DVD-ROM, optikai lemezek és lejátszók, mágneses
adathordozók, mérlegek, mikrofonok, monitorok (számítógép-
hardver), optikai adathordozók, egyéb távközlési- és szórakoztató
interaktív, multimédiás berendezések és készülékek, vetítõgépek,
villamos fûtésû hajsütõ vasak, elektromos vasalók, elektromos
jelzõcsengõk.
11 Háztartási hûtõ- és fûtõkészülékek és berendezések, kony-
hai fagyasztók, elektromos vízmelegítõk, elektromos ventiláto-
rok, elszívóernyõk, mikrohullámú sütõk (fõzõkészülékek), olaj-
sütõk (fritõzök), elektromos fõzõ- és sütõedények, elektromos ke-
nyérpirítók, elektromos kávéfõzõ gépek, elektromos konyhai tûz-
helyek, fõzõlapok, elektromos légfûtõ készülékek, radiátorok,
kandallók, elektromos haj-, kéz-, ruhaszárítók, elektromos hõpár-
nák, ágymelegítõk nem gyógyászati használatra, klímaberende-
zések, elektromos vagy nem elektromos lábmelegítõk, elektro-
mos lámpák, elektromos légtisztító készülékek és gépek, helység-
párásító berendezések, helységszellõztetõk, légszûrõk, pezsgõ-
fürdõ készülékek, elektromos vízforralókannák, vízszûrõk, jég-
készítõ berendezések, fagylaltgépek, légkondicionálók, villamos
fényforrások, világítóberendezések, így lámpák, éjjeli lámpák,
fénycsövek.
35 Kereskedelmi ügyletek, reklámozás; különbözõ árufélesé-
gek összeállítása, kis- és nagykereskedelme, különösen egy szo-
kásos mûszaki áruház termékskálájára vonatkozóan, háztartási
mûszaki cikkek, berendezések és készülékek kereskedelme; ke-
reskedelmi adminisztráció; irodai munkák; segítségnyújtás keres-
kedelmi vállalkozás mûködésében vagy vezetésében, illetve a
vállalat üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi funkcióinak irányítá-
sában, hirdetési és igazgatási szolgáltatások; kiárusítás elõmozdí-
tásával kapcsolatos szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti infor-
mációk szolgáltatása; PR-szolgáltatások; elektronikus kereskede-
lem; hirdetési felületek eladása és bérbeadása; hirdetések közvet-
len postai úton.

(111) 190.139 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00470 (220) 2006.02.09.
(732) Holbrook Limited, Hong Kong (CN)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Nemzetközi Szabadalmi

Iroda, Budapest

(541) TEVA

(511) 35 Kiskereskedelmi ügyletek, csomagküldõ szolgáltatások, va-
lamint lábbelikkel és ruhanemûkkel kapcsolatos online kiskeres-
kedelmi szolgáltatások.

(111) 190.140 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01149 (220) 2006.04.03.
(732) The Coca-Cola Company (Delaware államban bejegyzett

cég), Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) A COCA-COLA VILÁGA
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

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

(111) 190.141 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01845 (220) 2006.05.25.
(732) Ho Thi Hoa, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruhanemûk, cipõk, kalapáruk.

(111) 190.142 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00629 (220) 2006.02.22.
(732) FRIESLAND HUNGÁRIA Zrt., Debrecen (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Túró és ízesített túrókészítmények.
30 Fagylaltok, jégkrémek; pudingok, tej alapú pépek, desszert
jellegû készítmények túróval.

(111) 190.143 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00942 (220) 2006.03.21.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
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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
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) 190.144 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01148 (220) 2006.04.03.
(732) Farkasné Kurucz Andrea Ágnes, Budapest (HU)
(740) Farkas Zsolt Gábor, Budapest

(546)

(511) 18 Bõrtáskák (nõi, férfi); bõr aktatáskák; mûbõr táskák (nõi,
férfi); nõi, férfi szaténtáskák; hátizsákok (bõr, mûbõr, szatén);
utazótáskák (bõr, mûbõr, szatén); övtáskák (bõr, mûbõr, szatén);
pénztárcák (bõr, mûbõr, vászon); övek (bõr, mûbõr, vászon).

(111) 190.145 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00140 (220) 2006.01.16.
(732) Farkas Attila, Kecskemét (HU)
(740) dr. Deák Péter, Deák Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(546)

(511) 5 Alkoholmentesítõ gyógyhatású üdítõital.

(111) 190.146 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01146 (220) 2006.04.03.
(732) Art Sector Alapítvány, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 190.147 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00939 (220) 2006.03.21.
(732) Laboratoires Goemar, Saint Malo (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) AUDICLEAN
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek, nevezetesen tisztítóoldatok a

hallójárat kitisztításához.
10 Orvosi készülékek és berendezések, különösen eszközök a
hallójárat kitisztítására.

(111) 190.148 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01321 (220) 2006.04.14.
(732) New Rock Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

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

(546)

(511) 25 Bakancsok és cipõk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák (kiskereskedelmi bolti, értékesítési te-
vékenység).

(111) 190.149 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01147 (220) 2006.04.03.
(732) Art Sector Alapítvány, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
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(111) 190.150 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00630 (220) 2006.02.22.
(732) FRIESLAND HUNGÁRIA Zrt., Debrecen (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(541) Túróvarázs
(511) 29 Túró és ízesített túrókészítmények.

30 Fagylaltok, jégkrémek; pudingok, tejalapú pépek, desszert
jellegû készítmények túróval.

(111) 190.151 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01318 (220) 2006.04.14.
(732) Gyõri Likõrgyár Részvénytársaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

(554)

(511) 33 Barackpálinka.

