
(111) 189.984
(210) M 05 01944 (220) 2005.06.03.
(732) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart (BE)
(300) 2383919 2005.02.09. GB
(740) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) PACIRIX
(511) 5 Oltóanyagok humán használatra.

(111) 190.645 (151) 2007.08.10.
(210) M 04 01207 (220) 2004.03.18.
(732) INTERLABO LIMITED, Nicosia (CY)
(740) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 7 Gépek és motorok (kivéve a mezõgazdaság, kertészet és
szõlészet területét), elektromos háztartási keverõgépek, elektro-
mos konyharobotok, elektromos háztartási darálók, elektromos
háztartási vágók, elektromos és légkalapácsok, mosogatógépek,
mosógépek és centrifugák, porszívók és poreltávolító berendezé-
sek a hozzá tartozó kellékekkel együtt, elektromos személyi
higiéniai kisgépek, varrógépek, vasalógépek.
8 Kézi (mechanikus) mûszerek, szerszámok és készülékek
(kivéve a kézzel mûködtetett eszközöket a mezõgazdaság, kerté-
szet és szõlészet területén), borotvakészletek, nem elektromos bo-
rotvakészülékek, borotvapengék, szakállvágó ollók, állatbõrvágó
ollók, állatszõrvágó ollók, merõkanalak, evõeszközök, kézi nem
elektromos háztartási kisgépek, villanyborotvák, szõrtelenítõ ké-
szülékek, elektromos hajsütõ vasak, elektromos manikûrkészle-
tek.

(111) 190.692 (151) 2007.08.24.
(210) M 05 00906 (220) 2005.03.08.
(732) CAPE CLEAR AVIATION Repülõtér Üzemeltetõ

és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Gábor, Dr. Horváth Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) UNGARNS FREUNDLICHER FLUGHAFEN
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(111) 190.693 (151) 2007.08.24.
(210) M 05 00907 (220) 2005.03.08.
(732) CAPE CLEAR AVIATION Repülõtér Üzemeltetõ

és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Gábor, Dr. Horváth Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) A VENDÉGVÁRÓ REPÜLÕTÉR
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(111) 190.694 (151) 2007.08.24.
(210) M 05 00908 (220) 2005.03.08.
(732) CAPE CLEAR AVIATION Repülõtér Üzemeltetõ

és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Gábor, Dr. Horváth Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HUNGARY’S FRIENDLY AIRPORT
(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

(111) 191.019
(210) M 04 03063 (220) 2004.07.13.
(732) Rédei Erika, Tapolca (HU)
(740) dr. Rátky Miklós ügyvéd, Dr. Rátky és Társa Ügyvédi Iroda,

Bimbó út 4.

(541) GORILLA-UNIT
(511) 25 Ruhák, cipõk, kalapáruk.

(111) 191.096
(210) M 06 01389 (220) 2006.04.21.
(732) Vörös Zoltán, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Alsónemûk, ellenzõs sapkák, fejdíszek (kalapáruk), fejkö-
tõk, ingek, kötszövött áruk, nadrágok, overall, pulóverek, ruhane-
mûk, sapkák, sálak, trikók, zoknik.

35 Árubemutatás, export-import ügynökségek, hirdetés, kö-
zönségszolgálat, piackutatások, plakáthirdetés, áruminták, rek-
lámanyagok, röpiratok, prospektusok, nyomtatványok terjeszté-
se, a 25-ös osztályba sorolt termék kis- és nagykereskedelme.

(111) 191.097 (151) 2007.09.10.
(210) M 07 00861 (220) 2007.03.14.
(732) Romitelli Valeriano, Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, 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) 191.110 (151) 2007.09.18.
(210) M 07 01280 (220) 2007.04.18.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) COGIVA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.111 (151) 2007.09.18.
(210) M 07 01503 (220) 2007.04.19.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.113 (151) 2007.09.18.
(210) M 07 01282 (220) 2007.04.18.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) CONFUTIN
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.
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(111) 191.114 (151) 2007.09.18.
(210) M 07 01314 (220) 2007.04.18.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) LIMFOCEX
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.115 (151) 2007.09.18.
(210) M 07 01306 (220) 2007.04.18.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) KIMELIN
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.116 (151) 2007.09.18.
(210) M 07 01485 (220) 2007.04.19.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.117 (151) 2007.09.18.
(210) M 07 01316 (220) 2007.04.18.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) MARGARITA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.118 (151) 2007.09.24.
(210) M 07 01506 (220) 2007.04.19.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.119 (151) 2007.09.18.
(210) M 07 01504 (220) 2007.04.19.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.120 (151) 2007.09.18.
(210) M 07 01285 (220) 2007.04.18.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) DAVCOMBIN
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.121 (151) 2007.09.18.
(210) M 07 01507 (220) 2007.04.19.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.133 (151) 2007.09.18.
(210) M 06 02260 (220) 2006.06.30.
(732) Szekeres Piroska Zsuzsanna, Budapest (HU)

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

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

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

(111) 191.209 (151) 2007.09.24.
(210) M 07 01486 (220) 2007.04.19.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.215 (151) 2007.09.27.
(210) M 06 02732 (220) 2006.08.09.
(732) Beverage Marketing USA, Inc. (New York államban

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

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Jeges teák, ice tea.

(111) 191.216 (151) 2007.10.01.
(210) M 07 01296 (220) 2007.04.18.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) FLOORAL
(511) 5 Gyógyszerkészítmények, kivéve szemészeti készítmények.

(111) 191.217 (151) 2007.10.01.
(210) M 07 01416 (220) 2007.04.19.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények, kivéve szemészeti készítmények.

(111) 191.218 (151) 2007.10.01.
(210) M 05 00563 (220) 2005.02.10.
(732) TAURINVEST Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 4 Kenõanyagok.
12 Új és használt motorkerékpárok, alkatrészek, tartozékok,
gumiabroncsok.
25 Motorosruházat és kiegészítõk.
37 Motorszerviz, állapotfelmérés, gumiabroncs-szerelés.
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(111) 191.219 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 03687 (220) 2006.11.13.
(732) ENERGOFISH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Harányi Ágnes ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 28 Horgászfelszerelések; horgászbotok; horgászorsók; hor-
gászzsinórok; horgászcsalik; horgászcsalétkek; kapásérzékelõk;
kapásjelzõk; horgászúszók; merítõzsákok horgászathoz; halhor-
gok és egyéb horgászattal kapcsolatos eszközök.

(111) 191.220 (151) 2007.10.01.
(210) M 07 01556 (220) 2007.04.21.
(732) Varga István 50%, Budapest (HU);

Varga Lilla Enikõ 25%, Budapest (HU);
Varga Istvánné 25%, Budapest (HU)

(541) ARSAD La Véritable Eau d’Arquebusade de
FABRE & BOUET

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

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

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

(111) 191.221 (151) 2007.10.01.
(210) M 05 02371 (220) 2005.07.15.
(732) Otthonkalauz Kft., Gyõr (HU)

(591)

(511) 16 Reklámkiadványok; nyomtatott információs és regionális
kiadványok; hírlevelek; újságok; folyóiratok; magazinok; nyom-
daipari termékek; ismertetõfüzetek és különféle útmutatók; idõ-
szaki kiadványok; terjesztett útmutató és tájékoztató, szórakozta-
tóprogramokra vonatkozó ismertetõk, mûsorkalauzok; könyvek;
egyéb nyomtatott anyagok.

(111) 191.222 (151) 2007.10.01.
(210) M 07 01710 (220) 2007.05.08.
(732) Vita Juice Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 191.223 (151) 2007.10.01.
(210) M 07 01693 (220) 2007.05.08.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) TAMSOPROST
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.224 (151) 2007.10.01.
(210) M 07 01696 (220) 2007.05.08.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.225 (151) 2007.10.01.
(210) M 07 01694 (220) 2007.05.08.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(541) DUAMILD
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.226 (151) 2007.10.01.
(210) M 07 01695 (220) 2007.05.08.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.227 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 02542 (220) 2006.07.25.
(732) ECOWASH Hungary Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 191.228 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 04227 (220) 2002.12.20.
(732) Aldata Solution Oyj (a Public Limited Company), Vantaa (FI)
(740) dr. Szamosi Katalin ügyvéd, S.B.G.& K. Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ALDATA RETAIL SOLUTIONS
(511) 9 Számítógépszoftverek kiskereskedelmi és logisztikai admi-

nisztráció céljára.
35 Számítógépszoftverek értékesítése.
42 Számítógépszoftverek tervezése és fejlesztése.

