
(111) 180.680 (151) 2005.02.23.
(210) M 03 01602 (220) 2003.04.15.
(732) Szabó György, Bükkszentkereszt (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyteák.
30 Teák.

(111) 188.162 (151) 2007.01.09.
(210) M 02 02318 (220) 2002.05.14.
(732) Cseperkálo István, Tököl (HU)
(740) dr. Herrmann Géza, Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 188.166 (151) 2007.01.10.
(210) M 02 02319 (220) 2002.05.14.
(732) Cseperkálo István, Tököl (HU)
(740) dr. Herrmann Géza, Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ARK
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

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

(111) 189.019 (151) 2007.04.17.
(210) M 04 01030 (220) 2004.03.08.
(732) Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp (NL)
(740) Szabó Zoltán, Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(541) POWER OF PINK
(511) 3 Szennyezéseltávolító és folttisztító készítmények.

(111) 189.300
(210) M 05 00620 (220) 2005.02.15.
(732) KÉRI PHARMA GENERICS Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) LANSACID
(511) 5 Protonpumpa-inhibitorok, gyomorsav-termelõdés fokozá-

sáért felelõs enzim (ún. protonpumpa) gátlók.

(111) 189.580
(210) M 05 00505 (220) 2005.02.04.
(732) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) CHEETOS SKELETONS
(511) 30 Kész snackételek, melyek elsõsorban magokból állnak,

mag- vagy gabonaalapú snackételek.

(111) 189.644 (151) 2007.05.16.
(210) M 04 01486 (220) 2004.03.31.
(732) econet.hu Informatikai Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Rosner Gábor ügyvéd, Budapest

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

letek.

38 Távközlés.

(111) 189.645 (151) 2007.05.16.
(210) M 04 01487 (220) 2004.03.31.
(732) econet.hu Informatikai Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Rosner Gábor ügyvéd, Budapest

(541) ebpp.hu
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

38 Távközlés.

(111) 189.646 (151) 2007.05.18.
(210) M 04 00670 (220) 2004.02.17.
(732) MULTICENTER Ipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Knerli Viktor, Dr. Knerli Viktor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Mosószerek, illatszerek, kozmetikai cikkek, hajmosó sze-
rek, fogkrémek.

21 Edények és tartályok, háztartási és konyhai célokra.

29 Hús, hal, baromfi, vadhús.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, kenyér, kétszersült, pék- és
cukrászsütemények, fagylaltok.
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(111) 189.647
(210) M 05 01553 (220) 2005.05.02.
(732) Wyeth (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,

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

Budapest

(541) TORISEL
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények a rák, illetve a központi

idegrendszer betegségeinek és rendellenességeinek kezelésére;
gyulladásgátló gyógyszerészeti készítmények.

(111) 189.650 (151) 2007.07.16.
(210) M 05 00193 (220) 2005.01.14.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(554)

(511) 30 Kekszek.

(111) 190.047 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02450 (220) 2006.07.18.
(732) Oplus Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) Rein és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer Iroda, Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

(111) 190.049 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02442 (220) 2006.07.18.
(732) Innopharm Gyógyszergyártó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Engel Tamás, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 190.056 (151) 2007.07.02.
(210) M 04 05057 (220) 2004.12.21.
(732) Magyar Turizmus Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Tasnádi Gábor, Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 190.057 (151) 2007.07.02.
(210) M 04 04935 (220) 2004.12.09.
(732) dr. Palkó Zsolt, Pécs (HU)

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, fényképek, papíripari cikkek.
18 Bõr és bõrutánzatok, utazótáskák, bõröndök, esernyõk, nap-
ernyõk és sétapálcák.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 190.058 (151) 2007.07.02.
(210) M 04 04595 (220) 2004.11.15.
(732) Bigokay Team Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rokonai Balázs ügyvéd, Rokonai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) BIGOKAY
(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl; eladási propaganda

(mások számára); hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak
készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezé-
se; információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;
kereskedelmi információs ügynökségek; közvélemény-kutatás;
online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanul-
mányok; piackutatás; reklámanyagok terjesztése; reklámidõ bér-
lete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publi-
kálása; reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; statisztikai in-
formációnyújtás; számítógépes nyilvántartások kezelése; üzleti
információk.

M1017

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/9

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(111) 190.059 (151) 2007.07.02.
(210) M 04 03189 (220) 2004.07.21.
(732) S.C. INTERMARK S.R.L - STEI, Oradea (Nagyvárad) (RO)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ,

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

(546)

(511) 32 Sör.

35 Reklám és kereskedelmi ügyletek.

(111) 190.060 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02443 (220) 2006.07.18.
(732) Innopharm Gyógyszergyártó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Engel Tamás, Engel Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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;
bonbonok, cukorkák.

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

(111) 190.061 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02306 (220) 2006.07.05.
(732) Egy csepp figyelem Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Loványi Róbert ügyvéd, Budapest

(546)

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

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

(111) 190.062 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02471 (220) 2006.07.18.
(732) Flip Skateboards, Inc., Laguna Niguel, California (US)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) FLIP
(511) 25 Lábbelik, kalapáruk, ruhák, nevezetesen kabátok, dzsekik,

mellények, rövidujjú pólók, ingek, nadrágok, farmernadrágok,
pantallók, rövidnadrágok, kalapok, sapkák és cipõk.

(111) 190.064 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02311 (220) 2006.07.05.
(732) TRUMF International s.r.o., Prerov (CZ)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, baromfihús, vadhús, húskivonatok, húslevesek, erõle-
vesek, készítmények húslevesekhez, levesek és zöldséglevesek,
szárnyasaprólék, belsõségek, pacal, sonka, aszpik, máj, pástéto-
mok, májpástétomok, szendvicskrémek, hurka, szafaládé, kol-
bász, virsli, felvágottak, hentesáruk, húskonzervek, friss, sózott,
füstölt, konzervált és pácolt hal, étkezési zsírok és olajok, étkezési
fûszernövény-, növény- és algakivonatok, étkezési zselék, húski-
vonatok, sózott hús, sózással tartósított élelmiszerek, étkezési
pektin, tartósított fûszernövények, szárított zöldségek, zöldségek
csípõs lében.
30 Kávé, kávépótló szerek, azonnal oldódó kávé, kakaó, ka-
kaóaroma; fûszerkészítmények, fûszerek, ízesítõk, szegfûszeg,
curry, szegfûbors, paprika, ánizs, fahéj, sáfrány, gyömbér, fûsze-
res mártások, fûszerkivonatok, ízösszetevõk és aromás készítmé-
nyek élelmiszertermékekhez, chow-chow (ízesítõszer), fûszeres
salátaöntetek, mártások húsokhoz, étkezési keményítõ, só.
32 Szénsavas és szénsavmentes alkoholmentes italok, beleért-
ve az ásványvizeket és a szénsavas, izotóniás, energia- és sportita-
lokat, szörpök és szörpkészítmények, koncentrátumok és egyéb
készítmények italok elõállításához, gyümölcs- és zöldséglevek,
mustok, gyümölcsnektárok és gyümölcsitalok, asztali víz, termé-
szetes és mesterséges ásványvizek, természetes vizek, forrásvi-
zek, ízesített vizek, ízesített ásványvizek.

(111) 190.066 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02308 (220) 2006.07.05.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi NyRt.,

Budapest (HU)

(541) Unicum Next Action Party
(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök, alkoholtartalmú italok (sörök

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

(111) 190.068 (151) 2007.07.02.
(210) M 07 00484 (220) 2007.02.08.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

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

Iroda, Budapest
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(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porleválasztó, -nedve-
sítõ és -lekötõ vegyületek, fûtõanyagok (beleértve a motorbenzi-
neket is), világítóanyagok, gyertyák, gyertyabelek, mécsek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállás-
adás.

(111) 190.069 (151) 2007.07.02.
(210) M 07 00338 (220) 2007.02.01.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

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

Iroda, Budapest

(546)

(511) 1 Vegyi termékek ipari célokra, mûanyagok nyers állapotban
(por, folyadék, pép vagy granulált alakban), ragsztószerek ipari
célokra, nyomás alatt cseppfolyósított gázok, nevezetesen oxi-
gén, nitrogén, etilén, propilén.
4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porleválasztó, -nedve-
sítõ és -lekötõ vegyületek, fûtõanyagok (beleértve a motorbenzi-
neket is), világítóanyagok, gyertyák, gyertyabelek, mécsek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
37 Bányamûvelés, kõolaj- és földgázkitermelés, töltõállomá-
sok üzemeltetése.
39 Töltõállomások üzemanyaggal történõ ellátása csõvezeté-
ken és/vagy közúti szállítással.
40 Anyagmegmunkálás, kõolaj-feldolgozás, gázkitermelés.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállás-
adás.

(111) 190.071 (151) 2007.07.02.
(210) M 07 00339 (220) 2007.02.01.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

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

Iroda, Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porleválasztó, -nedve-
sítõ és -lekötõ vegyületek fûtõanyagok (beleértve a motorbenzi-
neket is), világítóanyagok, gyertyák, gyertyabelek, mécsek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállás-
adás.

(111) 190.073 (151) 2007.07.02.
(210) M 07 00340 (220) 2007.02.01.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

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

Iroda, Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porleválasztó, -nedve-
sítõ és -lekötõ vegyületek, fûtõanyagok (beleértve a motorbenzi-
neket is), világítóanyagok, gyertyák, gyertyabelek, mécsek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállás-
adás.

(111) 190.074 (151) 2007.07.02.
(210) M 07 00483 (220) 2007.02.08.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

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

Iroda, Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porleválasztó, -nedve-
sítõ és -lekötõ vegyületek, fûtõanyagok (beleértve a motorbenzi-
neket is), világítóanyagok, gyertyák, gyertyabelek, mécsek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállás-
adás.

(111) 190.076 (151) 2007.07.02.
(210) M 07 00344 (220) 2007.02.01.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

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

Iroda, Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porleválasztó, -nedve-
sítõ és -lekötõ vegyületek, fûtõanyagok (beleértve a motorbenzi-
neket is), világítóanyagok, gyertyák, gyertyabelek, mécsek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállás-
adás.

(111) 190.078 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02848 (220) 2006.08.24.
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(541) Solamen
(511) 33 Alkoholos italok, sörök kivételével.

(111) 190.080 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02844 (220) 2006.08.24.
(732) Packard Hills Ingatlanforgalmazó és Fejlesztõ Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.
36 Ingatlanügyletek.
37 Építés, ingatlanfejlesztés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, különösen sportlétesítmények, golfpályák üze-
meltetése.
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43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás, különösen szállodai szolgáltatások, szállásügynökségek
(szállodák, panziók).

44 Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére,
különösen fürdõszolgáltatások.

(111) 190.082 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02845 (220) 2006.08.24.
(732) Zwack Unicum Nyrt., 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.

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

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

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra, üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

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

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

(111) 190.084 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02839 (220) 2006.08.24.
(732) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

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

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

(111) 190.085 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02313 (220) 2006.07.05.
(732) Pálfy-Kopasz Zsolt, Budapest (HU)
(740) dr. Roósz Barbara, Roósz Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek.

(111) 190.086 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01161 (220) 2006.04.04.
(732) Big Extrém Kft., Solymár (HU)
(740) dr. Csapó András, Csapó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) edigital
(511) 9 Villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ,

egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktató-
berendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, to-
vábbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathor-
dozók, hanglemezek; regiszteres pénztárgépek, számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.

(111) 190.087 (151) 2007.07.02.
(210) M 04 04288 (220) 2004.10.20.
(732) CORVUS DESIGN Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

(541) EASYHOLD
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok.

35 Reklámozás.

(111) 190.094 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02846 (220) 2006.08.24.
(732) Zwack Unicum Nyrt., 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.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékény-
bõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra, üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 190.095 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01160 (220) 2006.04.04.
(732) Big Extrém Kft., Solymár (HU)
(740) dr. Csapó András, Csapó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) E-DIGITAL
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(511) 9 Villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ,
egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktató-
berendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, to-
vábbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathor-
dozók, hanglemezek; regiszteres pénztárgépek, számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.

(111) 190.097 (151) 2007.07.02.
(210) M 05 00214 (220) 2005.01.17.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(554)

(511) 30 Kekszek.

(111) 190.098 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02841 (220) 2006.08.24.
(732) CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

(541) Foodfix
(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) 190.100 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02850 (220) 2006.08.24.
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(541) Öt torony
(511) 33 Alkoholos italok, sörök kivételével.

(111) 190.101 (151) 2007.07.02.
(210) M 04 03328 (220) 2001.10.15.
(732) Mattel Inc. (Corporation under the laws of the state of

Delaware), El Segundo, California (US)
(740) dr. Szamosi Katalin ügyvéd, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) KERPLUNK
(511) 9 Napszemüveg, számítógépegér, képernyõvédõ szoftver-

program, kerékpársisak, léptékes vonalzó, egérpad, számítógépes
játékszoftver, videojáték-szoftver, számítógépjátékhoz joystick,
mûsoros videokazetta, játékkazetták és -lemezek, zenélõ és mese-
mondó doboz, mûsoros audiokazetta, walkie-talkie.
16 Papír, szalvétapapír, nyomtatványok, könyvek, képek, iro-
dai kellékek (kivéve bútor), irodaszerek, nyomtatott kiadványok,
rajzok, nyomtatott tanulmányi és oktatói anyagok.
28 Játékok, ügyességi játékok, játékszerek, sportszerek, kará-
csonyfadíszek, horgászfelszerelések.

(111) 190.102 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02849 (220) 2006.08.24.
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(541) Altiora
(511) 33 Alkoholos italok, sörök kivételével.