(111) 190.152 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00936 (220) 2006.03.21.
(732) SZ+T ’98 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság,

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

(546)

(511) 20 Ülõbútor, irodabútor, konyhabútor, egyéb bútor, épületasz-
talos-ipari termék, ablakszerelvények nem fémbõl, ajtószerelvé-
nyek nem fémbõl, asztallapok, asztalok, asztalok fémbõl, bakok,
kecskelábak (bútorzat), bambuszfüggönyök, bambusznád, bálna-
szila (halcsont), nyers vagy félig megmunkált állapotban, boros-
tyánkõ, bölcsõk, bútorajtók, bútorgörgõk (nem fémbõl), bútorok,
bútorpolcok, bútorszerelvények, nem fémbõl, cégtáblák, cégérek
fából vagy mûanyagból.

(111) 190.153 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00635 (220) 2006.02.22.
(732) YALCO HUNGARY Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Járai Gábor, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-
munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porce-
lán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.

(111) 190.154 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01311 (220) 2006.04.13.
(732) Hetényi Péter, Budapest (HU)
(740) dr. Süle Péter ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályok-
ba); párnázó és tömõanyagok (gumi és mûanyagok kivételével);
nyers textilrostok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 190.155 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01309 (220) 2006.04.13.
(732) DUNA AUTÓ Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 12 Jármûvek, szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(111) 190.156 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01308 (220) 2006.04.13.
(732) TRADE INVEST ’93 Kft., Szentendre (HU)
(740) Varga Dóra, Brazil Kft., Budapest

(546)

(511) 41 Játékkaszinó (szolgáltatásai); játéktermi szolgáltatások
nyújtása; online játékok szolgáltatása (számítógépes hálózatból);
szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szerencsejátékok; szórakoz-
tatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

(111) 190.157 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01307 (220) 2006.04.13.
(732) TRADE INVEST ’93 Kft., Szentendre (HU)
(740) Varga Dóra, Brazil Kft., Budapest
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(546)

(511) 41 Játékkaszinó (szolgáltatásai); játéktermi szolgáltatások
nyújtása; online játékok szolgáltatása [számítógépes hálózatból];
szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szerencsejátékok; szórakoz-
tatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

(111) 190.158 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01306 (220) 2006.04.13.
(732) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 190.159 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01305 (220) 2006.04.13.
(732) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 190.160 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01302 (220) 2006.04.13.
(732) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 190.161 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01301 (220) 2006.04.13.
(732) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 190.162 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01299 (220) 2006.04.13.
(732) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) MA24
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 190.163 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01297 (220) 2006.04.13.
(732) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) M24
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(111) 190.164 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01295 (220) 2006.04.13.
(732) Repülõ Oroszlán Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 190.165 (151) 2007.07.02.
(210) M 05 03736 (220) 2005.11.23.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PÁRIZSI KOCKA
(511) 30 Aprósütemények, ánizs, bonbonok, cukor, cukorkaáruk,

cukrászsütemények, kakaó és csokoládéalapú készítmények, cso-
koládék, édességek, édességek karácsonyfa díszítéséhez, édesí-
tõk, ízesítõanyagok, péksütemények, tészták, kekszek, desszer-
tek, fagylalt, jégkrém, fagyasztott édességek, gabonapelyhek és
gabonapelyhekbõl készült készítmények, gyümölcskocsonya,
zselé, karamella (cukorkák), praliné.

(111) 190.166 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01456 (220) 2006.04.27.
(732) TRIÓ-FRUTTA Kft., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes ita-
lok; gyümölcsitalok; szörpök és más készítmények italokhoz.
35 Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