(111) 191.229 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 03340 (220) 2006.10.10.
(732) Szelpo AutoControl Systems Kft., Székesfehérvár (HU)
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(740) dr. Trájer Csaba, Székesfehérvári 5. sz. Ügyvédi Iroda,
Székesfehérvár

(541) Szelpo TachoControl Systems
(511) 9 Analóg és/vagy digitális gépjármû-menetírók által rögzített

adatok számítógépes feldolgozására szolgáló szoftverek.

(111) 191.230 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 03338 (220) 2006.10.10.
(732) Microware Hungary Kft., Miskolc (HU)

(546)

(511) 42 Internetes szolgáltatások részeként doménregisztrációs
szolgáltatásra korlátozva.

(111) 191.231 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 03467 (220) 2006.10.20.
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington,

Delaware (US)
(300) 2419979 2006.04.21. GB
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 34 Cigaretták, dohány, dohánytermékek, dohányzással kap-
csolatos cikkek, öngyújtók, gyufák.

(111) 191.232 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 03690 (220) 2006.11.13.
(732) WELL-PRESS Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Miskolc (HU)
(740) dr. Szabó Péter ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak készítése; in-
formációk számítógépes adatbázisokba való rendezése; informá-
cióknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; online
hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton; reklámozás.

(111) 191.233 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 03475 (220) 2006.10.24.
(732) Power Plate International Limited, London (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) MY POWER PLATE
(511) 10 Orvosi készülékek és mûszerek.

28 Más osztályba nem tartozó sport-, testépítõ (bodybuilding)
és testnevelési felszerelések.

(111) 191.234 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 03550 (220) 2006.10.30.
(732) Theodora Közhasznú Alapítvány, Kékkút (HU)

(546)

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

(111) 191.235 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 03694 (220) 2006.11.13.
(732) Lin Yun Feng, Budapest (HU)
(740) dr. Kovács P. Zoltán, Dr. Kovács P. Zoltán Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; ezen belül különösen
dzsekik, felsõruházat, ingek, kabátok, melegítõk, nadrágok, pó-
lók, pulóverek, sapkák, sportcipõk, sporttrikók, tornacipõk, zok-
nik.

(111) 191.236 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 03549 (220) 2006.10.30.
(732) Theodora Közhasznú Alapítvány, Kékkút (HU)

(546)

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

(111) 191.237 (151) 2007.10.01.
(210) M 05 01721 (220) 2005.05.17.
(732) Red Bull GmbH, Fuschl am See (AT)
(740) dr. Szamosi Katalin ügyvéd, S.B.G.& K. Budapesti Ügyvédi

Iroda, Budapest

(591)

(511) 32 Energiaitalok.

(111) 191.238 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 00482 (220) 2006.02.10.
(732) Rentschler Arzneimittel GmbH, Laupheim (DE)
(300) 305 55 659 2005.09.16. DE
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
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(541) Pré Control
(511) 5 Elsõsorban terhesség és ovuláció kimutatására szolgáló di-

agnosztikai készítmények.

(111) 191.239 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 02758 (220) 2006.08.11.
(732) dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

(546)

(511) 30 Teák.

(111) 191.240 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 03610 (220) 2006.11.06.
(732) Fort James Operating Company, Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán ügyvéd, Martonyi és Kajtár

Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ENMOTION
(511) 16 Papírtörülközõk.

21 Papírtörülközõ-adagolók.

(111) 191.241 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 02474 (220) 2006.07.18.
(732) Chio-Wolf Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

(541) CHIO Hagymás karika
(511) 30 Extrudálással készült, valamint más módon elõállított hagy-

más ízû snacktermékek.

(111) 191.242 (151) 2007.10.01.
(210) M 05 02916 (220) 2005.09.08.
(732) Pesti Est Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 191.243 (151) 2007.10.01.
(210) M 05 02806 (220) 2005.08.30.
(732) SaveAs Információvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zalán Gábor, Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) EagleEyeOS
(511) 9 Adatfeldolgozó készülékek, CD-ROM- (kompakt) leme-

zek, csipek (integrált áramkörök), csuklótámaszok számítógép
használatához, egér (informatikai), egéralátétek, hajlékony (flop-
py) lemezek, hordozható telefonok, integrált áramkörök, interfé-
szek (informatikai), lemezadagolók, juke-boxok (informatikai),
lemezmeghajtók (számítógépekhez), mágneses adathordozók,
mágneskártyák, mágneslemezek, modemek, monitorok (hard-
ver), monitorok (számítógépprogramok), navigációs berendezé-

sek jármûvekbe (fedélzeti számítógépek), noteszgépek, noteboo-
kok, nyomtatók számítógépekhez, nyomtatott áramkörök, operá-
ciós rendszerek számítógépekhez, optikai adathordozók, rádióte-
lefon-készülékek, számítógép-billentyûzetek, számítógép-me-
móriák, számítógépprogramok (letölthetõ), számítógépek, számí-
tógép-perifériák, számítógépprogramok (rözített).
42 Kutatás és fejlesztés (mások részére), mûszaki kutatás, 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.

(111) 191.244 (151) 2007.10.01.
(210) M 05 02014 (220) 2005.06.13.
(732) St. Andrea Kft., Egerszalók (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(541) akutyafáját
(511) 33 Gyümölcstartalmú alkoholos italok; alkoholos eszenciák;

almaborok; borok; szeszes italok; égetett szeszes italok; aperiti-
fek, emésztést elõsegítõ italok (tömény italok és likõrök).

(111) 191.245 (151) 2007.10.01.
(210) M 05 03504 (220) 2005.11.02.
(732) Telkes Tanácsadó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Kövér József ügyvéd, Budapest

(541) Telkes
(511) 35 Üzletviteli tanácsadás, szervezeti tanácsadás, általános és

stratégiai tanácsadás, növekedési tanácsadás, vezetési tanácsadás.
41 Oktatás, szakmai tréningek, oktatáshoz kapcsolódó bármely
kiegészítõ szolgáltatás.
42 Számítástechnikai hardver és szoftver tervezése, fejlesztése,
telepítése és ezekhez kapcsolódó tanácsadói és szakértõi szolgál-
tatások.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 191.246 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 01336 (220) 2006.04.18.
(732) MILKO Kft., Ercsi (HU)
(740) dr. Illés Attila József, Dr. Csontos és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Gastro Hús
(511) 29 Disznóhús; fésûskagyló (nem élõ); garnélarákok (nem élõ);

hal (nem élõ); hal, tartósított; halból készített ételek; halenyv, zse-
latin táplálkozáshoz; halfilé; halhús emberi fogyasztásra; halkon-
zervek; hentesáruk; heringek, homár (nem élõ); hús; hús, tartósí-
tott; húskivonatok; húskocsonya; húskonzervek; húsleves, erõle-
ves; húsleves-koncentrátumok; húsleveshez (táptalajhoz) készít-
mények; kagylók, ehetõ (nem élõ); kagylók (nem élõ); kolbász,
languszták (nem élõ); lazac; máj; májpástétom; osztriga (nem
élõ); pacal; rákfélék, keménytestû (nem élõ); rákok, folyami (nem
élõ); sonka, sózott hal; sózott hús; szalonna; szardella, ajóka;
szardínia; tengeri rákok, apró (nem élõ); tonhal; vadhús; állati
velõ táplálkozási célra.

(111) 191.247 (151) 2007.10.01.
(210) M 06 02986 (220) 2006.09.06.
(732) S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

M1348

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/12

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(546)

(511) 5 Gyomirtó szerek, kártékony állatok irtására szolgáló készít-
mények; rovarölõ szerek; molytalanító szerek; rovarriasztó sze-
rek, gombaölõ szerek (fungicidek), patkányirtó szerek.

(111) 191.248 (151) 2007.10.01.
(210) M 05 02496 (220) 2005.07.27.
(732) SYDNEX Kft., Szerencs (HU)

(546)

(511) 16 Csomagoláshoz szolgáló mûanyagok (amelyek más osztá-
lyokba nem tartoznak); szüretelõzsák, nagyméretû szemeteszsák,
szemeteszsákok, szemetesbetét, szalagbehúzós szemetes, illatos
szemeteszsák, takarófólia, simítózáras tasakok, hûtõtasak, uzson-
nástasak; ruhaborító, illatos ruhaborító (levendula); jégkocka
(jéggolyó) tasak; védõkesztyû (nõi-férfi); esõkabát; asztalterítõ;
zsinórfüles hordtáska; szalagfüles hordtáska.