(111) 190.103 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01339 (220) 2006.04.18.
(732) EVIDENCE TRADING LIMITED, Nicosia (CY)
(740) dr. Pallos István, Dr. Pallos István Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 190.104 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02469 (220) 2006.07.18.
(732) Rubin Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Törõcsik Tamás, Kardos, Petõ és Törõcsik Társas Ügyvédi

Iroda, Szeged

(546)

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

(111) 190.105 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02309 (220) 2006.07.05.
(732) TRUMF International s.r.o., Prerov (CZ)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, baromfihús, vadhús, húskivonatok, húslevesek, erõle-
vesek, készítmények húslevesekhez, levesek és zöldséglevesek,
szárnyasaprólék, belsõségek, pacal, sonka, aszpik, máj, pástéto-
mok, májpástétomok, szendvicskrémek, hurka, szafaládé, kol-
bász, virsli, felvágottak, hentesáruk, húskonzervek, friss, sózott,
füstölt, konzervált és pácolt hal, étkezési zsírok és olajok, étkezési
fûszernövény-, növény- és algakivonatok, étkezési zselék, húski-
vonatok, sózott hús, sózással tartósított élelmiszerek, étkezési
pektin, tartósított fûszernövények, szárított zöldségek, tartósított
zöldségek, zöldségek csípõs lében.
30 Kávé, kávépótló szerek, azonnal oldódó kávé, kakaó, ka-
kaóaroma; fûszernövények, fûszerek, ízesítõk, szegfûszeg, curry,
szegfûbors, paprika, ánizs, fahéj, sáfrány, gyömbér, fûszeres már-
tások, fûszerkivonatok, ízösszetevõk és aromás készítmények
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élelmiszertermékekhez, chow-chow (ízesítõszer), fûszeres salá-
taöntetek, mártások húsokhoz, étkezési keményítõ, só.
32 Szénsavas és szénsavmentes alkoholmentes italok, beleért-
ve az ásványvizeket és a szénsavas, izotóniás, energia- és sportita-
lokat, szörpök és szörpkészítmények, koncentrátumok és egyéb
készítmények italok elõállításához, gyümölcs- és zöldséglevek,
mustok, gyümölcsnektárok és gyümölcsitalok, asztali víz, termé-
szetes és mesterséges ásványvizek, természetes vizek, forrásvi-
zek, ízesített vizek, ízesített ásványvizek.

(111) 190.106 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02310 (220) 2006.07.05.
(732) TRUMF International s.r.o., Prerov (CZ)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, baromfihús, vadhús, húskivonatok, húslevesek, erõle-
vesek, készítmények húslevesekhez, levesek és zöldséglevesek,
szárnyasaprólék, belsõségek, pacal, sonka, aszpik, máj, pástéto-
mok, májpástétomok, szendvicskrémek, hurka, szafaládé, kol-
bász, virsli, felvágottak, hentesáruk, húskonzervek, friss, sózott,
füstölt, konzervált és pácolt hal, étkezési zsírok és olajok, étkezési
fûszernövény-, növény- és algakivonatok, étkezési zselék, húski-
vonatok, sózott hús, sózással tartósított élelmiszerek, étkezési
pektin, tartósított fûszernövények, szárított zöldségek, zöldségek
csípõs lében.
30 Kávé, kávépótló szerek, azonnal oldódó kávé, kakaó, ka-
kaóaroma; fûszerkészítmények, fûszerek, ízesítõk, szegfûszeg,
curry, szegfûbors, paprika, ánizs, fahéj, sáfrány, gyömbér, fûsze-
res mártások, fûszerkivonatok, ízösszetevõk és aromás készítmé-
nyek élelmiszertermékekhez, chow-chow (ízesítõszer), fûszeres
salátaöntetek, mártások húsokhoz, étkezési keményítõ, só.
32 Szénsavas és szénsavmentes alkoholmentes italok, beleért-
ve az ásványvizeket és a szénsavas, izotóniás, energia- és sportita-
lokat, szörpök és szörpkészítmények, koncentrátumok és egyéb
készítmények italok elõállításához, gyümölcs- és zöldséglevek,
mustok, gyümölcsnektárok és gyümölcsitalok, asztali víz, termé-
szetes és mesterséges ásványvizek, természetes vizek, forrásvi-
zek, ízesített vizek, ízesített ásványvizek.

(111) 190.107 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02847 (220) 2006.08.24.
(732) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

(541) Vilmos. Ami közös bennünk.
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

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

(111) 190.108 (151) 2007.07.02.
(210) M 07 00482 (220) 2007.02.08.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

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

Iroda, Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porleválasztó, -nedve-
sítõ és -lekötõ vegyületek, fûtõanyagok (beleértve a motorbenzi-
neket is), világítóanyagok, gyertyák, gyertyabelek, mécsek.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállás-
adás.

(111) 190.109 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02316 (220) 2006.07.05.
(732) Ganz Danubius Hungarosteel kft., Budapest (HU)
(740) dr. Marócziné Hudi Irén, Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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.

(111) 190.110 (151) 2007.07.02.
(210) M 07 00343 (220) 2007.02.01.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

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

Iroda, Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porleválasztó, -nedve-
sítõ és -lekötõ vegyületek, fûtõanyagok (beleértve a motorbenzi-
neket is), világítóanyagok, gyertyák, gyertyabelek, mécsek.

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

43 Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállás-
adás.

(111) 190.111 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01344 (220) 2006.05.10.
(732) NORAIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Tálos Zsuzsanna, Dr. Tálos Zsuzsanna és dr. Kamondy Katalin

Ügyvédi Iroda, Budapest

(591)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(111) 190.112 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02312 (220) 2006.07.05.
(732) TRUMF International s.r.o., Prerov (CZ)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, baromfihús, vadhús, húskivonatok, húslevesek, erõle-
vesek, készítmények húslevesekhez, levesek és zöldséglevesek,
szárnyasaprólék, belsõségek, pacal, sonka, aszpik, máj, pástéto-
mok, májpástétomok, szendvicskrémek, hurka, szafaládé, kol-
bász, virsli, felvágottak, hentesáruk, húskonzervek, friss, sózott,
füstölt, konzervált és pácolt hal, étkezési zsírok és olajok, étkezési
fûszernövény-, növény- és algakivonatok, étkezési zselék, húski-
vonatok, sózott hús, sózással tartósított élelmiszerek, étkezési
pektin, tartósított fûszernövények, szárított zöldségek, zöldségek
csípõs lében.

30 Kávé, kávépótló szerek, azonnal oldódó kávé, kakaó, ka-
kaóaroma; fûszerkészítmények, fûszerek, ízesítõk, szegfûszeg,
curry, szegfûbors, paprika, ánizs, fahéj, sáfrány, gyömbér, fûsze-
res mártások, fûszerkivonatok, ízösszetevõk és aromás készítmé-
nyek élelmiszertermékekhez, chow-chow (ízesítõszer), fûszeres
salátaöntetek, mártások húsokhoz, étkezési keményítõ, só.

32 Szénsavas és szénsavmentes alkoholmentes italok, beleért-
ve az ásványvizeket és a szénsavas, izotóniás, energia- és sportita-
lokat, szörpök és szörpkészítmények, koncentrátumok és egyéb
készítmények italok elõállításához, gyümölcs- és zöldséglevek,
mustok, gyümölcsnektárok és gyümölcsitalok, asztali víz, termé-
szetes és mesterséges ásványvizek, természetes vizek, forrásvi-
zek, ízesített vizek, ízesített ásványvizek.

(111) 190.113 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02043 (220) 2004.10.13.
(732) TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovation

GmbH, Wien (AT)
(740) Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 37 Építmények építése, épületek, utak, hidak, gátak és közmû-
vek építése, gyárépítés, állványozás, építmény építésének ellen-
õrzése, építési információ, javítás; szerelési szolgáltatások; építé-
si projekt tesztelése és tervezése.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó kutatói és tervezõi tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; építészeti szaktanácsadás.

(111) 190.114 (151) 2007.07.02.
(210) M 07 00341 (220) 2007.02.01.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

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

Iroda, Budapest

(546)

(511) 4 Ipari olajok és zsírok, kenõanyagok, porleválasztó, -nedve-
sítõ és -lekötõ vegyületek, fûtõanyagok (beleértve a motorbenzi-
neket is), világítóanyagok, gyertyák, gyertyabelek, mécsek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
37 Bányamûvelés, kõolaj- és földgá-kitermelés, töltõállomá-
sok üzemeltetése.

(111) 190.115 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01697 (220) 2006.05.15.
(732) Financiere Mory, Pantin (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MORY LDI HUNGARY
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; nem textilbõl készült címkék; ta-
sakok (borítékok, zacskók) papírból vagy mûanyagból csomago-
lásra; dobozok papírból vagy kartonból; hirdetõtáblák papírból
vagy kartonból; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok;
fényképek; irodaszerek, papíripari vagy háztartási ragasztóanya-
gok; csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak
más osztályokba).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; üzleti és kereskedelmi menedzsment-
támogatási szolgáltatások áruk csomagolásával, tárolásával és
szállításával kapcsolatban; költség- és árelemzés; üzleti tanács-
adás áruk csomagolásával, tárolásával és szállításával kapcsolat-
ban; tehervagonok helyének meghatározása számítógéppel; kiál-
lítások szervezése kereskedelmi vagy reklámozási célokra; keres-
kedelmi vásárok szervezése kereskedelmi vagy reklámozási cé-
lokra; fizetési jegyzékek készítése; minták terjesztése.
39 Áruk szállítása, tárolása és kézbesítése; ügynöki munka te-
herszállítással és fuvarozással kapcsolatban; teherszállítási szol-
gáltatások; üzenetkézbesítés; csomagkézbesítés; légi, közúti, vas-
úti és tengeri fuvarozási és szállítási szolgáltatások; fuvarozással
kapcsolatos tájékoztatás, víz-, villanyáram- és hírlapszállítás; uta-
zással kapcsolatos helyfoglalás; utasok szállítása; teherautó-köl-
csönzés; rakomány kirakodása; áru vám(szabad)raktárban való
elhelyezése; tárolókonténerek kölcsönzése; szállítmányozással
kapcsolatos helyfoglalás; garázskölcsönzés; parkolóhelyek köl-
csönzése; hajók vízre rakása.

(111) 190.116 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00465 (220) 2006.02.09.
(732) Aranykereszt Gondoskodás Háza Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 44 Egészségügyi intézetek fenntartása idõs, beteg emberek
részére.

(111) 190.118 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 02026 (220) 2006.06.08.
(732) Selmeci Tibor, Budapest (HU);

Baráth Károly, Budapest (HU)
(740) dr. Darázs Lénárd ügyvéd, Dr. Darázs Lénárd Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(546)

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

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

(111) 190.119 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01157 (220) 2006.04.03.
(732) Mayne Pharma Limited, Melbourne, Victoria (AU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) CANRI
(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).

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) 190.120 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01156 (220) 2006.04.03.
(732) HISAMITSU PHARMACEUTICAL Co; Inc., Saga (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

mények; olajos papír gyógyászati célokra; egészségügyi masz-
kok; gyógyszergyártó ostya; kötözõgéz; üres kapszulák gyógy-
szereknek; szemtapaszok; fülvédõ kötszerek; menstruációs beté-
tek; menstruációs tamponok; havikötõk; egészségügyi nadrágok;
nedvszívó vatta; ragtapaszok; kötszerek; kollódium; melltartóbe-
tétek (szoptatáshoz); fogászati anyagok; karkötõk gyógyászati cé-
lokra; inkontinenciás betétek; légyfogó papírok; molyálló papír;
laktóz (tejcukor); tejpor csecsemõknek; sperma mesterséges meg-
termékenyítéshez; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok
gyógyászati célokra.

(111) 190.121 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00944 (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
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) 190.122 (151) 2007.07.02.
(210) M 05 03883 (220) 2005.12.07.
(732) Balatonboglári Borgazdasági Rt., Balatonboglár (HU)
(740) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Borok, pezsgõk.

(111) 190.123 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 00012 (220) 2006.01.03.
(732) Vállalkozók Országos Szövetsége, Budapest (HU)
(740) dr. Fiák István, Fiák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) EGYÜTT A VÁSÁRLÓKÉRT
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 190.125 (151) 2007.07.02.
(210) M 06 01150 (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).
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(111) 190.219 (151) 2007.07.03.
(210) M 06 02919 (220) 2006.08.31.
(732) One Word Oktatási és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gyurácz Andrea, Gyurácz & Medve Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Akadémiák (oktatás).

(111) 190.220 (151) 2007.07.03.
(210) M 06 02920 (220) 2006.08.31.
(732) Bujanovics Eduárd Géza, Budapest (HU);

Moróné Sajdik Ildikó Ágnes, Budapest (HU);
Tar Judit Mária, Budapest (HU)

(740) dr. Magyar Mária ügyvéd, Dunabogdány

(541) Falk Art Forum antik és modern mûvészeti feszti-
vál

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

(111) 190.221 (151) 2007.07.03.
(210) M 06 02918 (220) 2006.08.31.
(732) One Word Oktatási és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gyurácz Andrea, Gyurácz & Medve Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ONE WORD
(511) 41 Akadémiák (oktatás).

(111) 190.222 (151) 2007.07.03.
(210) M 06 02547 (220) 2006.07.25.
(732) Italautomata Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 32 Bio gyümölcsital, üdítõ.