(111) 190.167 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01458 (220) 2006.04.27.
(732) Márkucz László Mihály, Szeged (HU)
(740) dr. Barta Péter, Barta és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 25 Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsónemûk; alsószok-
nyák; bélések készruhákhoz (ruhanemûk részei); boák (nyakba-
valók); bodyk (alsóruházat); bõrruházat; bõrszegek, stoplik fut-
ballcipõkhöz; cilinderek, kürtõkalapok; cipõfelsõrészek; cipõk;
cipõsarkak; cipõtalpbetétek; cipõvasalások; csecsemõkelengyék,
babakelengyék; csecsemõnadrágok; csuklyák, kapucnik (ruhá-
zat); csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendõk [ruházat]; dupla
sarkok harisnyára; dupla sarkok lábbelikhez; dzsekik; dzsörzék
(ruházat); egyenruhák; facipõk; fátylak (ruhanemûk); fejfedõk
(kalapáruk); fejszalagok [ruházat]; felsõkabátok, felöltõk; felsõ-
ruházat; fityulák; futballcipõk; fülvédõk (ruházat); fürdõköpe-
nyek; fürdõnadrágok, úszónadrágok; fürdõpapucsok; fürdõruhák;
fürdõsapkák; fürdõszandálok, fürdõcipõk; fûzõk; fûzõk (ruhá-
zat); fûzõs bakancsok; fûzõvédõk; gabardin (ruházat); gallérok
(ruházat); harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötõk; ha-
risnyatartós csípõfûzõ; harisnyák; hurkolt/kötöttáruk; ingek; ing-
elõk, ingblúzok; ingszatlik; ingvállak, pruszlikok; izzadságfelszí-
vó alsónemûk; izzadságfelszívó harisnyák; izzlapok; jelmezek;
kabátok; kalapok; kalapvázak; kamásnik (bokavédõk); kaplik, ci-
põorrok; karék, manipula (egyházi); kemény ingmellek, plasztro-
nok; kerek papi sapkák; kerékpáros öltözetek; kesztyûk (ruházat);
kezeslábasok (felsõruházat); készruhák; kézelõk (ruházat); kom-
binék (alsónemûk); kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények
(ruhanemûk); kötöttáruk; lábbeli felsõrészek; lábbelik; lábszárvé-
dõk, kamásnik; levehetõ gallérok; libériák, inasruhák; magas szá-
rú cipõk; magas szárú lábbelik; mantillák (csipke fejkendõk);
matrózblúzok; melegítõk, szvetterek; mellények; mellények halá-
szoknak/horgászoknak; melltartók; miseruhák, kazulák; mitrák,
püspöksüvegek; muffok, karmantyúk (ruhanemûk); munkaruhák,
munkaköpenyek; mûbõr ruházat; mûvésznyakkendõk; nadrágok;
nem elektromosan fûtött lábmelegítõk; nõi ruhák; nyakkendõk;
nyaksálak, gallérvédõk; papírruházat; papucsok; parkák (csuk-
lyás blúzok); partedlik, nem papírból; pelenkák textíliából csecse-
mõknek; pelerinek; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók;
prémsálak (szõrmék); pulóverek; rámák lábbelikhez; ruhazsebek;
ruházat, ruhanemûk; ruházat gépkocsivezetõknek; sapkák; sálak;
sárcipõk; síbakancsok, sícipõk; spárgatalpú vászonlábbelik;
sportcipõk; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik; strandru-
hák; svájcisapkák, barettek; szandálok; szárik; szemellenzõk
[sapkán]; szoknyák; szõrmebéléses kabátok; szõrmék (ruhane-
mûk); talpak lábbelikhez; talpallók (nadrághoz); tarka selyem-
kendõk (nyaksálak); tartók (nadrághoz, harisnyához); térdnadrá-
gok; térdszalagok, harisnyakötõ szalagok; tógák; tornacipõk; tor-
naruházat; turbánok; ujjatlan kesztyûk; vállkendõk, nagykendõk;
vállszalagok; vízhatlan ruházat; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó-
sapkák; öltözékek vízisíeléshez; övek (ruházat).

(111) 190.168 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01459 (220) 2006.04.27.
(732) HOLLANDIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Baranyai Zoltán, Baranyai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 190.169 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01462 (220) 2006.04.27.
(732) Devecsai Péter, Székesfehérvár (HU)
(740) dr. Paulikovics Péter, Kovács és Paulikovics Ügyvédi Iroda,

Székesfehérvár

(541) ARTRANS
(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-

zés.

(111) 190.170 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01464 (220) 2006.04.27.
(732) Annex Optik Kft., Szombathely (HU)

(546)

(511) 9 Szemüvegkeret; napszemüveg.

(111) 190.171 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01466 (220) 2006.04.27.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
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 kutatószol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 190.172 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01467 (220) 2006.04.27.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest
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(546)

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

(111) 190.173 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01468 (220) 2006.04.27.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
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 kutatószol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 190.174 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01469 (220) 2006.04.27.
(732) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
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.
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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 kutatószol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 190.175 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01470 (220) 2006.05.31.
(732) Békés Toys Kft., Szatymaz (HU)

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek, melyek
nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.

(111) 190.176 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01472 (220) 2006.04.27.
(732) KÕRÖS-NET Szolgáltató és Kereskedõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Kiskõrös (HU)
(740) dr. Dulin Zsolt, Dulin Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Metabolan
(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) 190.177 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01473 (220) 2006.04.27.
(732) OPTI-KER Z Kft., Szentes (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 elosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó készülékek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 190.178 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01474 (220) 2006.04.27.
(732) HOLLANDIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Baranyai Zoltán, Baranyai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 190.179 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01475 (220) 2006.04.27.
(732) Standard Snacks S.R.L., Bucuresti (RO)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) DREAM CEREALS
(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.

(111) 190.180 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01476 (220) 2006.04.27.
(732) Standard Snacks S.R.L., Bucuresti (RO)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

(111) 190.181 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01477 (220) 2006.04.27.
(732) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) DEPILN
(511) 3 Szappanok, illóolajok, test- és szépségápoló szerek, hajápo-

lók.

(111) 190.182 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01478 (220) 2006.04.27.
(732) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Küldetés a tökéletes mosolyért
(511) 3 Fogtisztító szerek, nem gyógyhatású szájvizek, fogfényesí-

tõ készítmények, fogporok.
21 Fogkefék, a fog a nyelv és az íny tisztításához és ápolásához
használatos eszközök és készítmények; fogpiszkálók, nem ne-
mesfémbõl készült fogkefe és fogpiszkálótartók, fogselyem, toa-
letteszközök.

(111) 190.183 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01479 (220) 2006.04.27.
(732) Astellas Pharma Inc., Tokyo (JP)
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(300) 2006-030178 2006.04.04. JP
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) IMPROGRAF
(511) 5 Gyógyszerkészítmények és anyagok, gyógyszerkészítmé-

nyek és anyagok immunterápia céljára.

(111) 190.184 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01480 (220) 2006.04.27.
(732) Astellas Pharma Inc., Tokyo (JP)
(300) 2006-030179 2006.04.04. JP
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) GRACEPTOR
(511) 5 Gyógyszerkészítmények és anyagok, gyógyszerkészítmé-

nyek és anyagok immunterápia céljára.