(111) 191.249 (151) 2007.10.01.
(210) M 05 02502 (220) 2005.07.27.
(732) BERLIN-CHEMIE AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

(111) 191.250 (151) 2007.10.01.
(210) M 05 01059 (220) 2005.03.22.
(732) TV Products Kereskedelmi Kft., Gyõr (HU)

(541) SUPER CHOPPER
(511) 7 Gépek ételek feldolgozására, nevezetesen reszelõk, keve-

rõk, mixerek, dagasztók, húsdarálók, darálók és ételvágók, kávé-
darálók, gyümölcsprések, gyümölcs- és zöldségcentrifugák, zöld-
séghámozók, szeletelõk, zöldségvágók, elektromos kések, kés-
élezõ gépek, konzervnyitó gépek, mosogatógépek, mosógépek,
centrifugák.
35 Hirdetésekre, árueladásra, az üzletág típusa szerint besorolt
üzletekre és az eladások volumenének alakulására vonatkozó tá-
jékoztatás; kereskedelmi információkat nyújtó üzleti tájékozta-
tás; hirdetés megbízás alapján; különféle áruk és szolgáltatások
összegyûjtése mások számára annak érdekében, hogy a vásárlók
megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat és szol-
gáltatásokat; különféle árukra vonatkozó számítógépes megren-
delési szolgáltatások nyújtása megbízás alapján, telefonon és szá-
mítógép-terminálokon keresztül; hirdetési célú bemutatók irányí-
tása; telefonüzenet-rögzítõ szolgáltatások; telefonhívások foga-
dását végzõ titkársági szolgáltatások; piackutatás számítógépes
adatbázis segítségével; eladásösztönzés és hirdetések tervezése;
üzletvezetés; üzleti kutatás; hirdetési és promóciós szolgáltatá-
sok, valamint ezekre vonatkozó tájékoztatás; globális számítógé-
pes és médiahálózaton keresztül történõ eladások lebonyolításá-
val kapcsolatos adminisztráció.

(111) 191.251 (151) 2007.10.01.
(210) M 05 02510 (220) 2005.07.27.
(732) Coortus Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, haj-
mosó szerek, fogkrémek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályba; nyomdaipari termékek; könyvköté-
szeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; irodai cikkek (búto-
rok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivéte-
lével).

(111) 191.252 (151) 2007.10.01.
(210) M 05 01492 (220) 2004.01.13.
(732) Rautaruukki Oyj, Helsinki (FI)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(541) RUUKKI
(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; fémlemezek, lapok, tekercsek, fémcsövek és ido-
mok; burkolat nélkül vagy burkolattal.
35 Fémekkel és fémtermékekkel, fém és nem fém építõ-, konst-
rukciós, mérnöki és felszerelési anyagokkal, gépekkel és szer-
számgépekkel, valamint gépjármûvekkel kapcsolatos nagykeres-
kedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatások; franchise szolgáltatá-
sok.
40 Anyagmegmunkálás.

(111) 191.253 (151) 2007.10.01.
(210) M 05 01248 (220) 2005.05.23.
(732) YOUR PC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)
(740) dr. Kalász Imre, Papp-Kalász-Tóth Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Festékezõasztalok (tintatartályok), festékezõszalagok, fes-
tékezõvásznak iratmásoló gépekhez.

(111) 191.254 (151) 2007.10.01.
(210) M 05 02799 (220) 2005.08.29.
(732) BLOGTER Információszolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) id. Miskolczy Csaba Zoltán, Budapest

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és
fejlesztése.

(111) 191.258 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03834 (220) 2006.11.23.
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MURATTI AMBASSADOR
(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, kivéve

szivarok és kis szivarok (cigarillók), de ideértve cigaretták, do-
hány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány,
bagó, tubák/burnót, kretek; dohánypótlók és -helyettesítõk (nem
orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és
-csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és ha-
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mutartók nem nemesfémbõl vagy azzal ötvözve, vagy borítva,
pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák.

(111) 191.259 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03831 (220) 2006.11.23.
(732) Primacom Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PRIMACOM
(511) 35 Állásközvetítõ irodák, árubemutatás, árverés, becslések, ér-

tékelések ügyletekben, gyapjúanyagok becslése, reklámdoku-
mentáció rendezése, export-import ügynökségek, fénymásolással
történõ reprodukció, gépírási szolgáltatások, hirdetés, hirdetõ-
ügynökségek, import-export ügynökségek, állásközvetítõ irodák,
kereskedelmi információs ügynökségek, kirakatrendezés, kon-
zultációk személyzeti kérdésekben, konzultációk üzletvezetés-
hez, hirdetõtáblák kölcsönzése, irodai gépek és készülékek köl-
csönzése, reklámanyagok kölcsönzése, könyvelés, közönségszol-
gálat, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, okmányok másolása,
önköltségi, elõállítási ár elemzése, piackutatások, plakáthirdetés,
rádiósreklám, televíziósreklám, reklámanyagok kölcsönzése,
reklámújság, statisztikai tájékoztatás, szakértõi véleménynyújtás
ügyletekben, számlakivonatok, számlák ellenõrzése, személyzeti
kérdésekben konzultációk, tanácsadás az ipari tulajdonjog terüle-
tén, tanácsadó szolgálat üzletszervezési és irányítási kérdésekben,
ügyletekkel kapcsolatos tájékoztatások, reklámanyagok,
röpiratok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták terjesztése,
tõzsdei árfolyamjegyzés, üzletvezetésben kisegítés, üzletvezetés-
hez tanácsadó szolgáltatás, vezetésben nyújtott támogatás keres-
kedelmi vagy iparvállalatoknál.
36 Adóügyi becslések, adóügyi szakvélemények, balesetbizto-
sítás, betegbiztosítás, bankügyletek, mezõgazdasági üzemek bér-
lete, biztosítási ügynökségek, biztosítások, tõkeelhelyezés, élet-
biztosítás, értékek letétbe helyezése, értékpapírok letétbe helye-
zése, fiduciáris szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatások (tõ-
keszolgáltatások), hitel, hitelbehajtó ügynökségek, hitelirodák,
ingatlan haszonbérbe adása, ingatlanok becslése, ingatlanok ke-
zelése, ingatlanügynökségek, jótékony célú gyûjtések, kézi zá-
logkölcsön folyósítása, cserekompenzációs ügyletek, pénzköl-
csön, lakások bérlete, lakásügynökségek, óvadék (garancia), pán-
célszekrénybe letét, pénzügyi becslések, pénzügyi elemzések,
pénzügyletek, sorsjátékszervezetek, takarékoskodás, tengeri biz-
tosítás, tõkebefektetés, tõkeberuházás, tranzakciók (pénzügyi
ügyletek), tûz elleni biztosítás, utazásicsekk-kibocsátás, ügynöki
munkák, vámügynökségek, valutaügyletek, zálogkölcsön.

(111) 191.260 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03832 (220) 2006.11.23.
(732) Stylia Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Muszka Sándor, Dr. Muszka Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 191.261 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03835 (220) 2006.11.23.
(732) Hungary Yuan Hua Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 191.262 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03839 (220) 2006.11.23.
(732) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 191.263 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03842 (220) 2006.11.23.
(732) Turcsán Pál, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; árubemutatás, beszerzõi szolgáltatások (áruk, illetve
szolgáltatások beszerzése mások számára), kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások szervezése, kirakatrendezés, reklámanya-
gok terjesztése, szabadtéri hirdetés, internetes kereskedelmi ügy-
letek, dísznövény-kereskedelem, fenyõfa-kereskedelem.

39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; áruszállítás és
-tárolás, gépkocsival történõ szállítás, gyorsszolgálat (áru és üze-
net továbbítása), hulladék szállítása és tárolása, házhoz szállítás.

(111) 191.264 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03843 (220) 2006.11.23.
(732) Harczi Sándor, Kecskemét (HU);

Harczi Edina, Kecskemét (HU)

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

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

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

(111) 191.265 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03980 (220) 2006.12.07.
(732) HOPI Hungária Logisztikai Kft., Gyál (HU)
(740) dr. Czifra Péter, Czifra & Neményi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
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(111) 191.266 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03984 (220) 2006.12.07.
(732) Bányász Rita, Keszthely (HU);

Kovács Piroska, Gyenesdiás (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) GRACIA PACK
(511) 5 Higiéniai termékek, higiéniai tárolók.

(111) 191.267 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03830 (220) 2006.11.23.
(732) ERSTE BANK HUNGARY Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Choma Helga, Berzeviczi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Pénzmûveletek, értékpapírügyletek, ingatlanokkal kapcso-
latos banki szolgáltatások.