(111) 190.223 (151) 2007.07.03.
(210) M 06 02545 (220) 2006.07.25.
(732) MELÓ-DIÁK Országos Diákvállalkozásszervezõ Kft.,

Pilisborosjenõ (HU)
(740) dr. Fiák István, Fiák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára); adóbe-
vallások elkészítése; becslés kereskedelmi ügyletekben; beszer-
zõi szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások beszerzése mások
számára); bérszámfejtés; eladási propaganda (mások számára);
elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése; fénymásolás; fénymá-

soló gépek kölcsönzése; gazdasági elõrejelzések; gépírási szol-
gáltatások; gyapjúanyagok becslése; gyorsírási szolgáltatások;
hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hir-
detési oldalak készítése; import-export ügynökségek; informáci-
ók számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak
számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; iratmásolás; iro-
dagépek és készülékek kölcsönzése; kereskedelmi információs
ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szerve-
zése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakat-
rendezés; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztetõszol-
gálat vállalkozások számára; könyvelés; könyvvizsgálat; közle-
mények átírása; közönségszolgálat; közvélemény-kutatás; kuta-
tások ügyletekkel kapcsolatban; lábon álló fa értékbecslése; ma-
nöken/modell szolgálatok reklám- vagy kereskedelmi célból;
munkaerõ-toborzás; online hirdetõi tevékenység számítógépes
hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;
reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok köl-
csönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatvá-
nyok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklám-
idõ bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek
publikálása; reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; sajtófi-
gyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányí-
tásában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikai információ-
nyújtás; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyek-
ben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; szállodai üzletveze-
tés; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok
összeállítása; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal;
szövegfeldolgozás; tehervagonok helymeghatározása számító-
géppel; telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhetõ
személyeknek); televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások;
újság-elõfizetések intézése (mások számára); állásközvetítõ iro-
dák; árubemutatás; áruminták terjesztése; árverés; önköltség-
elemzés; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk;
üzleti menedzselés elõadómûvészek részére; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletveze-
tési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.
38 Elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlési szolgálta-
tás); elektronikus levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzé-
se; faxok továbbítása; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása
számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési
ügyekben; kábeltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas há-
lózatok útján; mobil (celluláris) telefon-összeköttetés; modemek
kölcsönzése; mûholdas átvitel; rádióadás; számítógép-terminálok
közötti összeköttetések; távirati összeköttetések; táviratok küldé-
se; táviratok továbbítása; távirdai szolgáltatások; távkonferen-
cia-szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távköz-
lési beszélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatások; távközlési
kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; telefonok köl-
csönzése; telefon-összeköttetések; telefonszolgáltatások; televí-
ziós mûsorszórás; telexszolgáltatások; tudakozók, információs
szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján);
üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzene-
tek küldése; üzenetküldõ készülékek bérlete.
39 Autóbusz-közlekedés; betegszállítás; bútorszállítás; búvár-
harangok kölcsönzése; búvárruhák (nehéz) kölcsönzése; csator-
nazsilipek mûködtetése; csomagküldemények elosztása; elektro-
mos áram elosztása; elektronikus úton rögzített adatok vagy doku-
mentumok tárolása; energiaelosztás; folyami szállítás; fuvarozás
szekérrel, talicskával; fuvarozás uszállyal; garázsbérlet; gépko-
csikölcsönzés; gépkocsi-tetõcsomagtartók kölcsönzése; gépko-
csival történõ szállítás; gyorsszolgálat (üzenet és áru továbbításá-
ra); hajók mentése; hajórakodás; hajózás(i szolgáltatások); hely-
foglalás szállítással kapcsolatban; helyfoglalás utazáshoz; hely-
foglalás utazással kapcsolatban; hulladékok szállítása és tárolása;
hûtõgépek kölcsönzése; információ szállítással kapcsolatban; in-
formációnyújtás tárolással kapcsolatban; jármûkölcsönzés; jár-
mûvek kölcsönzése; jármûvek kölcsönzése teherszállításra; jár-
mûvek mentése (vontatás); jármûvezetõi szolgáltatás; jégtörõ
szolgáltatások; kalauzolás ismeretlen helyen; kamionos szállítás;
komphajón történõ szállítás; költöztetés; látogatások tervezése tu-
ristáknak; levélben megrendelt áruk szállítása; légi szállítás; lo-
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vak kölcsönzése; megfeneklett hajók újraindítása; mentés(i szol-
gáltatások); mûholdak fellövése mások számára; napilapok ter-
jesztése; parkolási szolgáltatások; parkolóhelyek bérlete; posta-
küldemények továbbítása; raktárbérlet; raktározás, tárolás; se-
gélyakciókban való részvétel szállítással; sétahajó (szolgáltatá-
sok); szállítás csõvezetéken; szállítási szolgáltatások; szállítási
ügynökség; szállítmányozás; személyszállítás; taxiszolgáltatás;
tárolótartályok kölcsönzése; teheráruk kirakása; teher(áru)-szállí-
tás; teherhordás (hordár); tenger alatti mentés; tengeri szállítás;
tengeri ügynökség; termékek csomagolása; tolószékek kölcsön-
zése; turistairodák (szállodai, panziós helyfoglalás kivételével);
utaskísérés; utasszállítás; utazások szervezése; vasúti szállítás;
versenyautók kölcsönzése; villamosközlekedés; vízelosztás; vízi
jármûvek kölcsönzése; vízi jármûvek tárolása; vízi jármûvel tör-
ténõ szállítás; vízi utazások szervezése; vízszolgáltatás; vontatás;
áruk csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás; õrzött értékszál-
lítás; ügynökség szállítmányozással kapcsolatban.
41 Akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése és lebo-
nyolítása (gyakorlat); audioberendezések kölcsönzése; bálok
szervezése; cirkuszok; digitális képfelvételezés; diszkók (szolgál-
tatásai); egészség(védõ) klubok (kondicionálás); elektronikus
desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása; elõadások díszleteinek kölcsönzése; elõadómûvé-
szek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és le-
bonyolítása; feliratozás (filmeké); fényképészet; filmgyártás;
filmstúdiók; filmszínházak üzemeltetése; filmvetítõk és tartozé-
kaik kölcsönzése; fogadások tervezése (szórakoztatás); fordítói
szolgáltatások; fotóriportok készítése; golfpályák üzemeltetése;
gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése;
hangstúdiók (szolgáltatásai); helyfoglalás show-mûsorokra; idõ-
mérés sporteseményeken; játékkaszinó (szolgáltatásai); játékter-
mi szolgáltatások nyújtása; jelbeszéd értelmezése; karaokeszol-
gáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy okta-
tás); kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése és lebo-
nyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyûbú-
vár-felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári kölcsön-
zés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; leíró-
szolgálat; levelezõ tanfolyamok; mikrofilmezés; modellügynök-
ségek mûvészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozi-
filmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállí-
tások); oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgázta-
tás; online elérhetõ elektronikus publikációk [nem letölthetõk];
online játékok szolgáltatása [számítógépes hálózatból]; óvodák
(nevelés); pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televíziókészülé-
kek kölcsönzése; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós
szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-mû-
sorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai); sorsjátékok lebo-
nyolítása; sportedzõtábori szolgáltatások; sportfelszerelések köl-
csönzése (a jármûvek kivételével); sportlétesítmények üzemelte-
tése; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidõs
szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése;
szerencsejátékok; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás;
színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási
tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú); televízi-
ós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tornata-
nítás; vallásoktatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szóra-
koztatás); vidámparkok; videofelvevõ készülékek kölcsönzése;
videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok
kölcsönzése; videoszalagok vágása; video(szalagra) filmezés; vi-
lágítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók
részére; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kaba-
rék, varieték; állatidomítás; állatkertek üzemeltetése; éjszakai
klubok; élõ elõadások bemutatása; üdülési tárgyú információ;
üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás).
42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; anyagpróba; bakteriológiai kutatás; bel-
sõépítészet; biológiai kutatás; csomagolástervezési szolgáltatá-
sok; divattervezés; felhõk szétoszlatása; fizikai kutatások; föld-
mérés; geológiai felderítés; geológiai kutatás; geológiai szakvéle-
mények készítése; gépjármûvek mûszaki vizsgálata; grafikusmû-

vészi tervezési szolgáltatások; hosting szolgáltatások webolda-
lakhoz; idõjárás-elõrejelzõ szolgálat; ipari formatervezés; ipar-
jogvédelmi figyelõszolgálat; iparjogvédelmi tanácsadás; jogi ku-
tatás; jogi szolgáltatások; kozmetikai kutatás; kõolajmezõk kiak-
názásának elemzése; környezetvédelmi tanácsadás; kutatás és fej-
lesztés (mások részére); mechanikai kutatás; mértékhitelesítés
(mérésügy); minõség-ellenõrzés; mûalkotások hitelesítése; mû-
szaki kutatás; mûszaki szakértõi tevékenység; mûszaki tervtanul-
mányok készítése; olajkutak ellenõrzése; olajkutatás; stíldíszítés
(ipari formatervezés); szakvélemények adása kõolajmezõkrõl;
szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban); szá-
mítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása; számí-
tógépprogramok installációja; számítógépprogramok sokszorosí-
tása; számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállí-
tása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszer-
elemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számító-
gépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsíté-
se; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programo-
zás; számítógépszoftver fenntartása; szellemi tulajdon licencek
adása; szerzõi jogok kezelése; tenger alatti kutatás; textilek teszte-
lése (kipróbálása); választottbírósági/döntõbírósági szolgáltatá-
sok; várostervezés; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti ku-
tatás; vegyészeti szolgáltatások; weboldalak alkotása és fenntar-
tása mások számára; építési tervkészítés; építészet; építészeti
konzultáció.

(111) 190.224 (151) 2007.07.03.
(210) M 06 02544 (220) 2006.07.25.
(732) MELÓ-DIÁK Országos Diákvállalkozásszervezõ Kft.,

Pilisborosjenõ (HU)
(740) dr. Fiák István, Fiák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára); adóbe-
vallások elkészítése; becslés kereskedelmi ügyletekben; beszer-
zõi szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése mások
számára); bérszámfejtés; eladási propaganda (mások számára);
elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése; fénymásolás; fénymá-
soló gépek kölcsönzése; gazdasági elõrejelzések; gépírási szol-
gáltatások; gyapjúanyagok becslése; gyorsírási szolgáltatások;
hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hir-
detési oldalak készítése; import-export ügynökségek; informáci-
ók számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak
számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; iratmásolás; iro-
dagépek és készülékek kölcsönzése; kereskedelmi információs
ügynökségek; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szerve-
zése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kirakat-
rendezés; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztetõszol-
gálat vállalkozások számára; könyvelés; könyvvizsgálat; közle-
mények átírása; közönségszolgálat; közvélemény-kutatás; kuta-
tások ügyletekkel kapcsolatban; lábon álló fa értékbecslése; ma-
nöken/modell szolgálatok reklám- vagy kereskedelmi célból;
munkaerõ-toborzás; online hirdetõi tevékenység számítógépes
hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;
reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok köl-
csönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatvá-
nyok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklám-
idõ bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek
publikálása; reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; sajtófi-
gyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányí-
tásában; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikai információ-
nyújtás; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyek-
ben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben; szállodai üzletveze-
tés; számítógépes nyilvántartások kezelése; számlakivonatok
összeállítása; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal;
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szövegfeldolgozás; tehervagonok helymeghatározása számító-
géppel; telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhetõ
személyeknek); televíziós reklámozás; titkársági szolgáltatások;
újság-elõfizetések intézése (mások számára); állásközvetítõ iro-
dák; árubemutatás; áruminták terjesztése; árverés; önköltség-
elemzés; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk;
üzleti menedzselés elõadómûvészek részére; üzletszervezési és
üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletveze-
tési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

38 Elektronikus hirdetõtábla-szolgáltatás (távközlési szolgál-
tatás); elektronikus levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsön-
zése; faxok továbbítása; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása
számítógépes világhálóhoz; információszolgáltatás távközlési
ügyekben; kábeltelevíziós mûsorszórás; közlések üvegszálas há-
lózatok útján; mobil (celluláris) telefon-összeköttetés; modemek
kölcsönzése; mûholdas átvitel; rádióadás; számítógép-terminálok
közötti összeköttetések; távirati összeköttetések; táviratok küldé-
se; táviratok továbbítása; távirdai szolgáltatások; távkonferen-
cia-szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távköz-
lési beszélgetésterelõ és összeköttetési szolgáltatások; távközlési
kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; telefonok köl-
csönzése; telefon-összeköttetések; telefonszolgáltatások; televí-
ziós mûsorszórás; telexszolgáltatások; tudakozók, információs
szolgáltatások (rádió, telefon vagy más közlési eszköz útján);
üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzene-
tek küldése; üzenetküldõ készülékek bérlete.

39 Autóbusz-közlekedés; betegszállítás; bútorszállítás; búvár-
harangok kölcsönzése; búvárruhák (nehéz) kölcsönzése; csator-
nazsilipek mûködtetése; csomagküldemények elosztása; elektro-
mos áram elosztása; elektronikus úton rögzített adatok vagy doku-
mentumok tárolása; energiaelosztás; folyami szállítás; fuvarozás
szekérrel, talicskával; fuvarozás uszállyal; garázsbérlet; gépko-
csikölcsönzés; gépkocsi-tetõcsomagtartók kölcsönzése; gépko-
csival történõ szállítás; gyorsszolgálat (üzenet és áru továbbításá-
ra); hajók mentése; hajórakodás; hajózás(i szolgáltatások); hely-
foglalás szállítással kapcsolatban; helyfoglalás utazáshoz; hely-
foglalás utazással kapcsolatban; hulladékok szállítása és tárolása;
hûtõgépek kölcsönzése; információ szállítással kapcsolatban; in-
formációnyújtás tárolással kapcsolatban; jármûkölcsönzés; jár-
mûvek kölcsönzése; jármûvek kölcsönzése teherszállításra; jár-
mûvek mentése (vontatás); jármûvezetõi szolgáltatás; jégtörõ
szolgáltatások; kalauzolás ismeretlen helyen; kamionos szállítás;
komphajón történõ szállítás; költöztetés; látogatások tervezése tu-
ristáknak; levélben megrendelt áruk szállítása; légi szállítás; lo-
vak kölcsönzése; megfeneklett hajók újraindítása; mentés(i szol-
gáltatások); mûholdak fellövése mások számára; napilapok ter-
jesztése; parkolási szolgáltatások; parkolóhelyek bérlete; posta-
küldemények továbbítása; raktárbérlet; raktározás, tárolás; se-
gélyakciókban való részvétel szállítással; sétahajó (szolgáltatá-
sok); szállítás csõvezetéken; szállítási szolgáltatások; szállítási
ügynökség; szállítmányozás; személyszállítás; taxiszolgáltatás;
tárolótartályok kölcsönzése; teheráruk kirakása; teher(áru)-szállí-
tás; teherhordás (hordár); tenger alatti mentés; tengeri szállítás;
tengeri ügynökség; termékek csomagolása; tolószékek kölcsön-
zése; turistairodák (szállodai, panziós helyfoglalás kivételével);
utaskísérés; utasszállítás; utazások szervezése; vasúti szállítás;
versenyautók kölcsönzése; villamosközlekedés; vízelosztás; vízi
jármûvek kölcsönzése; vízi jármûvek tárolása; vízi jármûvel tör-
ténõ szállítás; vízi utazások szervezése; vízszolgáltatás; vontatás;
áruk csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás; õrzött értékszál-
lítás; ügynökség szállítmányozással kapcsolatban.