(111) 190.185 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01482 (220) 2006.04.27.
(732) Beiersdorf AG, Hamburg (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) NIVEA – A GYÖNYÖRÛ HAJ MOST IGAZÁN
JÓ ÉRZÉS

(511) 3 Test- és szépségápolási szerek; hajtisztító, -ápoló és -szépítõ
szerek.

(111) 190.187 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02914 (220) 2006.08.30.
(732) Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd., Yuxi, Yunnan (CN)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 34 Dohány; cigaretták; cigarettaszopókák; cigarettatartók és
cigarettatárcák, nem nemesfémbõl; cigarettapapír; öngyújtók do-
hányosoknak.

(111) 190.188 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02915 (220) 2006.08.30.
(732) Solae, L.L.C. (Delaware államban bejegyzett cég), St. Louis,

Missouri (US)
(300) 78/884,777 2006.05.16. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SOLECINA
(511) 29 Szójaproteint és húst tartalmazó élelmiszer-készítmények.

35 Tanácsadói szolgáltatások szójaproteint és húst tartalmazó
élelmiszer-készítmények fejlesztése érdekében.

(111) 190.189 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02798 (220) 2006.08.17.
(732) Molnár Máté, Budapest (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.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése
és lebonyolítása (gyakorlat); audioberendezések kölcsönzése; bá-
lok szervezése; cirkuszok; digitális képfelvételezés; diszkók
(szolgáltatásai); egészség(védõ) klubok (kondicionálás); elektro-
nikus desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyó-
iratok online kiadása; elõadások díszleteinek kölcsönzése; elõ-
adómûvészek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szerve-
zése és lebonyolítása; feliratozás (filmeké); fényképészet; film-
gyártás; filmstúdiók; filmszínházak üzemeltetése; filmvetítõk és
tartozékaik kölcsönzése; fogadások tervezése (szórakoztatás).

(111) 190.190 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02916 (220) 2006.08.30.
(732) Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége,

Budapest (HU)
(740) dr. Orodán Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 1 Tudományos termékek.
41 Nevelés, szakmai képzés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység.
44 Orvosi szolgáltatások.

(111) 190.191 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02707 (220) 2006.08.04.
(732) CIFRA Communications Kiadó- és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, információs szolgáltatások, kereskedelmi in-
formációs szolgáltatások, reklámidõ bérbeadása és értékesítése,
hirdetési információkat tartalmazó adatbázisok kezelése.
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(111) 190.192 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02708 (220) 2006.08.04.
(732) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU);

Drink Hungária Kft., Akasztó (HU)

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

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

(111) 190.193 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02907 (220) 2006.08.30.
(732) BUDAPEST-MIX Kft., Budapest (HU)

(541) MISS PING
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 190.194 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02241 (220) 2006.06.28.
(732) Petnelli Limited, Road Town, Tortola (VG)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(546)

(511) 9 Napszemüvegek.
16 Nyomtatványok, beleértve a nyomtatott publikációkat,
könyveket, magazinokat, újságokat, brosúrákat, posztereket, rek-
lámcédulákat, transzparenseket, ismertetõ füzeteket, mappákat,
írótömböket, naptárakat, naptárakat letéphetõ lapokkal, albumo-
kat, hirdetõtáblákat, nyomtatott ûrlapokat, noteszeket, hírlevele-
ket, katalógusokat, prospektusokat, kártyákat, névjegyeket, hir-
detményeket; feliratos címkék (nem textilbõl); jelzõtáblák és
címtáblák papírból vagy kartonból; tasakok (borítékok, zacskók)
csomagolásra, papírból vagy mûanyagból.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezekbõl az anyagokból készült olyan
termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, beleértve a
táskákat, kézitáskákat, strandtáskákat, kozmetikai táskákat, pipe-
retáskákat (üresen), öveket, szíjakat; ernyõk, esernyõk és naper-
nyõk és ezek huzata, tokja.
25 Ruházati cikkek, cipõk (lábbelik), kalapáruk (fejfedõk).
35 Reklámozás, kereskedelmi (üzleti) ügyletek, kereskedelmi
(üzleti) adminisztráció, irodai munkák, üzleti menedzselés és
szervezés, konzultációk üzletmenedzselés és szervezésügyekben,
kirakatrendezés, árubemutatás, reklámanyagok terjesztése, piac-
kutatás, import-export ügynökségek, hirdetési hely kölcsönzése,
reklámanyagok kölcsönzése, kereskedelmi vagy reklámcélú kiál-
lítások szervezése, eladási propaganda (mások számára), beleért-
ve a közvetítõ ipari szolgáltatásokat, reklámszövegek, anyagok
publikálását, rádiós reklámozást, televíziós reklámozást, franchi-
ze rendszer szervezést.

(111) 190.195 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02240 (220) 2006.06.28.
(732) BERNARD MATTHEWS LTD., Norwich, Norfolk (GB)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MAD DOG
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(111) 190.196 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02234 (220) 2006.07.25.
(732) Sárközy Judit, Õrbottyán (HU)

(541) Tic-x
(511) 5 Állatgyógyászati termékek (külsõ élõsködõk elleni szerek).

(111) 190.197 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02355 (220) 2006.07.11.
(732) Marquard Media Magyarország Kft., Budapest (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.

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.