(111) 191.268 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03681 (220) 2006.11.09.
(732) Huang Lu Pin, Budapest (HU)

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

(111) 191.269 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03680 (220) 2006.11.09.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) STADARISP
(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) 191.270 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03679 (220) 2006.11.09.
(732) MasterCard International Incorporated, Purchase,

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

Budapest

(541) MAESTRO.TÖBB MINT KÉSZPÉNZ
(511) 9 Tudományos célra szolgáló készülékek és berendezések;

mágneses adathordozók, adatrögzítõ lemezek; automata elosztó-
berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülé-
kekhez; regiszteres pénztárgépek; adatfeldolgozó berendezések
és számítógépek; számítógéphardverek, számítógépszoftverek és
számítógépes programok; távközlési és elektromos eszközök és
berendezések; számológépek; adatok (beleértve a hang és a kép)
rögzítésére, tárolására és megjelenítésére szolgáló berendezések,
mágneses rögzítõeszközök; pénzügyi számlák rögzítésére, ellen-
õrzésére és elemzésére szolgáló, komplett számítógépes hálózat
segítségével mûködõ berendezések; különösen a helyi és távolsá-
gi számítógépes hálózatok fejlesztésére, kezelésére és használatá-
ra alkalmazható számítógépes hardver és szoftver; memóriakár-
tyák olvasására és az adatok memóriába való beolvasására alkal-
mas rendszer, beleértve az integrált áramkörû memóriákat és a
bankkártya-memóriákat; letölthetõ elektronikus kiadványok;
nyomtatóeszközök, beleértve az adatrögzítõ rendszerekhez és
pénzügyi tranzakciós rendszerekhez kapcsolódó nyomtatóeszkö-

zöket; bankintézményekben használatos gépek; kódolók és dekó-
dolók; modemek; számítógépes hardverek és szoftverek az elekt-
ronikus eszközök segítségével elvégzett fizetési tranzakciók meg-
könnyítésére; számítógépes hardverek és adatvédelmi szoftverek;
titkosítókulcsok; digitális okiratok; digitális aláírások; az ügyfe-
lek számára megbízható információtárolást, -kinyerést és -továb-
bítást biztosító számítógépes szoftverek; banki és pénzügyi intéz-
mények; mágneses kódolókártyák és integrált áramkörös csipet
tartalmazó kártyák („smart kártyák”); kódolt biztonsági kártyák;
kódolt biztonsági jellemzõkkel ellátott kódolt kártyák azonosítás
céljára; hologrammal impregnált kártyák; különbözõ típusú banki
hitelkártyák, csipkártyák; „készlet érték„ kártyák; elektronikus
adathordozó kártyák; hitelkártyák és kódolt hitelkártyák; külön-
bözõ típusú bankkártyák, beleértve a nyomtatott bankkártyákat
mágneses memóriával, illetve integrált áramkörû memóriával el-
látott bankkártyák; kártyaleolvasók; mágnesesen kódolt kártyale-
olvasók; elektronikus adathordozót tartalmazó kártyaleolvasók;
elektronikus titkosítóegységek; a pénzügyi szolgáltatásoknál, a
bankoknál és távközlési iparban alkalmazott számítógépes hard-
verek, számítógépes terminálok és számítógépes szoftverek; a
„smart” kártyáknak a terminálokkal, illetve a leolvasókkal való
összeköttetést lehetõvé tevõ számítógépes szoftverek; telefonok-
ba és egyéb távközlési eszközökbe beépített számítógépes csipek;
távközlési berendezések; adatátviteli, kijelzõ- és tárolófunkciók-
ra, azonosításra és a pénzügyi és banki szolgáltatásoknál és a
távközlési iparban használt pénzügyi információk hozzáférésére
alkalmazott pénztárgépterminálok és számítógépes szoftverek;
rádiófrekvenciás azonosítóberendezések (jeladók); a különbözõ
típusú hitelkártyák és bankkártyák valódiságának megállapítására
szolgáló elektronikus ellenõrzõ berendezések; készpénzadagoló
berendezés; eladóautomata; egyéb számítógépes perifériák és
olyan elektronikus termékek, mint a számológép, zsebrajzolóesz-
köz, személyi digitális segédeszköz; riasztó vagy fényjelzõ.

36 Pénzügyi szolgáltatások; banki és hitelszolgáltatások; hitel-
kártyával, bankkártyával és a „készlet érték„ bérmentesítõ kártyá-
val kapcsolatos szolgáltatások; elektronikus fizetési szolgáltatá-
sok; telefonhívás segítségével mûködõ bérmentesítési szolgálta-
tások; készpénzfizetéssel kapcsolatos szolgáltatások; meghatal-
mazással és teljesítéssel kapcsolatos tranzakciók; a rádiófrekven-
ciás azonosítóberendezés (jeladó) alkalmazásával végrehajtott hi-
tel- és költségszolgáltatások elõkészítése; utazási biztosítási szol-
gáltatások; csekkhitelesítési szolgáltatások; az utazási csekkek és
az utazási ígérvények (voucher) kiállításával és beváltásával kap-
csolatos szolgáltatások; pénzügyi információk terjesztése számí-
tógépes hálózat alkalmazásával; a fenti szolgáltatásokkal kapcso-
latos tanácsadás.

38 Távközlési szolgáltatások; internetalapú távközlési szolgál-
tatások; adattovábbítással kapcsolatos szolgáltatások; elektromos
adattovábbítás a teljes adatfelvételi rendszer alkalmazásával, be-
leértve az internetet is; számítógépben tárolt adatbankból vagy az
internet segítségével történõ adatfelvétellel és adatmegjelenítés-
sel kapcsolatos szolgáltatások; elektronikus adatfelvétel és adat-
továbbítás telefonhálózat segítségével; hitel- és fizetési tranzakci-
ók lebonyolítása telefon vagy távközlési vonalak alkalmazásával;
elektronikus posta, üzenetek küldése elektronikus módon; rádió-
szolgáltatások; többfelhasználós rendszer mûködtetése számító-
gépes hálózat felhasználásával a pénzügyi szolgáltatásokkal kap-
csolatos információk továbbítására és terjesztésére; számítógépes
adatbázis idõalapú lízingelése.

(111) 191.271 (151) 2007.10.03.

(210) M 06 03678 (220) 2006.11.09.
(732) Crystal Worldwide Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CRYSTAL WORLD WIDE
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.
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36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és
fejlesztése; jogi szolgáltatások.

(111) 191.272 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03677 (220) 2006.11.09.
(732) Obshchestvo s organichennoy otvetstvennostyu „Mezon

Griz”, Kazan Republic of Tatarstan (RU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) AKDOV
(511) 32 Alkoholmentes aperitifek; szénsavas italok; lítiumos vizek;

ásványvíz (italok); szódavíz; Selters-víz; ásványvíz; vizek (ita-
lok); alkoholmentes koktélok; limonádék; földimogyorótej (alko-
holszegény üdítõital); alkoholmentes italok; izotóniás italok; tej-
savó alapú italok; alkoholmentes gyümölcslevek; mandulatej (ita-
lok); alkoholmentes gyümölcsnektárok; mandulatej; sör; gyöm-
bérrel készült üditõital; gyömbérsör; malátasör; szénsavas italok
készítésére használt tabletták; szasszaparilla (alkoholszegény
ital); limonádészörp; gyümölcsszörpök; paradicsomlé (ital); al-
maital (alkoholmentes); zöldséglevek (ital); gyümölcslevek; ás-
ványvíz elõállításához alkalmazható készítmények; likõrök ké-
szítéséhez alkalmazható készítmények; ásványvizek készítéséhez
alkalmazható készítmények; italok készítéséhez alkalmazható
készítmények; mustok, szõlõmustok (alkoholmentesek); sörcef-
re; malátacefre; szénsavas italok készítéséhez alkalmazott pasz-
tillák; sörbetek (italokhoz); sörbetek (italokhoz); alkoholmentes
gyümölcsitalok készítéséhez alkalmazott kivonatok; sörkészítés-
hez alkalmazott kivonatok; italok készítéséhez alkalmazott
eszenciák.
33 Aperitifek; rizspálinka; bor, csiger; whisky; ánizslikõr (ani-
sette); cseresznyepálinka; vodka; gin; emésztést elõsegítõ italok
(likõrök és tömény italok); koktélok; ánizslikõr (anise); curacao;
likõrök; alkoholtartalmú italok (sör kivételével); gyümölcstartal-
mú alkoholos italok; szeszes italok (italok); égetett szeszes italok;
mézsör (mead); mentalikõr; gyomorkeserû; rum, szaké; almabor;
körtebor; rizsbõl készült alkoholtartalmú ital; alkoholkivonatok;
alkoholtartalmú gyümölcskivonatok; alkoholtartalmú eszenciák.

(111) 191.273 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03675 (220) 2006.11.09.
(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 ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és
fejlesztése; jogi szolgáltatások.