41 Akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése és lebo-
nyolítása (gyakorlat); audioberendezések kölcsönzése; bálok
szervezése; cirkuszok; digitális képfelvételezés; diszkók (szolgál-
tatásai); egészség(védõ) klubok (kondicionálás); elektronikus
desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása; elõadások díszleteinek kölcsönzése; elõadómûvé-
szek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és le-
bonyolítása; feliratozás (filmeké); fényképészet; filmgyártás;
filmstúdiók; filmszínházak üzemeltetése; filmvetítõk és tartozé-

kaik kölcsönzése; fogadások tervezése (szórakoztatás); fordítói
szolgáltatások; fotóriportok készítése; golfpályák üzemeltetése;
gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése;
hangstúdiók (szolgáltatásai); helyfoglalás show-mûsorokra; idõ-
mérés sporteseményeken; játékkaszinó (szolgáltatásai); játékter-
mi szolgáltatások nyújtása; jelbeszéd értelmezése; karaokeszol-
gáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy okta-
tás); kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezése és lebo-
nyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyûbú-
vár-felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári kölcsön-
zés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; leíró-
szolgálat; levelezõ tanfolyamok; mikrofilmezés; modellügynök-
ségek mûvészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozi-
filmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállí-
tások); oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgázta-
tás; online elérhetõ elektronikus publikációk [nem letölthetõk];
online játékok szolgáltatása [számítógépes hálózatból]; óvodák
(nevelés); pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televíziókészülé-
kek kölcsönzése; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós
szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-mû-
sorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai); sorsjátékok lebo-
nyolítása; sportedzõtábori szolgáltatások; sportfelszerelések köl-
csönzése (a jármûvek kivételével); sportlétesítmények üzemelte-
tése; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete; szabadidõs
szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezése és vezetése;
szerencsejátékok; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás;
színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás; szórakoz(tat)ási
tárgyú információk; szövegek kiadása (nem reklámcélú); televízi-
ós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tornata-
nítás; vallásoktatás; versenyek szervezése (oktatás vagy szóra-
koztatás); vidámparkok; videofelvevõ készülékek kölcsönzése;
videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok
kölcsönzése; videoszalagok vágása; video(szalagra) filmezés; vi-
lágítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók ré-
szére; zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kaba-
rék, varieték; állatidomítás; állatkertek üzemeltetése; éjszakai
klubok; élõ elõadások bemutatása; üdülési tárgyú információ;
üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás).

42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba; anyagpróba; bakteriológiai kutatás; bel-
sõépítészet; biológiai kutatás; csomagolástervezési szolgáltatá-
sok; divattervezés; felhõk szétoszlatása; fizikai kutatások; föld-
mérés; geológiai felderítés; geológiai kutatás; geológiai szakvéle-
mények készítése; gépjármûvek mûszaki vizsgálata; grafikusmû-
vészi tervezési szolgáltatások; hosting szolgáltatások webolda-
lakhoz; idõjárás-elõrejelzõ szolgálat; ipari formatervezés; ipar-
jogvédelmi figyelõszolgálat; iparjogvédelmi tanácsadás; jogi ku-
tatás; jogi szolgáltatások; kozmetikai kutatás; kõolajmezõk kiak-
názásának elemzése; környezetvédelmi tanácsadás; kutatás és fej-
lesztés (mások részére); mechanikai kutatás; mértékhitelesítés
(mérésügy); minõség-ellenõrzés; mûalkotások hitelesítése; mû-
szaki kutatás; mûszaki szakértõi tevékenység; mûszaki tervtanul-
mányok készítése; olajkutak ellenõrzése; olajkutatás; stíldíszítés
(ipari formatervezés); szakvélemények adása kõolajmezõkrõl;
szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban); szá-
mítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása; számí-
tógépprogramok installációja; számítógépprogramok sokszorosí-
tása; számítógépek kölcsönzése; számítógépes adatok helyreállí-
tása; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszer-
elemzés; számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás; számító-
gépprogramok kidolgozása; számítógépprogramok korszerûsíté-
se; számítógépprogramok kölcsönzése; számítógép-programo-
zás; számítógépszoftver fenntartása; szellemi tulajdon licencek
adása; szerzõi jogok kezelése; tenger alatti kutatás; textilek teszte-
lése (kipróbálása); választottbírósági/döntõbírósági szolgáltatá-
sok; várostervezés; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti ku-
tatás; vegyészeti szolgáltatások; weboldalak alkotása és fenntar-
tása mások számára; építési tervkészítés; építészet; építészeti
konzultáció.
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(111) 190.225 (151) 2007.07.03.
(210) M 06 02543 (220) 2006.07.25.
(732) EINAR GROUP Kft., Nagykovácsi (HU)

(546)

(511) 9 Napszemüvegek; szemüvegek (optika); szemüvegkeretek.

(111) 190.226 (151) 2007.07.03.
(210) M 06 02710 (220) 2006.08.07.
(732) MASPED Elsõ Magyar Általános Szállítmányozási

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Berzeviczi Attila, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása.

(111) 190.227 (151) 2007.07.03.
(210) M 06 01970 (220) 2006.06.02.
(732) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU);

Drink Hungária Kft., Akasztó (HU)

(541) MR DRINK
(511) 32 Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcs-

kivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, árpa-
kivonatok sör elõállításához, ásványvizek, ásványvizek (italok),
gyümölcslevek, izotóniás italok, limonádék, mustok, paradi-
csomlevek (italok), pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsa-
vas italokhoz, sörbetek (italok), sörök, szénsavas italok, szódavíz,
szódavizek, szõlõmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádék-
hoz, termékek ásványvizek elõállításához, termékek szénsavas
vizek elõállításához, vizek (italok), zöldséglevek (italok).

(111) 190.228 (151) 2007.07.03.
(210) M 06 02540 (220) 2006.07.25.
(732) Rajna András, Budapest (HU)
(740) dr. Lázár Zoltán, Lázár Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 190.229 (151) 2007.07.03.
(210) M 06 02807 (220) 2006.08.18.
(732) MIKROPO Rendszerház Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Gubek Nóra ügyvéd, Budapest

(541) CHRASPERT Kárszakértõi Rendszer
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-

tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés.

(111) 190.230 (151) 2007.07.03.
(210) M 07 00415 (220) 2007.02.08.
(732) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

(541) FETAMOZIN
(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) 190.231 (151) 2007.07.03.
(210) M 06 02536 (220) 2006.07.25.
(732) Leskó Ferenc, Újszilvás (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; szilikonok.

(111) 190.232 (151) 2007.07.03.
(210) M 06 03004 (220) 2006.09.07.
(732) ATC-TRADE Rt., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

(541) DIAMART
(511) 16 Papír vagy háztartási ragasztóanyagok; papíripari cikkek,

ecsetek; tollak, töltõtollak, grafitceruzák, ceruzabelek, töltõceru-
zák, színes ceruzák, ceruzák, sorkiemelõ betétek, postaironok,
filctollak, vonalzók, ollók, festékek, kréták, zsírkréták, hibajaví-
tók, radírgumik, kapcsok, tûzõ- és lyukasztógépek, lefestõk, író-
szertartók, hegyezõk, ragasztószalagok irodai vagy háztartási cé-
lokra, jegyzettömbök, irodai tûk, levélbontók, iratgyûjtõk, dosszi-
ék, irattartók, íróeszközök, öntapadó címkék.

(111) 190.233 (151) 2007.07.03.
(210) M 05 03143 (220) 2005.09.29.
(732) Neutrogena Corporation (Delaware államban bejegyzett cég),

Los Angeles, California (US)
(300) 78/689,092 2005.08.09. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) PURE GLOW
(511) 3 Arc- és bõrápoló készítmények, nevezetesen arctisztítók,

arcletörlõk, arcletörlõ szalagok, arckezelõ krémek, zselék és arc-
vizek, szemkrémek, öregedést gátló krémek, zselék, arcvizek és
kezelõszerek; hidratálókrémek, zselék, tisztítók és arcvizek; bõr-
hámlást elõsegítõ krémek, arcvizek, letörlõk és maszkok; testápo-
ló készítmények, nevezetesen testápoló lemosók, testápoló kré-
mek, lemosók, borotválkozózselék; izzadást gátló szerek; kézkré-
mek és kézlemosók; lábkrémek és láblemosók; készítmények pat-
tanások kezelésére, nevezetesen pattanástisztító, színezõ-, bõrra-
dírozó, összehúzó, hidratáló-, letörlõszerek és zselék.

8 A bõr hámlásának elõsegítéséhez alkalmazott, elemmel mû-
ködtethetõ kézi eszköz.

(111) 190.234 (151) 2007.07.03.
(210) M 06 02711 (220) 2006.08.07.
(732) AITIA International Informatikai Zrt., Budapest (HU)
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(546)

(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-
mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
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.
38 Távközlés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 190.235 (151) 2007.07.03.
(210) M 06 02805 (220) 2006.08.18.
(732) Raiffeisen Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Sáska Vera, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
eladási propaganda (mások számára), rádiós reklámozás, reklám-
anyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszö-
vegek publikálása, számlakivonatok összeállítása, televíziós rek-
lámozás, üzleti felvílágosítás, tájékoztatás, üzleti információk.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; alkuszi/ügynöki tevékenység, balesetbiztosítás, bankügyle-
tek, betegbiztosítás, biztosítási ügynöki tevékenység, biztosítá-
sok, finanszírozási szolgáltatások, hitelkártya-szolgáltatások, hi-
telkártyák kibocsátása, információk nyújtása biztosítási ügyek-
ben, jelzálog-hitelezés, kölcsön (finanszírozás), pénzügyi infor-
mációk nyújtása, pénzügyi tanácsadás, részletfizetéses hitelnyúj-
tás, életbiztosítás, telebank-szolgáltatások, terhelõkártya-szolgál-
tatás.

(111) 190.236 (151) 2007.07.03.
(210) M 06 02928 (220) 2006.08.31.
(732) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart (BE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) HIBMENRIX
(511) 5 Oltóanyagok humán felhasználásra.

(111) 190.237 (151) 2007.07.03.
(210) M 06 02537 (220) 2006.07.25.
(732) SC SENSIBLU SRL, Bucharest (RO)

(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 190.238 (151) 2007.07.03.
(210) M 06 02534 (220) 2006.07.25.
(732) Trimola Ákos, Ikrény (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; sportedzõtábori szolgáltatások, testnevelés,
sportfelszerelések kölcsönzése, szabadidõs szolgáltatások nyújtá-
sa, sportversenyek rendezése, versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás).

(111) 190.239 (151) 2007.07.03.
(210) M 06 02532 (220) 2006.07.25.
(732) EU-EMINENT Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati, lábbelitermék, kalapáruk.

(111) 190.240 (151) 2007.07.03.
(210) M 06 02535 (220) 2006.07.25.
(732) Trimola Ákos, Ikrény (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; sportedzõtábori szolgáltatások, testnevelés,
sportfelszerelések kölcsönzése, szabadidõs szolgáltatások nyújtá-
sa, sportversenyek rendezése, versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás).
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(111) 190.241 (151) 2007.07.03.
(210) M 06 02531 (220) 2006.07.25.
(732) Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet, Lébény (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 35 Kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; iro-
dai munkák, reklámozás.

36 Bankügyletek, banki szolgáltatások telefonon, interneten,
elektronikus banki szolgáltatások, biztosítások, tõkeelhelyezés,
értékpapírokkal kapcsolatos szolgáltatások, finanszírozási szol-
gáltatások, hitelnyújtás, kölcsönnyújtás, ingatlanokkal kapcsola-
tos banki ügyletek, pénzügyletek, pénzügyi becslések és elemzé-
sek, pénzügyi tranzakciók, valuta- és devizaügyletek, értékek le-
tétbe helyezése, széfszolgáltatás, kézi zálogkölcsön folyósítása,
kompenzációs ügyletek (csere), páncélszekrénybe letét, takaré-
koskodás, betétgyûjtés, tõkebefektetés, tõkeberuházás, utazási
csekkek kibocsátása, bankkártya kibocsátása, tõzsdei árfolyam-
jegyzés, ügynöki munkák, amelyek kizárólag ebbe az osztályba
tartoznak, zálogkölcsön.

(111) 190.242 (151) 2007.07.03.
(210) M 06 02806 (220) 2006.08.18.
(732) Raiffeisen Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Sáska Vera, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
eladási propaganda (mások számára), rádiós reklámozás, reklám-
anyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)
terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszö-
vegek publikálása, számlakivonatok összeállítása, televíziós rek-
lámozás, üzleti felvílágosítás, tájéloztatás, üzleti információk.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; alkuszi/ügynöki tevékenység, baleset-biztosítás, bankügy-
letek, betegbiztosítás, biztosítási ügynöki tevékenység, biztosítá-
sok, finanszírozási szolgáltatások, hitelkártya-szolgáltatások, hi-
telkártyák kibocsátása, információk nyújtása biztosítási ügyek-
ben, jelzálog-hitelezés, kölcsön (finanszírozás), pénzügyi infor-
mációk nyújtása, pénzügyi tanácsadás, részletfizetéses hitelnyúj-
tás, életbiztosítás, telebank-szolgáltatások, terhelõkártya-szolgál-
tatás.

(111) 190.243 (151) 2007.07.03.
(210) M 06 02118 (220) 2006.06.16.
(732) Kékmadár Apartmanok Ingatlanfejlesztõ Kft.,

Budapest (HU)

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

letek.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 190.244 (151) 2007.07.03.
(210) M 06 02714 (220) 2006.08.07.
(732) L.Z.FEN Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság (HU)

(740) dr. Magasházy Katalin, Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 190.245 (151) 2007.07.03.
(210) M 06 02715 (220) 2006.08.07.
(732) EURO-ELZETT Kft., Sopron (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

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

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

(111) 190.246 (151) 2007.07.03.
(210) M 06 02256 (220) 2006.06.29.
(732) Bongrain S.A., Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) TARTARE GOURMET
(511) 29 Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

(111) 190.247 (151) 2007.07.03.
(210) M 05 02334 (220) 2005.07.12.
(732) Skateboard World Industries, Inc. (California állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), El Segundo,
California (US)

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

(541) WORLD INDUSTRIES
(511) 18 Táskák, hátizsákok, utazótáskák, akasztós ruhatáskák, irat-

tárcák és pénztárcák.
25 Férfi és nõi ruházati cikkek, beleértve trikók, ingek, sportpu-
lóverek, nadrágok, tréningnadrágok, rövidnadrágok, úszó-
dresszek, dzsekik, tornacipõk, zoknik, szoknyák, ruhák, blúzok,
kalapok, felhajtott karimájú kis nõi kalapok, kis kerek fiúsapkák,
lábbelik.
28 Sportcikkek, beleértve gördeszkák, gördeszkakerekek, gör-
deszka fém alkatrészei, beleértve a szorítószalagokat, rugalmas
talpfelületek és gördeszkavezetõk, gördeszkalapok, egysoros gör-
korcsolyák, térdvédõk, könyökvédõk, hódeszkák és hódeszkakö-
tések.