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

(111) 190.198 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02354 (220) 2006.07.11.
(732) Marquard Media Magyarország Kft., Budapest (HU)

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

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

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

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

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

(111) 190.199 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02523 (220) 2006.08.29.
(732) Polgármesteri Hivatal, Abádszalók (HU)

(541) Abádszalók a Tisza-tavi Nyár Fõvárosa
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 190.200 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02709 (220) 2006.08.04.
(732) Gerot Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H., Wien (AT)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

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

(111) 190.201 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01588 (220) 2006.05.08.
(732) dr. Oppenheim Klára, Budapest (HU)

(591)

(511) 42 Jogi szolgáltatások.

(111) 190.202 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02231 (220) 2006.06.28.
(732) Klement Ottó, Budapest (HU);

Klementné Huj Anna, Budapest (HU)
(740) dr. Damm Andrea, Dr. Fekete és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(111) 190.203 (151) 2007.07.02.
(210) M 05 03816 (220) 2005.11.30.
(732) Beregszászi Attila Miklós, Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termék, újság tematikus témakörben összeál-
lítva, hirdetõk bevonásával.

(111) 190.204 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02235 (220) 2006.06.28.
(732) Ferencz Annamária, Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; irodai cikkek;
csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más
osztályokba); mûanyag fogantyúk, zacskók, zsákok csomagolás
céljára, öntapadó szalagok papíripari vagy háztartási célra.
32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készít-
mények italokhoz.

(111) 190.205 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02236 (220) 2006.06.28.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök, alkoholtartalmú italok (sörök
kivételével).

(111) 190.206 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02106 (220) 2006.06.15.
(732) Vargha Zsolt Sebastian, Fót (HU)

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 190.207 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02357 (220) 2006.07.11.
(732) RÓNA Dohányfeldolgozó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Debrecen (HU)
(740) dr. Fekete Zsuzsa, Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 34 Abszorbens papír pipához; bagó; borostyánból készült szi-
var- és cigarettaszipkák; cigarettapapír; cigaretta-papírívek; ciga-
rettaszipkák, nem nemesfémbõl; cigarettaszopókák; cigarettaszû-
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rõk; cigarettatartók; cigarettatárcák, nem nemesfémbõl; cigaret-
ták; cigarillók; dohány; dohánypótló anyagokat tartalmazó ciga-
retták, nem gyógyászati használatra; dohánytartó edények, nem
nemesfémbõl; dohányzacskók; gáztartályok öngyújtókhoz; gyu-
fatartók, nem nemesfémbõl; gyufák; gyufásdobozok, nem nemes-
fémbõl; hamutartók dohányosoknak, nem nemesfémbõl; öngyúj-
tók dohányosoknak; pipaállványok; pipatisztítók; pipák; sziva-
rok; szivarszipkák, nem nemesfémbõl; szivartartók, szivartárcák,
nem nemesfémbõl; szivarvágók; szopókák cigarettaszipkákhoz;
tubák; tubákos szelencék, nem nemesfémbõl; tûzkövek; zsebben
hordható eszközök cigarettasodráshoz.

(111) 190.208 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02239 (220) 2006.06.28.
(732) BERNARD MATTHEWS LTD., Norwich, Norfolk (GB)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
29 Hús, hal, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

(111) 190.209 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02789 (220) 2006.08.17.
(732) Co-op Hungary Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdei József ügyvéd, Budapest

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

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

(111) 190.210 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02529 (220) 2006.07.24.
(732) Sándor György, Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 10 Óvszerek, vibrációs gyûrûk.

(111) 190.211 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02362 (220) 2006.07.11.
(732) Cre-Vision Reklám és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Maschefszky Etele, Dr. Maschefszky Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 190.212 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02790 (220) 2006.08.17.
(732) Q-FORCE Kft., Budapest (HU)

(541) TIDAL
(511) 8 Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszkö-

zök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szi-
vacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers és félig megmun-
kált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán-
és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(111) 190.213 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02788 (220) 2006.08.17.
(732) Átfogó 99 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal, baromfi- és vadhús; húskészítmények.

(111) 190.214 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02793 (220) 2006.08.17.
(732) Vizuálismûvek Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 190.215 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01959 (220) 2006.06.01.
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás ügyvéd, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)
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(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány, ideértve szivarok, cigaret-
ták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigaret-
tához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, dohánypótlók és -helyet-
tesítõk (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigaretta-
papírok és -csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok, cigaretta-
tárcák és hamutartók nem nemesfémbõl vagy azzal ötvözve vagy
borítva; pipák; zsebkészlet cigarettasodráshoz; öngyújtók; gyu-
fák.

(111) 190.216 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02102 (220) 2006.06.15.
(732) e-skola Rendszerház Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) e-skola
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ- és kutatószol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 190.217 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02356 (220) 2006.07.11.
(732) Arena Corner Kft., Érd (HU)
(740) dr. Kaló Ágnes, Kaló Ügyvédi Iroda, Budapest