(111) 191.274 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03672 (220) 2006.11.09.
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchatel (CH)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GREEN CALLA
(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve

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

(111) 191.275 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03671 (220) 2006.11.09.
(732) Mobile24 Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; folyóiratok; magazinok.
35 Reklámozás, információk számítógépes adatbázisokba ren-
dezése.
38 Hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; infor-
mációs szolgáltatások; üzenetek és képek továbbítása számítógé-
pek segítségével; hírügynökségek.
42 Mûszaki szolgáltatások; hostingszolgáltatások weboldalak-
hoz, weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(111) 191.276 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03670 (220) 2006.11.09.
(732) Mobile24 Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; folyóiratok; magazinok.
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35 Reklámozás, információk számítógépes adatbázisokba ren-
dezése.
38 Hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; infor-
mációs szolgáltatások; üzenetek és képek továbbítása számítógé-
pek segítségével; hírügynökségek.
42 Mûszaki szolgáltatások; hostingszolgáltatások weboldalak-
hoz, weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.

(111) 191.277 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03669 (220) 2006.11.09.
(732) Hankook Tire Co., Ltd., Seoul (KR)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) I*CEPT
(511) 12 Gumiabroncsok, tömlõ- és tömlõszelep-védõk, szelepsap-

kák gépjármûvekhez.

(111) 191.278 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03668 (220) 2006.11.09.
(732) Hankook Tire Co., Ltd., Seoul (KR)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) I*PIKE
(511) 12 Gumiabroncsok, tömlõ- és tömlõszelep-védõk, szelepsap-

kák gépjármûvekhez.

(111) 191.279 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03667 (220) 2006.11.09.
(732) JUSTICE Security Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Szoftvertermékek.

(111) 191.280 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03666 (220) 2006.11.09.
(732) COLUMBUS Klíma Kereskedelmi és Vagyonkezelõ Kft.,

Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 11 Légfertõtlenítõk, léghûtõ berendezések, légszûrõ berende-
zések, légszûrõk légkondicionáláshoz, légtisztító készülékek és
gépek, hõszivattyúk, klímaberendezések, alkatrészek légkondici-
onáló berendezésekhez.

(111) 191.281 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03451 (220) 2006.10.19.
(732) Sinclair Pharmaceuticals Limited (Egyesült Királyság

törvényei szerint bejegyzett cég), Godalming, Surrey (GB)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) X-KREM
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok a bõr állapotá-

nak javulására; gyógyszerészeti készítmények és anyagok a su-
gárzott bõrgyulladásra.

(111) 191.282 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03438 (220) 2006.08.03.
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs ügyvéd, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 191.283 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03309 (220) 2006.10.06.
(732) TECHNOCOOP Parkolástechnikai Gyártó és Kereskedelmi

Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 7 Gépkocsiliftek, szintátemelõ berendezések, parkológépek,
elektromos fûtõszövet, kábelek, szabályozók.

(111) 191.284 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03305 (220) 2006.10.06.
(732) T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zrt.,

Budapest (HU)

(541) INNOLAB
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, készülékek és berendezések la-

boratóriumi tudományos kutatási célokra, oktatóberendezések és
-felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, má-
solására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; adatfel-
dolgozó berendezések és számítógépek; számítógépprogram és
-szoftver.
35 Szakértõi véleménynyújtás, szakértõi tevékenység, üzeleti
információk, számítógépes adatbázis-szervezés, -kezelés.
38 Távközlés; üzenetek, képek, adatok, programok továbbítá-
sa, vezetékes vagy vezeték nélküli, például internetalapú számí-
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tástechnikai rendszereken keresztül; interneten elérhetõ adatbázi-
sok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, oktatási tárgyú információk; konferenciák, kong-
resszusok szervezése és lebonyolítása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és fej-
lesztése; kutatás és fejlesztés (mások részére), mûszaki kutatás,
mûszaki szakértõi tevékenység, kísérlet, mûszaki tesztelés, elem-
zés; szakvélemények adása, mûszaki tervtanulmányok készítése;
számítógépprogramok installációja, számítógéphardverrel kap-
csolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása; adatok,
üzenetek és információk továbbítására szolgáló hálózatok terve-
zése, adatok és információk rögzítése és feldolgozása, számítógé-
pes rendszerek tervezése; szellemi tulajdon licencek adása.

(111) 191.285 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03303 (220) 2006.10.06.
(732) Pintz György, Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) LOTTO
(511) 32 Ásványvizek és egyéb alkoholmentes italok; készítmények

italokhoz, izotóniás és más egészségvédõ hatású italok, amelyek a
32. osztályba tartoznak.

(111) 191.286 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03302 (220) 2006.10.06.
(732) FINO-FOOD Kft., Kaposvár (HU)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) HUNGARIKA
(511) 29 Tej, tejtermékek; sajtok, sajtkészítmények.

(111) 191.287 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03187 (220) 2006.09.25.
(732) dr. Sipos Balázs Tihamér, Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok, borpárlatok, pezsgõ, fûszerborok, pálinkák, gyomor-
keserûk, whisky, koktélok, párlatok, gyümölcstartalmú alkoholos
italok.

(111) 191.288 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03020 (220) 2006.09.11.
(732) THERMAL KOZMETIKAI Kft., Izsák (HU)

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek; masszázskrémek, testápo-
lók, kéz-, láb- és körömápoló készítmények, tusfürdõk, habfür-
dõk, arc- és testpakolások és maszkok, arc- és szemkörnyékápoló
krémek, ajakápoló készítmények; hajmosó és hajápoló termékek;
fogkrémek.

(111) 191.289 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03019 (220) 2006.09.11.
(732) SZAMOS Cipõipari Kft., Csenger (HU)
(740) dr. Szatmári Lajos, Bálintfy & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Cipõk, magas szárú cipõk; lábbelik, magas szárú lábbelik;
papucsok; sárcipõk; sportcipõk, sportlábbeli; szandálok; tornaci-
põk.

(111) 191.290 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 03017 (220) 2006.09.11.
(732) Stollwerck Budapest Édesipari és Ingatlanhasznosító Kft.,

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

(546)

(511) 30 Bonbonok; csokoládés termékek, csokoládék.

(111) 191.291 (151) 2007.10.03.
(210) M 06 02680 (220) 2006.08.03.
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 191.292 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 00750 (220) 2006.03.06.
(732) Virtual-Fruit Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) A GYÜMÖLCSÖZÕ KAPCSOLAT
(511) 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,

amelyek nem tartoznak más osztályokba; friss gyümölcsök és
zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; különösen gyü-
mölcsök és zöldségek csomagolása, raktározása és szállítása; cso-
magolási, raktározási és szállítási szolgáltatások online megren-
delése; csomagolással, szállítással és raktározással kapcsolatos
mindennemû információnyújtás, különösen online információ-
nyújtás.

(111) 191.293 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 01812 (220) 2006.05.24.
(732) Fonte Viva Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Kaposvár (HU)

(541) MARINUS
(511) 32 Alkoholmentes italok; ásványvíz.

(111) 191.294 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02158 (220) 2006.06.20.
(732) Gulf International Lubricants, Ltd., Hamilton (BM)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Kiskereskedelmi benzinkúti szolgáltatások, beleértve ben-
zin, motorolajok, kenõanyagok, autóstermékek és kiegészítõk,
élelmiszeráru és utazásnál szükséges termék kiskereskedelmét;
benzin, olajok, kenõanyagok és autóskiegészítõk, valamint kü-
lönféle élelmiszeráru és utazásnál szükséges termék összehozása
harmadik fél részére, annak érdekében, hogy a vevõk ezen árukat
megfelelõen áttekinthessék és megvehessék egy benzinkútnál.

(111) 191.295 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02280 (220) 2006.07.03.
(732) Bennovum Kft., Budapest (HU)

(541) HERBAHÁZ-AZ EGÉSZSÉG ÁRUHÁZA
(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) 191.296 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02395 (220) 2006.07.14.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)
(740) Koblenczné dr. Kocsis Noémi Andrea jogtanácsos, Budapest

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

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

(111) 191.297 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02599 (220) 2006.07.27.
(732) Master Good Kft., Kisvárda (HU)
(740) dr. Földes Tamás, Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok.

(111) 191.298 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02613 (220) 2006.07.27.
(732) United Parcel Service of America, Inc., Atlanta, Georgia (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) UPS WORLDWIDE SAVER
(511) 35 Az áruszállításban név szerint számítógéppel nyomon kö-

vethetõ csomag- és rakományszállítás; nemzetközi és hazai áru-
szállításról és kézbesítésrõl számítógépesített információ biztosí-
tása; információnyújtás és árukövetési információ biztosítása a
harmadik fél részére, figyelemmel kísérve a csomag felvételét és
kézbesítését internetes és telefonos hozzáférés segítségével.
39 Személyes tulajdon szállítása és kézbesítése repülõgéppel,
vonattal, hajóval és motorral; raktározás, tárolás, rakodás, gondos
visszajuttatás és kézbesítés a személyes tulajdon szállításánál és
átadásánál.