(111) 190.248 (151) 2007.07.03.
(210) M 06 00892 (220) 2006.05.16.
(732) Süle Krisztián, Százhalombatta (HU)

(546)

(511) 35 Virág-, dísznövény-nagykereskedelem; virág-, koszorúkis-
kereskedelem.
37 Automata öntözõrendszerek kivitelezése; kerti tavak, fürdõ-
tavak építése; garázsbejárók, térburkolatok, teraszok építése; esõ-
vízgyûjtõ rendszerek telepítése.
44 Park- és kertépítés, gondozás; növénytermesztési, kertészeti
és kisegítõ mezõgazdasági szolgáltatás; alpin fakivágás, gallya-
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zás a német FISAT vizsga alapján; füvesítés, gyepszõnyegterítés,
gyepfelújítás, hidrovetés; faiskolai termesztés, nagyméretû, koros
fák ültetése.

(111) 190.249 (151) 2007.07.16.
(210) M 06 02925 (220) 2006.08.31.
(732) EGROKORR Festékipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Érd (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi Menedzser, Tanácsadó

Kft., Budapest

(541) EGROKORR
(511) 2 Festékek; lakkok; rozsdagátlók; fakonzerválók; festõanya-

gok; hígítók; bevonóanyagok; korróziógátló készítmények; por-
festékek és pigmentek; színezõanyagok; üveggittek és zománcok.
35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítá-
sa.
42 Tudományos és ipari kutatások.

(111) 190.250 (151) 2007.07.13.
(210) M 06 02801 (220) 2006.08.18.
(732) Masterfoods Magyarország Értékesítõ Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Pánszky Gyula, Pánszky 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.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 190.251 (151) 2007.07.03.
(210) M 06 02120 (220) 2006.06.16.
(732) KIR Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Tóth Gábor ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 25 Olaszországból származó ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 190.252 (151) 2007.07.03.
(210) M 06 02539 (220) 2006.07.25.
(732) Rajna András, Budapest (HU)
(740) dr. Lázár Zoltán, Lázár Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) SPORT NAVIGATOR
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 190.253 (151) 2007.07.03.
(210) M 06 02548 (220) 2006.07.25.
(732) Unilever PLC, Wirral, Merseyside (GB)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MARMITE
(511) 29 Hús, hal, baromfi és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárí-

tott és fõzött gyümölcsök és zöldségfélék; zselék, dzsemek, kom-
pótok; tojás, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, mesterséges
kávé; liszt, valamint készítmények gabonából, kenyér, tészta és
sütemény, fagylaltok; méz, melasz; élesztõ, sütõpor; só, ecet, szó-
szok (ízesítõk), fûszerek; étkezési jegek.

(111) 190.254 (151) 2007.07.03.
(210) M 06 02712 (220) 2006.08.07.
(732) AITIA International Informatikai Zrt., 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.

38 Távközlés.

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

(111) 190.255 (151) 2007.07.03.
(210) M 05 01008 (220) 2005.03.17.
(732) Könyvmolyképzõ Kiadó Kft., Szeged (HU)

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

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

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

(111) 190.258 (151) 2007.07.03.
(210) M 06 02713 (220) 1996.10.28.
(732) MANIFATTURE LORD S.r.l., S. Egidio alla Vibrata (TE),

Italy (IT)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) VITAMINA JEANS
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(111) 190.273 (151) 2007.07.06.
(210) M 07 00026 (220) 2007.01.08.
(732) dr. Le Thuy Oanh, Budapest (HU)
(740) Simonné dr. Lakatos Mária, 53. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 10 Akupunktúrás kezelés segédanyagai, különösen a hozzá tar-
tozó tûk és cérnák.
44 Életmód-tanácsadás; orvosi diagnosztika; akupunktúra, kü-
lönös tekintettel a cérnabeültetésre, mint az orvosi szolgáltatás te-
vékenységi körébe esõ szolgáltatásokra.

(111) 190.274 (151) 2007.07.06.
(210) M 07 00172 (220) 2007.01.22.
(732) JLM POWER LINE Kft., Budapest (HU)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(546)

(511) 5 Sporttápszer-kiegészítõk gyógyászati célokra.
29 Sporttápszer-kiegészítõk nem gyógyászati célokra.
32 Alkoholmentes italok, készítmények italok elõállítására.

(111) 190.275 (151) 2007.07.06.
(210) M 06 02082 (220) 2006.06.13.
(732) POLSTYL Kft., Békéscsaba (HU)
(740) dr. Bak Tibor, Bak Tibor Ügyvédi Iroda, Békéscsaba

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, különösen bútorok, háztartási cikkek kiskereskedel-
me.

(111) 190.276 (151) 2007.07.06.
(210) M 06 02091 (220) 2006.06.13.
(732) CosmoMix Kft., Veszprém (HU)

(546)

(511) 3 Kozmetikai és illatszerek; mosásra szolgáló termékek; fog-
krémek; szappanok; piperecikkek; ragasztószerek; valamint tisz-
títószerek.
8 Borotvák, elektromos vagy nem elektromos; borotválkozó-
készletek.
9 Elemek.
35 Reklámozások és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolí-
tása.

(111) 190.277 (151) 2007.07.06.
(210) M 06 02199 (220) 2006.06.26.
(732) ADVERTUM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Palásti Péter ügyvéd, Miskolc

(546)

(511) 35 Hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; ke-
reskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy rek-
lámcélú kiállítások szervezése; közvélemény-kutatás; online hir-
detõi tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok;
piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba
hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklám-
anyagok terjesztése; reklámidõ bérlete távközlési médiumban;
reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámügynökségek,
hirdetõügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzletvezetés-
hez; szabadtéri hirdetés; szövegfeldolgozás; üzleti információk;
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
41 Rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakozta-
tás.

(111) 190.278 (151) 2007.07.06.
(210) M 06 02196 (220) 2006.06.26.
(732) Hajdu Infrastruktúra Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részványtársaság, Téglás (HU)
(740) dr. Fekete Zsuzsa, Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

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

(111) 190.279 (151) 2007.07.06.
(210) M 06 02194 (220) 2006.06.26.
(732) Jász-Plasztik Kft., Jászberény (HU)

(546)

(511) 19 Nem fémbõl készült építõanyagok; különösen: vakolóanya-
gok, habarcs jellegû anyagok, dörzsvakolatok, mûgyanta alapú
képlékeny felületbevonó masszák.

(111) 190.280 (151) 2007.07.06.
(210) M 06 02085 (220) 2006.06.13.
(732) ITALTREND Kft., Budapest (HU)

(591)

(511) 33 Alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (a sörök ki-
vételével), almaborok, borok, égetett szeszes italok, gyümölcstar-
talmú alkoholos italok, likõrök, lõre, csíger, szeszes italok, vodka,
whisky.

(111) 190.281 (151) 2007.07.06.
(210) M 06 02203 (220) 2006.06.26.
(732) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
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(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök.

(111) 190.282 (151) 2007.07.06.
(210) M 06 02202 (220) 2006.06.26.
(732) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök.

(111) 190.283 (151) 2007.07.06.
(210) M 06 02201 (220) 2006.06.26.
(732) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök.

(111) 190.284 (151) 2007.07.06.
(210) M 06 02200 (220) 2006.06.26.
(732) ADVERTUM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Palásti Péter ügyvéd, Miskolc

(546)

(511) 16 Folyóiratok; magazinok, revük (idõszaki lapok).
35 Hirdetési hely külcsönzése; hirdetési oldalak készítése; ke-
reskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi vagy rek-
lámcélú kiállítások szervezése; közvélemény-kutatás; online hir-
detõi tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok;
piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba

hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok,
prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklám-
anyagok terjesztése; reklámidõ bérlete távközlési médiumban;
reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámügynökségek,
hirdetõügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzletvezetés-
hez; szabadtéri hirdetés; szövegfeldolgozás; üzleti információk;
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.
41 Rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakozta-
tás.

(111) 190.285 (151) 2007.07.06.
(210) M 06 01901 (220) 2006.05.30.
(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.

(111) 190.286 (151) 2007.07.06.
(210) M 06 01375 (220) 2006.04.20.
(732) Andreas Georg Lehr, Berlin (DE)
(740) dr. Bognár Viktor ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 190.287 (151) 2007.07.06.
(210) M 04 03775 (220) 2004.09.08.
(732) MTT Magyar Telefonkönyvkiadó Kft., Budaörs (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Könyvek, füzetek, katalógusok és egyéb nyomdaipari ter-
mékek.
35 Hirdetések, reklámozás.
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(111) 190.288 (151) 2007.07.06.
(210) M 07 00164 (220) 2007.01.22.
(732) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

(541) PERREX
(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) 190.289 (151) 2007.07.06.
(210) M 07 00166 (220) 2007.01.22.
(732) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

(541) MINIMECTIL
(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) 190.290 (151) 2007.07.06.
(210) M 07 00167 (220) 2007.01.22.
(732) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

(541) MINIMIZIL
(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) 190.291 (151) 2007.07.06.
(210) M 06 02330 (220) 2006.07.07.
(732) Ecker Likõrgyár Rt., Monor (HU)

(541) ILZER SUPERIOR
(511) 32 Sörök, ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

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

(111) 190.292 (151) 2007.07.06.
(210) M 06 02092 (220) 2006.06.13.
(732) South China Tire & Rubber Co., Ltd., Panyu,

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

Budapest

(546)

(511) 12 Gumiabroncsok gépjármûvek kerekeihez; burkolat légtöm-
lõs gumikerékhez; gumiabroncsok jármûvek kerekeihez; légtöm-
lõs gumikerekek; jármûvek kerékgumija; belsõ csövek légtömlõs
gumikerekekhez; felületek kerekek újrafutóztatásához; szilárd
jármûkerekek; biciklik; biciklikerekek; repülõgépkerekek.

(111) 190.293 (151) 2007.07.06.
(210) M 06 02191 (220) 2006.06.26.
(732) CSODALÁMPA Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítõ Alapítvány,

Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Mónika, Horváth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 190.294 (151) 2007.07.06.
(210) M 06 02089 (220) 2006.06.13.
(732) Sanofi-Aventis, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BETAWIN
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 190.295 (151) 2007.07.06.
(210) M 06 02204 (220) 2006.06.26.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) ONLASTAD
(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) 190.301 (151) 2007.07.06.
(210) M 06 02192 (220) 2006.06.26.
(732) Wu Xinping, Budapest (HU)
(740) dr. Sztrókay Eszter ügyvéd, Budapest

(541) L.BLUE
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(111) 190.302 (151) 2007.07.06.
(210) M 06 02193 (220) 2006.06.26.
(732) L. Laki László, Budapest (HU)
(740) dr. Rónyai Ferenc, Dr. Rónyai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek (ezen belül konkrétan kulturális tevékenység, mû-
vészeti produkciók).

(111) 190.303 (151) 2007.07.06.
(210) M 06 02078 (220) 2006.06.13.
(732) Kovács Zsuzsanna, Budapest (HU)

(541) MAUS HAUS
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-

rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
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(111) 190.304 (151) 2007.07.06.
(210) M 06 02074 (220) 2006.06.13.
(732) Optimum Kkt., Baja (HU)
(740) dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest 8.

(546)

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

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) 190.305 (151) 2007.07.06.
(210) M 06 00343 (220) 2006.02.01.
(732) MIS Quality Management Corp., Wilmington, Delaware (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 16 Vállalati és államkötvények, valamint befektetési alapok
minõsítésével (értékelésével, besorolásával) foglalkozó kiadvá-
nyok; vállalati és kormányzati adósságfinanszírozási kibocsátók
hitelképességének a vizsgálatával, gazdasági elemzéssel, struktu-
rált pénzügyekkel, kutatással és hitelkockázat-menedzsmenttel
foglalkozó kiadványok.

36 Vállalati kötvények befektetési minõségének értékelése,
bankok hitelkockázatának és pénzügyi erejének értékelése, kor-
mányzati egységek és nemzetek hitelértékelése, strukturált pénz-
ügyi tranzakciók hitelértékelése és pénzügyi elemzése, közös tõ-
keportfóliók és befektetési alapok hitelminõségének és piaci vola-
tilitásának értékelése, biztosítótársaságok hitelminõsítése, vala-
mint hitelkockázat-kezelési szolgáltatások.

(111) 190.306 (151) 2007.07.06.
(210) M 04 04149 (220) 2004.10.12.
(732) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége,

Budapest (HU)

(541) ÉV VÁLLALKOZÓJA
(511) 35 Üzleti szolgáltatások.