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

letek; adóval kapcsolatos becslések; alkuszi/ügynöki tevékeny-
ség; balesetbiztosítás; bankügyletek; betegségbiztosítás; bélye-
gek értékbecslése; bérházak kezelése; biztosítási statisztikai szol-
gáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékeny-
ség; biztosítások; csekkek (hitelességének) ellenõrzése; elszámo-
lóház, klíringház; faktorálási szolgáltatások; felszámolói szolgál-
tatások (pénzügyi); finanszírozási szolgáltatások; gyûjtések szer-
vezése; hajókárbiztosítás; hitelirodák; hitelkártya-szolgáltatások;
hitelkártyák kibocsátása; információk nyújtása biztosítási ügyek-
ben; ingatlankezelés; ingatlanlízing; ingatlanok értékbecslése; in-
gatlanügynökségek; irodák [ingatlanok] bérlete; jelzálog-hitele-
zés; jótékonysági célú gyûjtések; kölcsön (finanszírozás); kölcsö-
nös támogatási alapok szolgáltatásai; követelésbehajtási ügynök-
ségek; lakásbérlet; lakásügynökségek; lakbérbehajtás; mezõgaz-
dasági ingatlanok bérlete; mûtárgyak értékbecslése; numizmati-
kai értékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; óvadék, ke-
zesség; pénzalapok elektronikus átutalása; pénzügyi elemzések;
pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan); pénz-
ügyi igazgatás; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi szpon-
zorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; pénzváltás; régiségek
értékbecslése; részletfizetéses hitelnyújtás; szállásügynökségek
[apartmanok]; széfletét szolgáltatások; takarékpénztárak; tele-
bank-szolgáltatások; terhelõkártya-szolgáltatások; tõkekihelye-
zés, tõkeberuházás; tõzsdei árfolyamjegyzés; tõzsdeügynöki te-
vékenység; tulajdon-fenntartásos részletvétel hitelezése; tûzkár
elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása; vagyonkezelés;
vámügynöki tevékenység; zálogkölcsönzés; ékszerek értékbecs-
lése; életbiztosítás; értékbónok kibocsátása; értékek letétbe helye-
zése.

(111) 190.218 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02233 (220) 2006.06.28.
(732) Dacheng Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Optikai eszközök, szemüvegkeret.

(111) 190.261 (151) 2007.07.05.
(210) M 05 04113 (220) 2005.12.22.
(732) Specimen Papír és Nyomdaipari Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Anett, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

(111) 190.263 (151) 2007.07.05.
(210) M 06 01354 (220) 2006.04.19.
(732) Agrinex Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság,

Budapest (HU)

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

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok, trágyák, élelmiszerek tartósítására szol-
gáló vegyi anyagok, ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.

5 Állatgyógyászati készítmények, fertõtlenítõszerek, kárté-
kony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gomba-
ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 190.264 (151) 2007.07.05.
(210) M 06 01703 (220) 2006.05.16.
(732) Kim Trade Élelmiszerkereskedelmi Kft., Szeghalom (HU)
(740) dr. Nagy Andrea, Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) JÁNOS BÁCSI SZÓDÁJA
(511) 32 Ásványvizek és szénsavas vizek.

(111) 190.265 (151) 2007.07.05.
(210) M 06 01704 (220) 2006.05.16.
(732) Kim Trade Élelmiszerkereskedelmi Kft., Szeghalom (HU)
(740) dr. Nagy Andrea, Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, kávépótló szerek; lisztek más gabo-
nakészítmények, méz, melaszszirup, só, mustár, ecet, fûszerek,
fûszeres mártások, élesztõ, sütõpor.

(111) 190.266 (151) 2007.07.05.
(210) M 06 02056 (220) 2006.06.12.
(732) Expressz Magyarország Média Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Csákay Zoltán ügyvéd, Csákay és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
más osztályokba nem tartoznak; nyomdaipari termékek, könyv-
kötészeti cikkek, fényképészeti cikkek, papíripari cikkek, papír-
ipari és háztartási ragasztóanyagok mûvészek részére, ecsetek,
írógépek és irodai eszközök, (bútorok kivételével), tanítási és ok-
tatási anyagok (a készülékek kivételével), csomagolásra szolgáló
mûanyagok (amelyek más osztályokba nem tartoznak), nyomda-
betûk, klisék.

35 Reklámozás, hirdetési tevékenység, kereskedelmi ügyletek
intézése, kereskedelmi ügyletek adminisztrációja, irodai munkák.

38 Távközlés.
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41 Nevelés, szakmai képzés, sport- és kulturális tevékenysé-
gek, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), szövegek
kiadása (nem reklámcélú), fényképészet, könyvkiadás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ- és kutatószol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 190.267 (151) 2007.07.05.
(210) M 06 02058 (220) 2006.06.12.
(732) COOL L. HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 190.268 (151) 2007.07.05.
(210) M 06 02061 (220) 2006.06.12.
(732) DELTA HOLDING SOCIETE ANONYME, Athens (GR)
(740) dr. Erõs Ákos, Erõs Ügyvédi Iroda/Squire, Sanders & Dempsey

L.L.P., Budapest

(546)

(511) 5 Bébi- és gyermekételek.
29 Hús, hal, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; joghurtok, tejes
desszertek, tejtermékbõl készült krémek, tejitalok, tejkészítmé-
nyek kávéhoz, sajt és sajttermékek, vaj és egyéb tejtermékek; gyü-
mölcs- és zöldségrostok, -kivonatok és -levesek, fagyasztott (mi-
relit) termékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, szendvicsek,
péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melasz-
szirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások;
fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 190.269 (151) 2007.07.05.
(210) M 06 02064 (220) 2006.06.12.
(732) Mecseki Erdészeti Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Pécs (HU)
(740) dr. Ságiné dr. Slezák Erzsébet, Pécs

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 190.270 (151) 2007.07.05.
(210) M 06 02066 (220) 2006.06.12.
(732) DESIDEA STÚDIÓ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Lukovits Péter, Dr. Lukovits Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DESIDEA
(511) 20 Bútorok.

42 Belsõépítészet, lakberendezés.

(111) 190.271 (151) 2007.07.05.
(210) M 06 02067 (220) 2006.06.12.
(732) SAMSUNG SDI CO., LTD., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) Ultra Vixlim
(511) 9 Számítógéphez tartozó képernyõk, tv-monitorok, katódsu-

gárcsövek, plazmapanelek, számítógépek, nem világítási célra
szolgáló elektromos kisülési csövek, tv-vevõk, FED (Field Emis-
sion panelek).