(111) 191.299 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02612 (220) 2006.07.27.
(732) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) RETURN OF THE BOYLAND
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(511) 41 Szórakoztatószolgáltatások, termelés, elõkészítés, bemuta-
tás, televízió- és rádióprogramok és filmek kölcsönzése és elosz-
tása, animációs filmek, hang- és videofelvétel interaktív médián
keresztül és kívül, beleértve vezeték nélküli kommunikációs be-
rendezések és az internet; élõ szórakoztatási produkciók bemuta-
tása, televíziós szórakoztató mûsorok bemutatása; tévéprogra-
mok zenei bemutatása, könyvek kiadása, magazinok és folyóira-
tok; nevelési és útmutató anyagok kölcsönzése és készítése; szer-
vezés, oktatási, kulturális, szórakoztató szándékú események és
bemutatók, interaktív médián keresztül és kívül; szervezés, verse-
nyek, mérkõzések, játékok, bemutatók, sportesemények, mûso-
rok, utcai mûsorok, színpadi mûsorok, színházi elõadások, kon-
certek, élõ mûsorok és közönségtalálkozó események bemutatója,
interaktív játékok szervezése, szórakoztatás és oktatás; az összes
fent említett szolgáltatás rendelése globális számítógépes hálóza-
ton és más (interaktív) kommunikációs hálózaton keresztül, bele-
értve a hálózaton kívüli kommunikációs berendezéseket és az in-
ternetet.

(111) 191.300 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02611 (220) 2006.07.27.
(732) Barkó Péter, Budapest (HU)

(546)

(511) 6 Ablakkeretek, ablaktokok fémbõl; ablakkilincsek fémbõl;
ablakredõnyök, zsaluk fémbõl; ablakszárnyrögzítõk fémbõl; ab-
lakszerelvények fémbõl; ablakvasalások; ajtókopogtatók; ajtóva-
salások; fémablakok; fémajtók; zsalugáterek fémbõl.

19 Ablakkeretek, ablaktokok nem fémbõl; ablakok nem fém-
bõl; ajtók nem fémbõl; ajtókeretek, ajtótokok nem fémbõl, redõ-
nyök nem fémbõl.

(111) 191.301 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02610 (220) 2006.07.27.
(732) MULTIPROJEKT Kft., Budaörs (HU);

AQUAPROJEKT Kft., Budapest (HU)

(541) MULTIFLOCC
(511) 40 Víz- és szennyvíztisztítás, iszapkezelés.

(111) 191.302 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02609 (220) 2006.07.27.
(732) ORION Elektronikai Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés.

(111) 191.303 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02606 (220) 2006.07.27.
(732) Rózsahegyi Zoltán Borászati, Mezõgazdasági és

Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sulán Brigitta, Dr. Sulán Ügyvédi Iroda, Budapest

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

(111) 191.304 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02605 (220) 2006.07.27.
(732) Bárány László, Nyírkércs (HU)
(740) dr. Földes Tamás, Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 29 Hús, baromfi- és húskivonatok.

(111) 191.305 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02604 (220) 2006.07.27.
(732) Bárány László, Nyírkércs (HU)
(740) dr. Földes Tamás, Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 29 Hús, baromfi- és húskivonatok.

(111) 191.306 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02603 (220) 2006.07.27.
(732) Bárány László, Nyírkércs (HU)
(740) dr. Földes Tamás, Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 29 Hús, baromfi- és húskivonatok.

(111) 191.307 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02602 (220) 2006.07.27.
(732) Bárány László, Nyírkércs (HU)
(740) dr. Földes Tamás, Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen
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(546)

(511) 29 Hús, baromfi- és húskivonatok.

(111) 191.308 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02601 (220) 2006.07.27.
(732) Bárány László, Nyírkércs (HU)
(740) dr. Földes Tamás, Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 29 Hús, baromfi- és húskivonatok.

(111) 191.309 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02600 (220) 2006.07.27.
(732) Bárány László, Nyírkércs (HU)
(740) dr. Földes Tamás, Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 29 Hús, baromfi- és húskivonatok.

(111) 191.310 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02733 (220) 2006.08.09.
(732) Novartis AG, Basel (CH)

(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) DIAMLOVA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.311 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02956 (220) 2006.09.04.
(732) Szamler László, Kecskemét (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 33 Borok, pálinkák, égetett szeszes italok.

35 Borokkal, pálinkával, égetett szeszes italokkal kapcsolatos
kiskereskedelem, árubemutatók szervezése, egyéb kereskedelmi
ügyletek, reklámozás.

39 Utazások szervezése, turistairodák, látogatások szervezése
turistáknak.

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

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

(111) 191.312 (151) 2007.10.04.
(210) M 07 01605 (220) 2007.04.25.
(732) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ

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

Iroda, Budapest

(541) CoolCheck
(511) 42 Minõség-ellenõrzés, elsõsorban gépjármûvekben lévõ fagy-

álló folyadék állapotának felmérése, ellenõrzése, kiértékelése.

(111) 191.313 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 02432 (220) 2006.07.14.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) RAMISTADA
(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) 191.314 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 03104 (220) 2006.09.18.
(732) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

(541) QLIGHT
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, földmérõ, villamos, fényképé-

szeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, élet-
mentõ és oktatóberendezések és -felszerelések; hangok vagy ké-
pek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek;
mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó be-
rendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékek-
hez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó be-
rendezések és számítógépek; villogók (fényjelek).

11 Kerékpárlámpák; izzószálas égõk.
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(111) 191.315 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 03105 (220) 2006.09.18.
(732) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, fõzõ-, szárító-, szellõztetõberendezések, iz-
zószálas égõk, kerékpárlámpák, keresõlámpák, zseblámpák.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök,
kerékpár-világító és jelzõkészülékek (fényvisszaverõ prizma, ke-
rékpárvillogó, kerékpárlámpa, -csengõ); kerékpár-sebességmérõ;
kerékpárpumpa; kerékpárzárak és -lakatok; egyéb kerékpár-ki-
egészítõk.

(111) 191.316 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 03108 (220) 2006.09.18.
(732) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 5 Autóillatosító, légfrissítõ készítmények.

(111) 191.317 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 03111 (220) 2006.09.18.
(732) Kaiser 2000 Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök), pálinka, szeszes ital.

(111) 191.318 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 03112 (220) 2006.09.18.
(732) Kaiser 2000 Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök), pálinka, szeszes ital.

(111) 191.319 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 03113 (220) 2006.09.18.
(732) Kaiser 2000 Kft., Érpatak (HU)

(546)

(511) 35 Reklám, kereskedelem, adminisztráció, irodai munka.
40 Anyagmegmunkálás.

(111) 191.320 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 03114 (220) 2006.09.18.
(732) Kaiser 2000 Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök), vodka.

(111) 191.321 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 03115 (220) 2006.09.18.
(732) Kaiser 2000 Kft., Érpatak (HU)

(554)

(511) 33 Alkoholtartalmú ital (kivéve sörök), brandy.

(111) 191.322 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 03242 (220) 2006.09.29.
(732) Goodbaby Child Products Co., Ltd., Jiangsu Province,

P.R. (CN)
(300) 5357519 2006.05.18. CN
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 12 Sportbabakocsik; kézikocsik; gyermekkocsik; gyermekülés
jármûvekbe; védõtetõk gyermekkocsikhoz; kerékpárok; triciklik;
kerekes székek; rollátorok; elektromos jármûvek; motorbiciklik;
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kétkerekû kézikocsik, targoncák; abroncsok jármûvekhez; kerék-
párpumpák; biztonsági gyermekülések szárazföldi, légi és vízi
jármûvekhez, beleértve ezek alkotórészeit is; speciális jármû
mozgássérültek részére, nem mechanikusan hajtott; utánfutók;
pótkocsik, nyerges vontatók.

(111) 191.323 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 03240 (220) 2006.09.29.
(732) Chen Shi Qing Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 191.324 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 03239 (220) 2006.09.29.
(732) Weller András, Badacsonytomaj (HU)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 191.325 (151) 2007.10.04.
(210) M 06 03506 (220) 2006.10.26.
(732) Magyar Paralimpiai Bizottság, Budapest (HU)
(740) Tamás Henriette, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyom-
daipari termékek, könyvkötészeti anyagok.