45 Személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások, valamint az
ezzel összefüggõ erkölcsi elismerések.

(111) 190.327 (151) 2007.07.11.
(210) M 03 02053 (220) 2003.05.13.
(732) BENQ Corporation, Taoyuan (TW)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Videomonitorok, folyadékkristályos kijelzõk (LCD), plaz-
mapaneles monitorok, plazmapaneles televíziók, operációs rend-
szerprogramokat magába foglaló számítógépes szoftver, adat be-
és kivitelt kezelõ operációs modul (BIOS) programok az adatátvi-
tel könnyítésére és számítógépes perifériák közötti utasítások irá-
nyítására, kompaktlemezes csak olvasható tároló (CD-ROM), di-
gitális videolemezes csak olvasható tároló (DVD-ROM), írható
kompaktlemez (CD-R), írható-olvasható kompaktlemez
(CD-RW), színes lézernyomtatók, szkennerek, digitális kamerák,
digitális cellarendszerû telefonok, automatikus házi kapcsolóköz-
pontok (PABX-ek), modemek, kapcsolódobozok, számítógépek,
audio-video kompaktlemezek, kompaktlemez-lejátszók, üres
számítógépes lemezek, számítógép-billentyûzetek, számítógépes
egerek, pozicionáló gömbök, számítógépes interface lemezek, in-
tegrált áramköri chipek, központi feldolgozóegység-processzo-
rok, floppy lemezek számítógépekhez, számológépek, digitális
videolemez-meghajtók, nyomtatott áramköri lapok, merevleme-
zes meghajtók, videojáték-gépek televíziókkal történõ használat-
ra, videoszalagos felvevõk, videokazettás felvevõk, rádiók, hang-
szalagos felvevõk, digitális hangszalagos felvevõk, elektronikus
tollak, faxgépek, telefonok, rövid hatókörû magánkommunikáci-
ós rendszerek, vezeték nélküli telefonok, rádiós személyhívók,
félvezetõk, visszafutás-átalakítók, vonalkódolvasók, számítógé-
pes kurzorirányító eszközök, nevezetesen digitalizáló táblák, op-
tikai karakterfelismerõ olvasók, digitális személyi titkárok.

(111) 190.328 (151) 2007.07.11.
(210) M 04 02875 (220) 2004.06.29.
(732) Tomor Péter, Szigetszentmiklós (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyom-
daipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari
termékek; anyagok mûvészek részére; ecsetek, tollak; nyomdabe-
tûk; klisék.

(111) 190.329 (151) 2007.07.11.
(210) M 03 02981 (220) 2003.07.09.
(732) Biromedicina Elsõ Magyar Rákkutatási Zrt., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) AVEMAR
(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;
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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-
játékszerek.
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, játékkártyák, játékszerek; testnevelési és sportcik-
kek, 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 és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

38 Távközlés.

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

40 Anyagmegmunkálás.

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

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

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 Személyes és társadalmi szolgáltatások nyújtása megrende-
lésre, egyedi igényeknek megfelelõen; biztonsági szolgáltatások
személyek és vagyontárgyak védelmére.

(111) 190.330 (151) 2007.07.11.
(210) M 04 01808 (220) 2004.04.21.
(732) Nyakashegy Kft., Tök (HU)

(546)

(511) 33 Borok.
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(111) 190.331 (151) 2007.07.11.
(210) M 04 01197 (220) 2004.03.17.
(732) Hungarian Leather Bag Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Littner Zsolt, Littner Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 190.332 (151) 2007.07.11.
(210) M 04 01144 (220) 2004.03.16.
(732) Hanzély-Domokos Judit, Budapest (HU)
(740) dr. Németh Antónia Anna, Dr. Németh Antónia Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FITTMAMA FUTÁS
(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba.

(111) 190.333 (151) 2007.07.11.
(210) M 04 04730 (220) 2004.11.12.
(732) KILB Ingatlanforgalmazó és Lakásépítõ Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 190.334 (151) 2007.07.11.
(210) M 05 01900 (220) 2005.05.31.
(732) „PREMIUM FOODS” SA, Warsaw (PL)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 5 Gyógynövénytea, -növényi keverékek.
30 Tea, aromatizált tea, gyümölcsteák, teaalapú italok.
32 Szénsavas és szénsavmentes üdítõitalok, italok, esszenciák
és szörpök italokhoz.

(111) 190.335 (151) 2007.07.11.
(210) M 06 01279 (220) 2006.04.12.
(732) Neptune a French Société par action simplifiée, Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(591)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; halakból
és/vagy tengeri rákokból készített konyhai készítmények és éte-
lek; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zse-
lék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej, sajt és tejtermé-
kek; étkezési olajok és zsírok.

(111) 190.336 (151) 2007.07.11.
(210) M 06 01438 (220) 2006.04.26.
(732) Budapest Papír Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gulya Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 190.337 (151) 2007.07.11.
(210) M 06 01445 (220) 2006.04.26.
(732) RATIPUR Kft., Komló (HU)

(546)

(511) 27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-
tok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.

(111) 190.338 (151) 2007.07.11.
(210) M 06 01446 (220) 2006.04.26.
(732) NESsT Európa Esélyegyenlõség Kht., Budapest (HU)

(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, szó-
szok (ízesítõszerek, fûszeres mártások).

(111) 190.339 (151) 2007.07.11.
(210) M 06 01453 (220) 2006.04.26.
(732) HAIMEX Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(111) 190.340 (151) 2007.07.11.
(210) M 06 01451 (220) 2006.04.26.
(732) Market-Lines Kft., Budaörs (HU)
(740) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 19 Nem fémes építõanyagok, különösen bambuszból készült
ajtók és parketták.
20 Bútorok, különösen bambuszból készült asztalok.
27 Padlóburkolatok, szõnyegek, fonatok.

(111) 190.341 (151) 2007.07.11.
(210) M 05 03027 (220) 2005.09.19.
(732) GYÖNGYHÁZ.HU Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba, ékszerek, drágakövek, órák és más idõmérõ
eszközök.
26 Flitterek, füzérek, fûzõtûk, hajcsatok, hajdíszek, hullámcsa-
tok, kalapdíszek, kapcsok, melltûk, rövidáru és tollak.
35 A 14. és a 26. osztályban megjelölt termékek kereskedelme.
40 A 14. osztályban feltüntetett termékek készítése.

(111) 190.342 (151) 2007.07.11.
(210) M 05 02727 (220) 2005.08.19.
(732) Ferrero Magyarország Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Vitéz Bátor, Dr. Vitéz Bátor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) kiszemeltek klubja
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-

rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 190.343 (151) 2007.07.11.
(210) M 05 03582 (220) 2005.11.09.
(732) Szemes Árpád, Budapest (HU)

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

nisztráció.
38 Távközlés.
41 Szórakoztatás.

(111) 190.344 (151) 2007.07.11.
(210) M 05 00696 (220) 2005.02.22.
(732) Schnell Viktor, Budapest (HU)
(740) dr. Törös Judit, Dr. Törös Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, lábbelik, kalapok.
40 Anyagok megmunkálása.
42 Jogi, számítástechnikai szolgáltatások.

(111) 190.345 (151) 2007.07.11.
(210) M 05 00199 (220) 2005.01.14.
(732) Alcar Agrogumi Kft., Kereki (HU)
(740) Hennelné dr. Komor Ildikó, Sár és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

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

(111) 190.346 (151) 2007.07.11.
(210) M 04 03545 (220) 2004.08.19.
(732) Elsõ Óvadékiroda Tanácsadó és Hitelközvetítõ Kft.,

Budapest (HU)

(541) ELSÕ ÓVADÉKIRODA
(511) 36 Bankügyletek; biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyle-

tek; ingatlanügyletek; továbbá biztosítási tanácsadás; biztosítási
ügynöki tevékenység; faktorálási tanácsadás; kölcsönök; követe-
lésbehajtási tevékenység; pénzügyi elemzések és információk
nyújtása; zálogkölcsönzés; alkusztevékenység; valamint hitel-
közvetítés.

(111) 190.347 (151) 2007.07.11.
(210) M 06 01267 (220) 2006.04.12.
(732) Hajdú Béla, Siófok (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) ALUTENT
(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.

(111) 190.348 (151) 2007.07.11.
(210) M 06 01269 (220) 2006.04.12.
(732) Promenade Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 190.349 (151) 2007.07.11.
(210) M 06 01281 (220) 2006.04.12.
(732) VIP Park Kft., Budakeszi (HU)

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

lásadás, szállodai szolgáltatások.

(111) 190.350 (151) 2007.07.11.
(210) M 06 01441 (220) 2006.04.26.
(732) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)
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(541) DIALOSA
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

kek.

(111) 190.351 (151) 2007.07.11.
(210) M 06 01447 (220) 2006.04.26.
(732) Magyar Posta Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Zsellér László jogtanácsos, Budapest

(541) TARTSA KÉZBEN PÉNZÜGYEIT
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 190.352 (151) 2007.07.11.
(210) M 06 01448 (220) 2006.04.26.
(732) Overland Lifestyles Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely, Rein és Társai Freshfields Bruckahaus

Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Mielõtt útnak indulsz
(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.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 190.353 (151) 2007.07.11.
(210) M 06 01449 (220) 2006.04.26.
(732) W-MAZELTOV Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely, Rein és Társai Freshfields Bruckhaus

Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) A Fõvadász
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 190.354 (151) 2007.07.11.
(210) M 06 01450 (220) 2006.04.26.
(732) W-MAZELTOV Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Jambrik Gergely, Rein és Társai Freshfields Bruckhaus

Deringer Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(111) 190.355 (151) 2007.07.11.
(210) M 06 01452 (220) 2006.04.26.
(732) Blue Sphere, Inc. (California államban bejegyzett cég),

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

Budapest

(541) Lucky 13
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 190.356 (151) 2007.07.11.
(210) M 06 01993 (220) 2006.06.06.
(732) Vina Santa Carolina S.A., Macul, Santiago (CL)

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

(541) ANTARES
(511) 33 Borok.

(111) 190.357 (151) 2007.07.11.
(210) M 06 01995 (220) 2006.06.06.
(732) Bergland Hungária Kft., Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 190.358 (151) 2007.07.11.
(210) M 06 02136 (220) 2006.06.19.
(732) Maspex sp. z o.o., Wadowice (PL)
(740) Alicja Kicinska-Fujawa, Wadovice

(546)

(511) 5 Vitaminok és ásványi kiegészítõk, multivitaminos alkohol-
mentes frissítõitalok gyógyászati használatra, diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek, vitaminkészítmények multi-
vitaminos pezsgõtabletták formájában, vitaminkészítmények kal-
ciumos és C-vitaminos pezsgõtabletták formájában, valamint eli-
xírek (gyógyszerészeti készítmények), diétás élelmiszerek gyó-
gyászati használatra, cukrászati készítmények gyógyászati hasz-
nálatra, diétás italok gyógyászati használatra, gyógyitalok, vita-
minokkal és ásványi nyomelemekkel dúsított pezsgõtabletták,
gyógyszerészeti termékek és készítmények, egészségügyi készít-
mények, cukorkák gyógyászati használatra, élelmiszerekhez
adott ásványi nyomelem-kiegészítõk, ásványvizek gyógyászati
használatra, vitaminkészítmények, vitamin-, táp- és diétás készít-
mények gyógyászati használatra, vitaminokkal és ásványi nyom-
elemekkel dúsított pezsgõtabletták és kapszulák, étrend-kiegészí-
tõk, élelmiszerek speciális táplálkozási célra, élelmiszerek speci-
ális gyógyászati használatra, rágógumi gyógyászati használatra,
nyalóka gyógyászati használatra.
32 Multivitaminos alkoholmentes frissítõ italok, vitaminokkal
dúsított italok és levek, mikro és makro nyomelemekkel, valamint
vitaminokkal dúsított italok és levek, készítmények italok elõállí-
tásához, pezsgõtabletták energiaitalok elõállításához, izotóniás
italok, tabletták italok elõállításához, alkoholmentes italok.

(111) 190.364 (151) 2007.07.19.
(210) M 01 03734 (220) 2001.07.09.
(732) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége,

Budapest (HU)

(541) VOSZ
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(511) 35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítá-
sa, kiállításszervezések; reklámtevékenység.
41 Nevelés; szakmai képzés; oktatás, konferenciák szervezése
és lebonyolítása; kiadói tevékenység.
42 Gazdasági vállalkozások érdekvédelmi tevékenysége.

(111) 190.368 (151) 2007.08.01.
(210) M 04 01341 (220) 2004.03.24.
(732) Pannon Diagnosztika Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Biczi Tamás ügyvéd, Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

(111) 190.369 (151) 2007.08.01.
(210) M 05 00621 (220) 2005.02.15.
(732) Euro Suisse International Limited, Hong Kong (CN)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) EUROSUISSE
(511) 7 Elektromos konzervnyitók, kávéõrlõk (kivéve kézi mûköd-

tetésûek), elektromos kézifúrók és egyéb kéziszerszámok, folya-
matos áramellátást biztosító generátorok; szárítógépek, festõgé-
pek, elektromechanikus étel- és italkészítõ gépek, elektromos
háztartási darálók/aprítógépek, vasalógépek, elektromos konyhai
berendezések, elektromos kések, hússzeletelõ gépek, mixerek
(gépek), (elektromos) polírozó- és tisztítógépek és készülékek,
elektromos ollók, porszívók, mosógépek, elektromos citrompré-
sek; gyümölcscentrifugák, szendvicskészítõk, keverõgépek, élel-
miszer-keverõ gépek; konyhai robotgépek; iratmegsemmisítõ gé-
pek; elektromos hajvágó készülékek; a fent említett termékek
alkatrészei és tartozékai.
9 Erõsítõk, elektromos elemek és újra feltölthetõ elemek; fo-
lyamatos áramellátást biztosító készülékek és eszközök; feszült-
ségszabályozók; elektromos szabályozóberendezések; bankjegy-
számláló készülékek; szemüvegek, napszemüvegek; teleszkó-
pok, látcsövek, számológépek, zsebszámológépek; videokame-
rák, fényképezõgépek, kompakt lemezek (ROM), számítógépes
játékprogramok, számítógép-billentyûzetek, számítógép-perifé-
riák, számítógépek, számítógép-nyomtatók, lemezmeghajtó egy-
ségek számítógépekhez; elektromos vasalók; elektromos hajcsa-
varók és hajsütõ vasak; elektromos hajkefék; elektromos hajhul-
lámosító és hajkiegyenesítõ készülékek (kivéve a kézi mûködteté-
sûek); elektromos festékszóró pisztolyok; fejhallgatók, fülhallga-
tók, hangszórók, mikrofonok, monitorok (számítógép hardver),
egér (adatfeldolgozó berendezéshez), walkman magnók, rádiós
walkman magnók és hordozható CD-lejátszók; hálózati csatlako-
zók, konnektorok és egyéb kapcsolók (elektromos összeköttetést
biztosító eszközök), rádiók, autórádiók, audio és video vevõké-
szülékek, lemezjátszók, hangfelvevõ berendezések, hangleme-
zek, hangmásoló berendezések, antennák; magnók, video- és
hangkazetták, videojáték-programkazetták, video- és audiomag-
nók és lejátszók, kézi adó-vevõk; CD-felvevõk és -lejátszók,
kompaktlemezek (audio és video), videolemez-felvevõk és -leját-
szók; DVD-felvevõk és -lejátszók; autómagnók; autó CD-leját-
szók; hangmásoló hi-fi berendezések; audio- és audiovizuális
hi-fi berendezések; televíziók; telefonok és telefonos személyhí-
vók; üzenetrögzítõ berendezések; telefonos üzenetrögzítõ beren-
dezések; mobiltelefonok; telefonok; vezeték nélküli telefonok;