(111) 190.272 (151) 2007.07.05.
(210) M 06 02068 (220) 2006.06.12.
(732) ACL, Inc. (Illinois államban bejegyzett cég),

Elk Grove Village, Illinois (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) STATICIDE
(511) 1 Vegyszerek, nevezetesen antisztatikus szerek a statikus

elektromosság kiküszöbölésére.

(111) 190.296 (151) 2007.07.06.
(210) M 06 02178 (220) 2006.06.23.
(732) Kia Motors Corporation, Seoul (KR)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) ORFEO
(511) 12 Személygépkocsik; teherautók, kamionok; autóbuszok; mi-

nibuszok; furgonok, minifurgonok; omnibuszok; négy kerék
meghajtásos jármûvek.

(111) 190.297 (151) 2007.07.06.
(210) M 06 02179 (220) 2006.06.23.
(732) Yess Europe Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; árubemutatás; áru-
minták terjesztése; eladási propaganda (mások számára); hirdeté-
sek levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési
oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való
rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való
szerkesztése; iratmásolás; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítá-
sok szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezé-
se; közlemények átírása; közvélemény-kutatás; rádiós reklámo-
zás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok
(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése;
reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok terjesztése; reklá-
mozás; reklámszövegek publikálása; szabadtéri hirdetés; számí-
tógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok összeállítása;
szövegfeldolgozás; telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem
érhetõ személyeknek); televíziós reklámozás; üzleti felvilágosí-
tás; tájékoztatás; üzleti információk; üzletvezetési konzultáció;
üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

(111) 190.298 (151) 2007.07.06.
(210) M 06 02184 (220) 2006.06.23.
(732) Tutti Élelmiszeripari Kft., Rábapatona (HU)

(546)

(511) 30 Kávé-, tea-, kakaó- és cukoralapú porkészítmények, fagylal-
tok és fagylaltporok, sütõpor, pudingporok, hidegkrémporok,
habporok.

32 Italporok (jeges kávé, jeges tea, turmix, gyümölcsízesítésû).

(111) 190.299 (151) 2007.07.06.
(210) M 06 02182 (220) 2006.06.23.
(732) Tutti Élelmiszeripari Kft., Rábapatona (HU)

(541) TUTTI Élemiszeripari Kft.
(511) 30 Kávé-, tea-, kakaó- és cukoralapú porkészítmények, fagylal-

tok és fagylaltporok, sütõpor, pudingporok, hidegkrémporok,
habporok.

32 Italporok (jeges kávé, jeges tea, turmix, gyümölcsízesítésû).

(111) 190.300 (151) 2007.07.06.
(210) M 06 02187 (220) 2006.06.23.
(732) Tutti Élelmiszeripari Kft., Rábapatona (HU)

(546)

(511) 30 Kávé-, tea-, kakaó- és cukoralapú porkészítmények, fagylal-
tok és fagylaltporok, sütõpor, pudingporok, hidegkrémporok,
habporok.

32 Italporok (jeges kávé, jeges tea, turmix, gyümölcsízesítésû).

(111) 190.307 (151) 2007.07.09.
(210) M 06 02317 (220) 2006.07.06.
(732) Vály Szibill, Balatonszabadi (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 33 Borok.

(111) 190.308 (151) 2007.07.09.
(210) M 06 02318 (220) 2006.07.06.
(732) K&H Bank Rt., Budapest (HU)

(541) K&H.dönts okosan
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-

letek.

(111) 190.309 (151) 2007.07.09.
(210) M 06 02319 (220) 2006.07.06.
(732) Summatec Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(541) AXXESSY
(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból

készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

(111) 190.310 (151) 2007.07.09.
(210) M 06 02320 (220) 2006.07.06.
(732) ACTEL Távközlési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

Budapest

(541) ACTEL SOLO
(511) 38 Távközlési, kommunikációs, internet-, adatátviteli, távbe-

szélõ-, és multimédiás szolgáltatások.

(111) 190.311 (151) 2007.07.09.
(210) M 06 02321 (220) 2006.07.06.
(732) BH Magyarország Kft., Sopron (HU)

(546)

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

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

37 Építkezés, javítás; szerelési szolgáltatás.

(111) 190.312 (151) 2007.07.09.
(210) M 06 02322 (220) 2006.07.06.
(732) Beijing-Quanjude Kft., Budapest (HU)
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(546)

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

(111) 190.313 (151) 2007.07.09.
(210) M 06 02323 (220) 2006.07.06.
(732) Ella Studio Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 190.314 (151) 2007.07.09.
(210) M 06 02484 (220) 2006.07.19.
(732) LUGAS Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 11 Fagyasztók; fõzõlapok; háztartási hûtõkészülékek és beren-
dezések; hûtõgépek és készülékek; hûtõszekrények; halhûtõ be-
rendezések; kávéfõzõ gépek; mikrohullámú sütõk.

(111) 190.315 (151) 2007.07.09.
(210) M 06 02480 (220) 2006.07.19.
(732) WPR ALFA Ingatlanfejlesztõ, Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fütty Tivadar, Dr. Fütty Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) AGRIA PARK
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 190.316 (151) 2007.07.09.
(210) M 06 02481 (220) 2006.07.19.
(732) WPR ALFA Ingatlanfejlesztõ, Kereskedelmi és Szolgáltató

Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fütty Tivadar, Dr. Fütty Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 190.317 (151) 2007.07.09.
(210) M 06 02483 (220) 2006.07.19.
(732) Rekeczki Zsolt, Kecskemét (HU)
(740) dr. Deák Péter, Deák Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, másolására, továbbítására
szolgáló készülék.