24 Textíliák, textiláruk.
25 Ruházati cikkek.
35 Reklámozás, irodai munkák.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 191.326 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 01947 (220) 2006.06.01.
(732) MONARCHIA Borkereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Eger (HU)
(740) dr. Kastory Edina, Kastory Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Carpe Diem
(511) 33 Borok.

(111) 191.328 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02263 (220) 2001.06.27.
(732) Ga Modefine S.A., Mendrisio (CH)
(740) S.B.G. & K. Budapest Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) SENSI
(511) 3 Illatszerek.

(111) 191.329 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02385 (220) 2006.07.13.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(541) SPRYCEL
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények humán használatra rák keze-

lésére és megelõzésére.

(111) 191.330 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03090 (220) 2006.09.15.
(732) Tropicana Products, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

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

(111) 191.331 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03067 (220) 2006.09.14.
(732) Expander-Design Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Úr Attila Bendegúz, Dr. Úr Ügyvédi Iroda, Hajdúszoboszló

(546)

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

(111) 191.332 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02939 (220) 2006.09.01.
(732) Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
(740) dr. Flóhr Balázs, Budapest
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(541) It’s got to be got2b.
(511) 3 Kozmetikai cikkek, hajápolási készítmények, hajformázó

készítmények, samponok.

(111) 191.333 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02930 (220) 2006.09.01.
(732) Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kemenes László, Bálintfy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Kristálycukor, porcukor, kockacukor, sütõcukor, befõzõcu-
kor, nád kockacukor, nád kristálycukor, barnacukor, kandiscukor.

(111) 191.334 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02580 (220) 2006.07.26.
(732) Farkas Fruzsina, Súr (HU);

Petrányi Ákos, Budapest (HU)
(740) dr. Jámbor Attila, Dr. Jámbor Attila Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 191.335 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03070 (220) 2006.09.14.
(732) Fonte Viva Termelõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Kaposvár (HU)

(541) MIRANDELLA
(511) 32 Alkoholmentes italok/ásványvíz.

(111) 191.336 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02587 (220) 2006.07.26.
(732) Magyar Szilárd, Abda (HU)

(546)

(511) 43 Vendéglátás, élelmezés.

(111) 191.337 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02579 (220) 2006.07.26.
(732) Hortus Natura Turisztikai Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Debrecen (HU)
(740) dr. Sárecz Judit ügyvéd, Debrecen

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.
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) 191.338 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02275 (220) 2006.06.30.
(732) IDE-SÜSS Kft., Somogyszil (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 191.339 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03061 (220) 2006.09.14.
(732) Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

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

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(111) 191.340 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03093 (220) 2006.09.15.
(732) „Raszter Média” Kiadó és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Tótvázsony (HU)
(740) dr. Szõllõsi József ügyvéd, Veszprém
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(541) PERISZKÓP
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

(111) 191.341 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03540 (220) 2006.10.30.
(732) Obshchestvo s Ogranichennoi Otvetstvennostyu

„ALMAZ-M”, Odintsovo, Moscow region (RU)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, kozmetikai kendõk; hajmo-
só szerek; fogkrémek.

5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; egészségügyi betétek és kendõk; diétás anyagok gyógyászati
használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ
anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kárté-
kony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gomba-
ölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 191.342 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03095 (220) 2006.09.15.
(732) Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)

(546)

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és
fejlesztése; jogi szolgáltatások.

(111) 191.343 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03538 (220) 2006.10.30.
(732) Porphyr-Dolomit AG, Mauren (CH)
(740) dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 191.344 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03405 (220) 2006.10.17.
(732) Okker Kereskedõház Kft., Veszprém (HU)

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari ren-
deltetésû ragasztóanyagok.
2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.

(111) 191.345 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03416 (220) 2006.10.17.
(732) ValDeal Innovációs Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budaörs (HU)
(740) dr. Pártos Rita Réka, Nagyigmánd

(546)

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és
fejlesztése; jogi szolgáltatások.

(111) 191.346 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02825 (220) 2006.08.21.
(732) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Mosószerek; készítmények és anyagok mosodai használat-
ra; szövetkondicionáló készítmények, szövetlágyítók; fehérítõké-
szítmények; folteltávolító készítmények; dezodoráló és frissítõ-
készítmények ruhákhoz és textíliákhoz; szappanok; szappanok
textíliák tisztításához; készítmények ruhák és textilek kézi mosá-
sához; mosodai keményítõ; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszo-
lókészítmények.

(111) 191.347 (151) 2007.10.05.
(210) M 05 00510 (220) 2005.02.07.
(732) Robert W. Stewart, Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) TASK FORCE GEAR
(511) 25 Ruházati cikkek.

42 Ruhatervezés.
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(111) 191.348 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03096 (220) 2006.09.15.
(732) VISUALL Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 191.349 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03415 (220) 2006.10.17.
(732) Nagy Róbert, Nyíregyháza (HU)

(546)

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

(111) 191.350 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02381 (220) 2006.07.13.
(732) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ELLADO
(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyi termékek; (eb-

be az áruosztályba tartozó) vegyi készítmények vetõmagok keze-
lésére, termékenyítõközegek.
5 Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; rovarölõ szerek (inszekticidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek), gombaölõ szerek (fungicidek).

(111) 191.351 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03427 (220) 2006.10.17.
(732) Krandi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 191.352 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03420 (220) 2006.10.17.
(732) Mathiász Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Erdélyi János, Dr. Erdélyi János Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 191.353 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03426 (220) 2006.10.17.
(732) Lisantrade Kft., Budapest (HU)

(541) ÉJT NAPPALLÁ TÉVE
(511) 11 Csillárok, fénycsövek, fénycsövek világításra és azok alkat-

részei, ívlámpák, izzószálas égõk, keresõlámpák, zseblámpák, ki-
sülési csövek, elektromosak világításra, lámpaernyõk, lámpaer-
nyõtartók, lámpák világításra, lámpák, lámpák világításra kará-
csonyfákhoz, elektromos lámpák, elektromoslámpa-üvegek,
mennyezetvilágítások, reflektorok, világítóberendezések és ké-
szülékek, villanykörték, elektromos zseblámpák, elektromos égõ-
fejek lámpákhoz, égõk, kompakt fénycsövek és azok részegysé-
gei, alkatrészei.

(111) 191.354 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03419 (220) 2006.10.17.
(732) Napfolt Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

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

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég;
csokoládé; italporok.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz; italporok.

(111) 191.355 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02940 (220) 2006.09.01.
(732) Discovery Communications, Inc. (Delaware államban

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

Budapest

(541) DISCOVERY HISTORIA
(511) 9 Mûsoros videolemezek és audiovizuális felvételek; mûso-

ros videoszalagok; mûsoros kompaktlemezek; DVD-k és
CD-ROM-ok.
38 Közlési szolgáltatások, nevezetesen televízión, mûholdon,
rádiókészülékeken, száloptikán, kábelen, rádión és globális szá-
mítógép-hálózaton keresztül történõ audiovizuális mûsorszórás
és tartalomszolgáltatás.
41 Szórakoztatás, audio- és videomédián keresztül, nevezete-
sen, televízión, mûholdon, rádiókészülékeken, száloptikán, kábe-
len, rádión és globális számítógép-hálózaton keresztül történõ au-
diovizuális mûsorszórás és tartalomszolgáltatás tekintetében; ez-
zel kapcsolatos információközlés globális számítógép-hálózaton
keresztül.

(111) 191.356 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03282 (220) 2006.10.04.
(732) Magyar Jogtanácsosi Szövetség, Budapest (HU)
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(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; jogi célú tájékoztatási, reklám-, propa-
ganda- és marketingtevékenység; reklámanyagok (prospektusok,
nyomtatványok) terjesztése; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;
segítségnyújtás gazdasági társaságok irányításában; segítség-
nyújtás üzletvezetéshez; piaci tanulmányok készítése; statisztikai
információnyújtás.
41 Oktatás; oktatási tárgyú információk; szakmai továbbkép-
zés; szakmai konzultáció; konferenciák szervezése és lebonyolí-
tása; szemináriumok rendezése és tervezése; szimpóziumok szer-
vezése és lebonyolítása; nemzetközi kapcsolatok szervezése;
szakmai kiállítások szervezése; lapkiadás, könyvkiadás; elektro-
nikus könyvek és folyóiratok online kiadása.
42 Jogi szolgáltatások; jogi és tudományos kutatás; jogi, ipar-
jogvédelmi és szerzõi jogi tanácsadás; ezen szakterületeken kuta-
tások, elemzések tanulmányok, szakértõi vélemények készítése,
pályázatok figyelése, pályázati tevékenységek támogatása, pályá-
zati tanácsadás, pályázatok meghirdetése, pályázatok véleménye-
zése, szakmai pályázatok kiírása, lebonyolítása és azokkal kap-
csolatos minden tevékenység elvégzése; szakmai érdekképvise-
let.