telefon-kézibeszélõk; telefon- és telefonkagyló-tartozékok; hor-
dozható távközlõ készülékek; a fent említett termékek alkatrészei
és tartozékai.
11 Légkondicionáló berendezések; klímaberendezések; elekt-
romos léghûtõk; kenyérpirítók; elektromos kávéfõzõk és kávéfõ-
zõ gépek; tûzhelyek; elektromos fõzõedények; elektromos olajsü-
tõk; elektromos lámpák; ventilátorok (légkondicionáló); zseb-
lámpák (elemlámpák); fagyasztók; fûtõberendezések; elektromos
hõsugárzók; kerámia fûtõberendezések; hûtõgépek; fertõtlenítõ-
berendezések; szobai légnedvesítõ és párátlanító készülékek; fo-
lyamatos áramellátást biztosító generátorberendezések és készü-
lékek; világítóberendezések, fûtõberendezések, gõzfejlesztõ be-
rendezések, fõzõberendezések, hûtõberendezések, szárítóberen-
dezések, szellõztetõberendezések, vízszolgáltató berendezések,
szaniter berendezések; elektromos kannák; elektromos vízforra-
lók, elektromos kávéfõzõk, elektromos mokkakávé-készítõ be-
rendezések; elektromos eszpresszó kávéfõzõk; kenyérpirítók,
szendvicssütõk, grillek, sütõk, gáztûzhelyek; mikrohullámú sü-
tõk; ostyasütõk; szendvicskészítõ berendezések; hot dog- és ham-
burgersütõ készülékek; üstök; párolóedények; elektromos fõzõla-
pok; kerti grillek, elektromos párolóeszközök, forgónyársas grill-
sütõk; frittõzök, elektromos pizzasütõk; elektromos tojásfõzõ ké-
szülékek; sütõgépek; asztali, álló, fali és mennyezeti ventilátorok;
háztartási és ipari ventilátorok; ventilátoros hõsugárzók; fény-
visszaverõ lámpák; fénycsövek; olajradiátorok; vízmelegítõk;
konvektorok; hajszárítók; elektromos kenyérsütõ gépek; elektro-
mos rizsfõzõ edények; kukták; vízszûrõ, vízlágyító és víztisztító
készülékek; újratölthetõ világítótestek; a fent említett termékek
alkatrészei és tartozékai.

(111) 190.370 (151) 2007.08.01.
(210) M 02 04704 (220) 2002.10.16.
(732) Felix Polska Sp. z.o.o., Slomniki k. Krakowa (PL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) FELIX
(511) 29 Feldolgozott dió/mogyoró; bevonattal ellátott dió, mogyo-

ró; dió/mogyoró alapú snack ételek; szubtropikus gyümölcsök.
30 Rizses ropogós snack; csokoládéval bevont dió/mogyoró;
snack készítmények, snack táplálékok.
31 Kezeletlen dió/mogyoró; kezeletlen magvak.

(111) 190.371 (151) 2007.08.02.
(210) M 06 02342 (220) 2006.07.10.
(732) SON & TÁRSA Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 190.372 (151) 2007.08.02.
(210) M 06 02341 (220) 2004.08.10.
(732) Naked S.A. Luxembourg, Luxembourg (LU)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), gyümölcsszószok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési ola-
jok és zsírok; halból készült ételek, húsból és/vagy zöldségekbõl
készült ételek; levesek; zöldségsaláták; gyümölcssaláták.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
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és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég;
szendvicsek, pizzák, palacsinták, liszt/keményítõ tartalmú ételek;
rizsbõl készült ételek; tésztából készült ételek; tortillák.
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).
43 Éttermi szolgáltatások (étel); bárszolgáltatások; kávéházak;
kávézók; önkiszolgáló éttermek, gyorsbüfék; vendéglátó-ipari
szolgáltatások.

(111) 190.373 (151) 2007.08.02.
(210) M 06 02347 (220) 2006.07.10.
(732) KEMOBIL Vegyipari Termelõ és Értékesítõ Zrt., Tata (HU)
(740) dr. Berki Ádám, Berki Ügyvédi Iroda, Budapest

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

és porlekötõ anyagok, tüzelõanyagok, (beleértve a motorbenzine-
ket is) és világítóanyagok, gyertyák, gyertyakanócok.

(111) 190.374 (151) 2007.08.02.
(210) M 06 02213 (220) 2006.06.27.
(732) Lövey Ádám Gergely, Budapest (HU)

(546)

(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 190.375 (151) 2007.08.02.
(210) M 06 01939 (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.

(111) 190.376 (151) 2007.08.02.
(210) M 06 01567 (220) 2006.05.05.
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Szöllõsi Adél, Gyõri Keksz Kft., Gyõr

(541) CsokoCsúcs
(511) 30 Kekszek, piskóták.

(111) 190.377 (151) 2007.08.02.
(210) M 06 02512 (220) 2006.07.21.
(732) PNG Pharma Natura Group Kereskedelmi, Szolgáltató

és Tanácsadó Kft., Szentendre (HU)

(740) dr. Bihary Tibor, Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) VITINNE
(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) 190.378 (151) 2007.08.02.
(210) M 06 02513 (220) 2006.07.21.
(732) Black Care Kft., Budapest (HU)

(541) KIWI SUN
(511) 44 Szépségszalonok.

(111) 190.379 (151) 2007.08.02.
(210) M 06 02515 (220) 2006.07.21.
(732) Bordás Zoltán, Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

szati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébi-
ételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati
mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növé-
nyek irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungici-
dek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 190.380 (151) 2007.08.02.
(210) M 06 02516 (220) 2006.07.21.
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica (HR)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) PROSPERA
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, központi idegrendszerre

ható gyógyszerek.

(111) 190.381 (151) 2007.08.02.
(210) M 06 02517 (220) 2006.07.21.
(732) Morton’s of Chicago, Inc., Chicago, Illinois (US)
(740) dr. Takács Zoltán, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MORTON’S
(511) 43 Éttermi és bárszolgáltatások.

(111) 190.382 (151) 2007.08.02.
(210) M 04 04465 (220) 2004.11.05.
(732) Zachár Attila, Ladánybene (HU)

(546)

(511) 25 Nõi felsõruházat, férfi felsõruházat, gyermek felsõruházat.

(111) 190.383 (151) 2007.08.02.
(210) M 05 03965 (220) 2005.12.13.
(732) OTIS Gazdasági Szolgáltató Betéti Társaság,

Kunszentmiklós (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(541) CSODASZÓDA
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(511) 1 Ipari vegyi termékek; vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére
és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok.
3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; kozme-
tikai cikkek.

(111) 190.385 (151) 2007.08.02.
(210) M 06 02519 (220) 2006.07.21.
(732) Eagle Pack Pet Foods, Inc., Mishawaka, Indiana (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) EAGLE PACK
(511) 31 Állateledel.

(111) 190.386 (151) 2007.08.02.
(210) M 06 02518 (220) 2006.07.21.
(732) Eagle Pack Pet Foods, Inc., Mishawaka, Indiana (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) PRISM
(511) 31 Állateledel.

(111) 190.387 (151) 2007.08.02.
(210) M 07 00562 (220) 2007.02.20.
(732) H.K. Centrum Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Páczelt László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 18 Táskák, bõröndök.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáru.
35 Kereskedelmi ügyletek.

(111) 190.388 (151) 2007.08.02.
(210) M 07 00561 (220) 2007.02.20.
(732) H.K. Centrum Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Páczelt László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 18 Táskák, bõröndök.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáru.
35 Kereskedelmi ügyletek.

(111) 190.389 (151) 2007.08.02.
(210) M 07 00560 (220) 2007.02.20.
(732) H.K. Centrum Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Páczelt László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 18 Táskák, bõröndök.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáru.
35 Kereskedelmi ügyletek.

(111) 190.390 (151) 2007.08.02.
(210) M 07 00559 (220) 2007.02.20.
(732) H.K. Centrum Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Páczelt László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 18 Táskák, bõröndök.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáru.

35 Kereskedelmi ügyletek.

(111) 190.391 (151) 2007.08.02.
(210) M 06 02901 (220) 2006.08.29.
(732) Millennium & Copthorne International Limited, Singapore-i

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

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) BILTMORE HOTEL
(511) 35 Szállodai, motel és egyéb ideiglenes szálláshelyekkel, bele-

értve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodá-
kat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshelyekkel, bele-
értve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó apartmano-
kat és apartmanszállodákat, kapcsolatos közönségszolgálat; ide-
iglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szol-
gáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcso-
latos értékesítési és marketingtevékenység, beleértve eme szol-
gáltatások interneten és egyéb globális számítógépes hálózatokon
keresztül történõ reklámozását.

36 Ingatlanokkal és lízinggel kapcsolatos szolgáltatások, bele-
értve az apartmanházak üzemeltetését, apartmanok és lakások
bérbeadását, valamint szolgáltatásokkal járó apartmanok bérbe-
adását; bérbeadott szálláshelyek üzemeltetése; szolgáltatásokkal
járó apartmanok üzemeltetése; hosszú távú lakhatási lehetõség
biztosítása.

43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshe-
lyek bérbeadása, vendéglátóipar (étel és ital), összejövetelekhez
helyiségek bérbeadása, éttermek, kávéházak, ideiglenes szállás-
helyfoglalások; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szolgál-
tatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.

(111) 190.392 (151) 2007.08.02.
(210) M 06 02700 (220) 2006.08.03.
(732) ÖTVENNYOLC Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 190.393 (151) 2007.08.02.
(210) M 06 02699 (220) 2006.08.03.
(732) SMILE TRADING Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
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(111) 190.394 (151) 2007.08.02.

(210) M 06 02694 (220) 2006.08.03.
(732) Kovács Péter, Siófok (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl;
eladási propaganda (mások számára); gazdasági elõrejelzések;
hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzése; hir-
detési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisok-
ba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba
való szerkesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szer-
vezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kira-
katrendezés; konzultáció személyzeti kérdésekben; közönség-
szolgálat; közvélemény-kutatás; manöken/modell szolgálatok
reklám- vagy kereskedelmi célból; munkaerõ-toborzás; online
hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmá-
nyok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész ál-
lapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok
(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése;
reklámanyagok terjesztése; reklámidõ bérlete távközlési médi-
umban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámügy-
nökségek, hirdetõügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás ke-
reskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üz-
letvezetéshez; statisztikai információnyújtás; szabadtéri hirdetés;
szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazda-
sági ügyekben; szállodai üzletvezetés; számítógépes nyilvántar-
tások kezelése; szövegfeldolgozás; telefonos üzenetközvetítés
(telefonon el nem érhetõ személyeknek); televíziós reklámozás;
titkársági szolgáltatások; újság-elõfizetések intézése (mások szá-
mára); állásközvetítõ irodák; árubemutatás; áruminták terjeszté-
se; árverés; önköltségelemzés; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás;
üzleti információk; üzleti menedzselés elõadómûvészek részére;
üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési ta-
nácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó
szolgálatok.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; fordítói szolgáltatások; fotóriportok készítése;
gyakorlati képzés (szemléltetés); helyfoglalás show-mûsorokra;
játékkaszinó (szolgáltatásai); játéktermi szolgáltatások nyújtása;
karaokeszolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakozta-
tás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása;
kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kultu-
rális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelezõ tanfolya-
mok; modellügynökségek mûvészek számára; mozifilmek köl-
csönzése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); okta-
tás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online el-
érhetõ elektronikus publikációk [nem letölthetõk]; online játékok
szolgáltatása [számítógépes hálózatból]; pályaválasztási tanács-
adás; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakozta-
tás; riporteri szolgáltatások; show-mûsorok; show-mûsorok szer-
vezése (impresszárió szolgáltatásai); sportedzõtábori szolgáltatá-
sok; sportfelszerelések kölcsönzése (a jármûvek kivételével);
sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; sta-
dionok bérlete; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriu-
mok rendezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; szim-
póziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;
szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoztatás;
szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem rek-
lámcélú); televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése;
testnevelés; tornatanítás; versenyek szervezése (oktatás vagy szó-
rakoztatás); vidámparkok; videofilmgyártás; videoszalagok köl-

csönzése; videoszalagok vágása; video(szalagra) filmezés; világí-
tóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére;
zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, vari-
eték; éjszakai klubok; élõ elõadások bemutatása; üdülési tárgyú
információ; üdülõtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás).

(111) 190.395 (151) 2007.08.03.
(210) M 06 02511 (220) 2002.06.26.
(732) United Parcel Service of America, Inc., Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; elektromosság vezetésére, kapcsolására, átalakí-
tására, összegyûjtésére, szabályozására vagy irányítására szolgá-
ló berendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére,
továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adat-
hordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és
szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres
pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és
számítógépek; tûzoltó készülékek.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; üzleti konzultációs szolgáltatások.

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

(111) 190.551 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 02508 (220) 2006.07.20.
(732) Béndek Szolgáltató Bt., Biatorbágy (HU)

(541) CASSPEAT
(511) 35 Üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletvezetési

konzultáció, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok
irányításában, szakvéleményadás gazdasági ügyekben, konzultá-
ció személyzeti kérdésekben.

41 Konferenciák szervezése és lebonyolítása, gyakorlati kép-
zés (szemléltetés), oktatás, szövegek kiadása (nem reklámcélú).

(111) 190.552 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 02494 (220) 2006.07.20.
(732) SPIN Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kevei Mónika, Dr. Kevei Mónika 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) 190.553 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 02777 (220) 2006.08.15.
(732) Zsezserán Antal, Dunakeszi (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) ZSEZSI HUSI
(511) 29 Hús, hal, baromfi és vadhús, húskivonatok.