(111) 190.318 (151) 2007.07.09.
(210) M 06 02485 (220) 2006.07.19.
(732) LUGAS Kereskedelmi Bt., Budapest (HU)

(541) LUGAS KONYHASTÚDIÓ
(511) 11 Fagyasztók; fõzõlapok; háztartási hûtõkészülékek és beren-

dezések; hûtõgépek és készülékek; hûtõszekrények; halhûtõ be-
rendezések; kávéfõzõ gépek; mikrohullámú sütõk.

(111) 190.319 (151) 2007.07.09.
(210) M 06 02489 (220) 2006.07.19.
(732) Jadran-Galenski Laboratorij d.d., Rijeka (HR)
(300) Z20060103A 2006.01.23. HR
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) AQUA MARIS
(511) 3 Parfümök, illatszerek, piperecikkek.

5 Gyógyszerek humán alkalmazásra, gyógyászati termékek,
gyógyhatású készítmények, biokészítmények orvosi célokra,
gyógynövények, gyógyteák, gyógyászati iszap, gyógyhatású nö-
vényi gyökerek, kémiai reagensek gyógyászati alkalmazásra, hi-
giéniai termékek orvosi alkalmazásra.
35 Kereskedelmi vezetõi tevékenység segítése, piackutatás,
reklámozás, önköltségi árelemzés, kereskedelmi kapcsolatok
elemzése, kereskedelmi, illetve reklámcélú kiállítások szervezé-
se, különféle áruk összegyûjtése megbízás alapján (kivéve szállí-
tásukat) annak érdekében, hogy a vásárlók kényelmesen megte-
kinthessék és megvásárolhassák az árut.

(111) 190.320 (151) 2007.07.09.
(210) M 06 02185 (220) 2006.06.23.
(732) Réthelyi Ferenc, Esztergom (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátóipar, éttermek, önkiszolgáló éttermek, kávéhá-
zak, bár (szolgáltatások), kantinok, büfék, étkezdék, gyorsétter-
mek, rendezvényhez termek kölcsönzése, motelek, panziók, szál-
lodai szolgáltatások, szállásügynökségek (szállodák, panziók),
szálláshely lefoglalása (idõleges), helyfoglalás panziókban, hely-
foglalás szállodákban, turistaházak, üdülõtáborok szolgáltatásai.

(111) 190.321 (151) 2007.07.09.
(210) M 06 02059 (220) 2006.06.12.
(732) COOL L. HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)
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(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 190.322 (151) 2007.07.09.
(210) M 06 02181 (220) 2006.06.23.
(732) Cydonia Development AB, Malmö (SE)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és

Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, könyvek, poszterek, irodaszerek, papír-
áruk, tolltartók, radírgumik.
41 Klubszolgáltatás szórakoztatásra és oktatásra; szórakozta-
tás; könyvkiadás.

(111) 190.323 (151) 2007.07.09.
(210) M 06 02189 (220) 2006.06.23.
(732) Gazdafi-Electronic Kft., Miskolc (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; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, át-
alakítására, tárolására, szabályozására hangok vagy képek rögzí-
tésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
adathordozók, hanglemezek; automata elárusító berendezések és
szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres
pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek; tûzoltó készülékek.

(111) 190.324 (151) 2007.07.09.
(210) M 06 02188 (220) 2006.06.23.
(732) Goodwill Pharma Orvos- és Gyógyszertudományi

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)
(740) dr. Juhász János, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

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

(111) 190.325 (151) 2007.07.09.
(210) M 06 02186 (220) 2006.06.23.
(732) Németh János, Balatonfüred (HU)

(546)

(511) 35 Fotó- fényképészeti cikkek, reklám- és ajándéktárgyak for-
galmazása, online hirdetési (IT) tevékenység, webáruház, rek-
lámanyagok terjesztése, reklámozás, szabadtéri hirdetés, üzleti
felvilágosítás, tájékoztatás.

(111) 190.359 (151) 2007.07.11.
(210) M 07 00406 (220) 2007.02.07.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 190.360 (151) 2007.07.11.
(210) M 07 00405 (220) 2007.02.07.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(111) 190.361 (151) 2007.07.11.
(210) M 07 00403 (220) 2007.02.07.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

(111) 190.362 (151) 2007.07.11.
(210) M 07 00404 (220) 2007.02.07.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 410 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 184.653, 184.672,
187.019, 187.420, 187.529, 187.649, 187.710, 188.325, 188.732,
188.734, 188.735, 188.747, 188.756, 188.826, 189.233, 189.651,
189.657, 189.686, 189.691, 189.692, 189.699, 189.700, 189.702–
189.704, 189.709–189.716, 189.720–189.748, 189.750–189.796,
189.828–189.832, 189.834–189.840, 189.859–189.866, 189.868,
189.869, 189.871–189.897, 189.899–189.916, 189.932–189.938,
189.940–189.946, 189.953–189.955, 189.976, 189.978, 189.979,
189.983, 189.987, 189.989, 189.991–190.030, 190.032–190.046,
190.048, 190.050–190.055, 190.063, 190.065, 190.067, 190.070,
190.072, 190.075, 190.077, 190.079, 190.081, 190.083, 190.088–
190.093, 190.096, 190.099, 190.126–190.185, 190.187–190.218,
190.261, 190.263–190.272, 190.296–190.300, 190.307–190.325,
190.359–190.362
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