M1043

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/9

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(111) 190.554 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 02776 (220) 2006.08.15.
(732) intimpHarma Kft., Erk (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, egészségügyi termékek; (ezen belül külö-
nösen: nõgyógyászati, higiéniai készítmények).
10 Sebészeti, orvosi, gyógyászati készülékek és mûszerek;
(ezen belül különösen: nõgyógyászati, higiéniai készülékek, esz-
közök és tartozékaik).
44 Orvosi szolgáltatások, gyógyászati, higiéniai és szépség-
ápolási szolgáltatások emberek részére; (ezen belül különösen:
nõgyógyászati, higiéniai szolgáltatások).

(111) 190.555 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 02674 (220) 2006.08.02.
(732) RAMSYS Informatikai Kutató Fejlesztõ és Szolgáltató Zrt.,

Kecskemét (HU)

(546)

(511) 35 Árverés, állásközvetítés, export-import ügynökség, szakér-
tõi véleménynyújtás, gazdasági tanácsadás, becslések, kereske-
delmi ügynökségek, könyvvizsgálat, üzletviteli tanácsadás, szak-
értõi tevékenység, üzleti információk, számítógépes adatbázis-
szervezés, -kezelés.
38 Üzenetek, képek, adatok, programok továbbítása adat- és
vagyonvédelemre, tömegközlekedés, értékesítés, vásárlás, bár-
milyen ügyfélforgalom szervezésére alkalmas vezetékes vagy ve-
zeték nélküli, pl. internetalapú számítástechnikai rendszerek, hír-
ügynökség, interneten elérhetõ adatbázisok.
42 Számítógépes programrendszerek, szakértõi programok,
adatbázisok készítése, értékesítése, szakértõi munkák, hardver-,
szoftverfejlesztés, értékelés, becslés, kutatás, szakvélemény vagy
szaktanácsadás, számítógépes adatvédelem, adatbiztonság.

(111) 190.556 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 02669 (220) 2006.08.02.
(732) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)

(541) videa
(511) 38 Távközlés: nevezetesen szélessávú internetszolgáltatás, vi-

deo le- és feltöltés internetre.
41 Nevelés és szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturá-
lis tevékenységek.

(111) 190.557 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 02498 (220) 2006.07.20.
(732) Grupo Bimbo S.A. de C.V., México Distrito Federal,

Mexico (MX)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CHIPOTLES
(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) 190.558 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 02496 (220) 2006.07.20.
(732) HEMBACH Kft., Polgárdi (HU)
(740) Drávucz András, Jenõ

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba, különösen mûanyag lapok, zsá-
kok és tasakok borítás és csomagolás céljára.

(111) 190.559 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 02495 (220) 2006.07.20.
(732) SPIN Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kevei Mónika, Dr. Kevei Mónika Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 190.560 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 02491 (220) 2006.07.20.
(732) FAIRIMPEX Hungária Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Vecsés (HU)

(546)

(511) 36 Ingatlankezelés; irodák (ingatlanok) bérlete.

(111) 190.561 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 02493 (220) 2006.07.20.
(732) SPIN Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kevei Mónika, Dr. Kevei Mónika 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) 190.562 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 02333 (220) 2006.07.07.
(732) International Currency Technologies Corporation,

Taipei (TW)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Automata érmeszámláló és -válogató gépek valódi és hamis
érmék szétválasztására, valutaváltó gépek, automata pénzkiadó
gépek, pénzszámláló gépek, automata érmekiadó gépek, automa-
ta fizetõeszköz-számláló gépek, elektronikus fizetõeszköz-foga-
dó gépek hitelkártyák, telefonkártyák, buszjegyek/kártyák, újsá-
gok és italok árusításához, bankjegyelfogadó gépek valódi és ha-
mis bankjegyek szétválasztására, fizetõeszköz-ellenõrzõ gépek
valódi és hamis fizetõeszközök szétválasztására, pénzérme-elfo-
gadó gépek valódi és hamis pénzérmék szétválasztására, pénzér-
meváltó gépek, papírpénz-ellenõrzõ gépek valódi és hamis papír-
pénzek szétválasztására, árusítógépek, automata kártyakiadó gé-
pek elõre fizetett kártyák és telefonkártyák eladásához, elektroni-
kus jegynyomtatók.
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(111) 190.563 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 02338 (220) 2006.07.07.
(732) Sumi ’97 Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Szórakoztatás; elõadó-mûvészeti szolgáltatás; gyermekmû-
sor-szolgáltatás.

(111) 190.564 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 01916 (220) 2006.05.30.
(732) Astellas Pharma Inc., Tokyo (JP)
(300) 2006-047347 2006.05.24. JP
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok, gyógyszerésze-
ti készítmények és anyagok immunterápiás célra.

(111) 190.565 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 01917 (220) 2006.05.30.
(732) The Scott Fetzer Company (Delaware államban bejegyzett

társaság), Westlake, Ohio (US)
(300) 76/654,384 2006.02.01. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 7 Porszívók és azok tartozékai.

(111) 190.566 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 01918 (220) 2006.05.30.
(732) The Scott Fetzer Company (Delaware államban bejegyzett

társaság), Westlake, Ohio (US)
(300) 76/651,946 2005.12.15. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) AVALIR
(511) 7 Porszívók és azok tartozékai.

(111) 190.567 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 02500 (220) 2006.07.20.
(732) Grupo Bimbo S.A. de C.V., México Distrito Federal,

Mexico (MX)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CHOCORETAS
(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) 190.568 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 02503 (220) 2006.07.20.
(732) Grupo Bimbo S.A. de C.V., México Distrito Federal,

Mexico (MX)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DUVALIN
(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) 190.569 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 02504 (220) 2006.07.20.
(732) Grupo Bimbo S.A. de C.V., México Distrito Federal,

Mexico (MX)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker

& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) DUVALETA
(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) 190.570 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 02509 (220) 2006.07.20.
(732) WIENERBERGER zRt., Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Péter, Dr. Balogh Péter és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) WIENERBERGER POROTHERM HS
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési

csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 190.571 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 02521 (220) 2006.07.24.
(732) Kálmánczhey Kornél, Miskolc (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáru.

(111) 190.572 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 02668 (220) 2006.08.02.
(732) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 38 Távközlés: nevezetesen szélessávú internetszolgáltatás, vi-
deo le- és feltöltés internetre.
41 Nevelés és szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturá-
lis tevékenységek.
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(111) 190.573 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 02497 (220) 2006.07.20.
(732) Precitool Hungaria Kft., Székesfehérvár (HU)

(546)

(511) 1 Ipari, mezõgazdasági, kertészeti termékek fémek edzésére,
hegesztésére vonatkozó termékek, ipari rendeltetésû ragasztó-
anyagok.
4 Ipari olajok, zsírok, kenõanyagok, porfelszívó, portalanító,
porlekötõ termékek.
6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, fém építõanyagok, hor-
dozható fémszerkezetek, nem elektromos fémkábelek, fémveze-
tékek, lakatosipari termékek, fém tömegcikk, fémcsövek, csõve-
zetékek, egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba.
7 Gépek, szerszámgépek, motorok, erõátviteli elemek.
8 Kézi szerszámok és kézzel mûködtetett eszközök, vágó- és
szúrófegyverek.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció, irodai munkák.
37 Javítás, szerelési szolgáltatások.
40 Anyagmegmunkálás.

(111) 190.574 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 02490 (220) 2006.07.20.
(732) Gimesi Ildikó, Nagymaros (HU)

(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) 190.575 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 02492 (220) 2006.07.20.
(732) Hargitai Sándor, Budaörs (HU)
(740) dr. Kolozs László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
36 Ingatlanügyletek.

(111) 190.576 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 02332 (220) 2006.07.07.
(732) OTP Ingatlan Rt., Budapest (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 190.577 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 02337 (220) 2006.07.07.
(732) Cognative Piac- és Közvéleménykutató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bárd Károly, Bárd, Cseri és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(111) 190.578 (151) 2007.08.08.
(210) M 05 03818 (220) 2005.11.30.
(732) MAMMINA Ruházati Kereskedelmi Bt., Csomád (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 190.579 (151) 2007.08.08.
(210) M 04 04474 (220) 2004.11.08.
(732) GREEN FOOD Hungary Élelmiszerkereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kittka András, Kittka & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai krémek.

(111) 190.580 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 01957 (220) 2006.06.01.
(732) Ferencz Annamária, Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-
mentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más
készítmények italokhoz.

(111) 190.581 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 02363 (220) 2006.07.11.
(732) Tropicana Products, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) TROPICANA GO
(511) 32 Gyümölcslevek és gyümölcslé italok.

(111) 190.582 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 03028 (220) 2006.09.12.
(732) MOGYI Kereskedelmi Kft., Csávoly (HU)
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(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemény és
cukrászati sütemények, fagylaltok, méz, kukorica (darált), kuko-
rica (pattogatott), kukorica (sült), melaszszirup, élesztõ, sûtõpo-
rok, só, mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek, jég.

(111) 190.583 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 02909 (220) 2006.08.30.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) KISKONDAS
(511) 29 Hús és szárnyas, mélyfagyasztva is; hús- és szárnyastermé-

kek; húsból és szárnyasból készült készételek; készételek, melyek
lényegében húst és szárnyast tartalmaznak.

(111) 190.584 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 03199 (220) 2006.09.26.
(732) Isidor-Net Bt., Szombathely (HU)
(740) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) AZ INFORMATIKA ÕRSZEME
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-

tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 190.585 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 03025 (220) 2006.09.12.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

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

rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemény és
cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ, sûtõ-
porok; só, mustár, ecet, fûszeres mártások, fûszerek; jég.

(111) 190.586 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 01396 (220) 2006.04.24.
(732) BONGRAIN S.A. a French Société anonyme, Viroflay (FR)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

(111) 190.587 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 03035 (220) 2006.10.09.
(732) Li Shengguang, Zhejiang (CN)
(740) dr. Varga Marietta ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

(111) 190.588 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 02528 (220) 2006.07.24.
(732) Orthofix S.r.l., Bussolengo (IT)
(300) 1106236 2006.03.09. BX
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek; mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

(111) 190.589 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 02113 (220) 2006.06.15.
(732) Diageo North America, Inc., Norwalk, Connecticut (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 190.590 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 02360 (220) 2006.07.11.
(732) CompLex Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 9 Mágneses adathordozók, hanglemezek; CD-ROM (kom-
pakt) lemezek, DVD-diszkek, hajlékony lemezek.

16 Papír, karton és ezen anyagokból készült olyan termékek,
amelyek más osztályokba nem tartoznak; nyomdaipari, könyvkö-
tészeti termékek, könyvek, nyomtatványok, naptárak; folyóira-
tok, újságok.

(111) 190.591 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 03033 (220) 2006.09.12.
(732) Golf USA, Inc., Oklahoma City, Oklahoma (US)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedõk.

28 Sportcikkek és sportfelszerelések; sporttáskák; golfcikkek
és golffelszerelések; golfütõk; golflabdák; golftáskák; golfkesz-
tyûk.

35 Ruházati és sportcikkekkel, beleértve a golfozáshoz hasz-
nált felszereléseket, ruházatot és tartozékokat, kapcsolatos kiske-
reskedelem; ruházattal és sportcikkekkel kapcsolatos franchise
szolgáltatások, beleértve mûszaki segítség nyújtását golfozáshoz
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használt felszereléseket, ruházatot és tartozékokat forgalmazó
sportfelszerelési üzletek létrehozásához és/vagy mûködtetéséhez.

(111) 190.592 (151) 2007.08.08.
(210) M 05 01563 (220) 2005.05.03.
(732) Albatrosz 21 Sport Egyesület, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Brazil, Copacabana Beach-i hangulatot idézõ show-mûso-
rok rendezése, brazil fellépõkkel; brazil kultúrára épülõ elõadá-
sok, brazil sporttal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása.
43 A vendéglátó-ipari szolgáltatás keretein belül speciális bra-
zil ételeket, italokat, koktélokat szolgálnak fel, brazil kultúrkör-
bõl eredõ öltözékben.

(111) 190.593 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 03207 (220) 2006.09.26.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) MIGRATRIPTAN
(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) 190.594 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 02361 (220) 2006.07.11.
(732) CompLex Kiadó Kft., Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 9 Mágneses adathordozók, hanglemezek; CD-ROM (kom-
pakt) lemezek, DVD-diszkek, hajlékony lemezek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült olyan termékek,
amelyek más osztályokba nem tartoznak; nyomdaipari, könyvkö-
tészeti termékek, könyvek, nyomtatványok, naptárak; folyóira-
tok, újságok.

(111) 190.595 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 02912 (220) 2006.08.30.
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 190.596 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 03202 (220) 2006.09.26.
(732) Techfast Manufacturing SDN BHD, Shah Alam,

Selangor (MY)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; csapszegek, csavarok
fémbõl; anyacsavarok fémbõl; fémcsavarok; szegecsek fémbõl;
szögek.

(111) 190.597 (151) 2007.08.08.
(210) M 06 03200 (220) 2006.09.26.
(732) Interiora House Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Pallag Péter, Törõ és Pallag Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 190.598 (151) 2007.08.08.
(210) M 04 03928 (220) 2004.09.22.
(732) Beney Péter Árpád, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 190.599 (151) 2007.08.08.
(210) M 04 02187 (220) 2004.05.07.
(732) Csoknyay Zoltán, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ,

S.B.G & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) RETRO CAFÉ
(511) 39 Házhozszállítás (pizzafutár).

43 Vendéglátó-ipari szolgáltatások, éttermek, kávézók.

A rovat 239 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 180.680, 188.162,
188.166, 189.019, 189.300, 189.580, 189.644–189.647, 189.650,
190.047, 190.049, 190.056–190.062, 190.064, 190.066, 190.068,
190.069, 190.071, 190.073, 190.074, 190.076, 190.078, 190.080,
190.082, 190.084–190.087, 190.094, 190.095, 190.097, 190.098,
190.100–190.116, 190.118–190.123, 190.125, 190.219–190.255,
190.258, 190.273–190.295, 190.301–190.306, 190.327–190.358,
190.364, 190.368–190.383, 190.385–190.395, 190.551–190.599,
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