(111) 191.357 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03228 (220) 2006.09.28.
(732) BIOGAS-FARM Kft., Gödöllõ (HU)
(740) dr. K. Soós Gábor ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldijármû-mo-
torok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-
razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mû-
ködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 191.358 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03422 (220) 2006.10.17.
(732) Wu Yashun, Budapest (HU)

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

(111) 191.359 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03425 (220) 2006.10.17.
(732) Lisantrade Kft., Budapest (HU)

(541) DOUB-LITE

(511) 11 Csillárok, fénycsövek, fénycsövek világításra és azok alkat-
részei, ívlámpák, izzószálas égõk, keresõlámpák, zseblámpák, ki-
sülési csövek, elektromosak világításra, lámpaernyõk, lámpaer-
nyõtartók, lámpák, lámpák világításra, lámpák karácsonyfákhoz,
elektromos lámpák, elektromoslámpa-üvegek, mennyezetvilágí-
tások, reflektorok, világítóberendezések és -készülékek, villany-
körték, elektromos zseblámpák, elektromos égõfejek lámpákhoz,
égõk, kompakt fénycsövek és azok részegységei, alkatrészei.

(111) 191.360 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02479 (220) 2006.07.19.
(732) dr. Pappné dr. Szim Katalin Csilla, Nyíregyháza (HU);

Vincze Levente, Miskolc (HU)
(740) Kisszebeni Marcell, Budapest

(541) „Dr. Vincent” Sóterápiás Termékeket Elõállító és
Forgalmazó Kft.

(511) 44 Sóterápia, valamint a 4 elem alapján végzett tevékenység;
föld elem, tûz elem, víz elem, levegõ elem; csoportos programok
végzése terápia.

(111) 191.361 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03087 (220) 2006.09.18.
(732) Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Petrovai György ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 191.362 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03283 (220) 2006.10.04.
(732) Szarvasi Mozzarella Kft., Örménykút (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Mozzarella sajtok.
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(111) 191.363 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03284 (220) 2006.10.04.
(732) Szarvasi Mozzarella Kft., Örménykút (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Mozzarella sajtok.

(111) 191.364 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03534 (220) 2006.10.30.
(732) Mirbesz Kft., Biatorbágy (HU)
(740) dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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) 191.365 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03535 (220) 2006.10.30.
(732) Porphyr-Dolomit AG, Mauren (CH)
(740) dr. Krzyzewsky Beáta, Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 191.366 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03066 (220) 2006.09.14.
(732) Szívbor Kft., Budapest (HU)

(541) Szívbor
(511) 33 Borok.

(111) 191.367 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02386 (220) 2006.07.13.
(732) Bristol-Myers Squibb Company (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), New York, New York (US)
(300) 78/813,186 2006.02.13. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények humán használatra rák keze-
lésére és megelõzésére.

(111) 191.368 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03065 (220) 2006.09.14.
(732) PERKOVÁTZ Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató

Betéti Társaság, Sopron (HU)
(740) dr. Csoba Sándor, Dr. Csoba Ügyvédi Iroda, Sopron

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 191.369 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02380 (220) 2006.07.13.
(732) DIAMOND 99 BT, Gyömrõ (HU)
(740) dr. Takács Tamás ügyvéd, Budapest

(541) DIAMOND SEX SHOP
(511) 10 Fogamzásgátlók, nem vegyi; masszírozókesztyûk; masszí-

rozókészülékek; meleg levegõvel mûködõ vibrátorok orvosi
használatra; merevítõkészülékek gyógyászati célokra; óvszerek;
vibrációs masszírozókészülékek.

(111) 191.370 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02938 (220) 2006.09.01.
(732) Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
(740) dr. Flóhr Balázs, Budapest

(541) attitude for hair
(511) 3 Kozmetikai cikkek, hajápolási készítmények, hajformázó

készítmények, samponok.

(111) 191.371 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02824 (220) 2006.08.21.
(732) S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) OFF! ACTIVE
(511) 5 Gyomirtó szerek, kártékony állatok irtására szolgáló készít-

mények; rovarölõ szerek; molytalanító szerek; rovarriasztó sze-
rek, gombaölõ szerek (fungicidek), patkányirtó szerek.

(111) 191.372 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03094 (220) 2006.09.15.
(732) Esztergomi Fürdõ (SPA) Szolgáltató Zrt., Esztergom (HU)
(740) dr. Petõ Zsolt, Kardos, Petõ és Törõcsik Társas Ügyvédi Iroda,

Szeged

M1364

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/12

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(546)

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

(111) 191.373 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 01796 (220) 2006.05.23.
(732) Kiss Borászat Kft., Tabdi (HU)
(740) dr. Mudra Zoltán, Hauk és Mudra Ügyvédi Iroda, Szeged

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

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

(111) 191.374 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02384 (220) 2006.07.13.
(732) INTERCAR PARTS Gépjármûalkatrész-kereskedelmi

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

(554)

(511) 12 Autóalkatrész.

(111) 191.375 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02934 (220) 2006.09.01.
(732) Vitamór Kft., Mór (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek és
keverékeik, aszalványok, müzlik; zselék, lekvárok (dzsemek);
kompótok, zöldségkonzervek és gyümölcskonzervek, savanyúsá-
gok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más ké-
szítmények italokhoz.

(111) 191.376 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02937 (220) 2006.09.01.
(732) Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
(740) dr. Flóhr Balázs, Budapest

(541) It’s got2b you!
(511) 3 Kozmetikai cikkek, hajápolási készítmények, hajformázó

készítmények, samponok.

(111) 191.377 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03060 (220) 2006.09.14.
(732) Peakston Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Péter ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és kép-
zõmûvészek részére.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(111) 191.378 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02274 (220) 2006.06.30.
(732) IDE-SÜSS Kft., Somogyszil (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) IDE-SÜSS
(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.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 191.379 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03861 (220) 2006.11.24.
(732) UPC Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szalai Réka, Dr. Szalai Réka Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 191.380 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 01392 (220) 2006.04.24.
(732) Digital Playground Kft., Hódmezõvásárhely (HU)
(740) dr. Molnár Alexandra, Dr. Molnár Alexandra Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

pészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és -felszere-
lések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására,
tárolására, szabályozására vagy ellenõrzésére szolgáló készülé-
kek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítá-
sára, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók,
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hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek ér-
mebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, ideértve
különösen könyvek (azon belül is számítógépi tárgyú könyvek),
kézikönyvek, brosúrák, üdvözlõlapok, noteszek, jegyzettömbök,
címkék, matricák, öntapadós cédulák; könyvkötészeti anyagok;
fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztó-
anyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai
cikkek, ideértve különösen ceruzák, tollak (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomago-
lásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba); nyomdabetûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, különösen ingek, pólók, mellények, bok-
szeralsók; cipõk; kalapáruk (kalapok, sapkák).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; ideértve különösen információk és
adatok gyûjtését, tárolását, elemzését és helyreállítását, informá-
ciók és adatok számítógépes adatbázisokba rendezését, szerkesz-
tését, számítógépes nyilvántartások kezelését.
38 Távközlés, különösen hozzáférés biztosítása számítógépes
világhálóhoz és más elektronikus kommunikációs hálózatokhoz,
extranethez, kereskedelmi tranzakciók bonyolítása elektronikus
kommunikációs hálózatokon keresztül, levelek, képek és üzene-
tek elektronikus továbbítása/átvitele (elektronikus levelezés,
e-mail) és munkacsoport-kommunikációs szolgáltatások nyújtá-
sa, internetszolgáltatások, adatok és információk átvitele, továb-
bítása és terjesztése számítógépi hálózatok és internet által.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; számítástechnikai hardver
és szoftver fejlesztése és tervezése, különösen weboldalak alkotá-
sa és fenntartása mások számára, hostingszolgáltatások webolda-
lakhoz, számítógépprogramok kidolgozása és korszerûsítése,
programozás; elemzõ és kutató szolgáltatások távközlés, kommu-
nikáció és a számítástechnika területén.

(111) 191.381 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03038 (220) 2006.09.12.
(732) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BEST OF SUMMER
(511) 3 Szappanok; mosószerek; fehérítõkészítmények, tisztítóké-

szítmények; illatszerek, toalettvizek, borotválkozás utáni készít-
mények, kölnivizek; illóolajok; aromaterápiás készítmények nem
orvosi célokra; masszírozáshoz használt készítmények nem orvo-
si célokra; dezodorok és izzadásgátlók; a fejbõr és a haj ápolására
szolgáló készítmények; samponok és kondicionálókészítmények;
hajszínezõk; hajformázó készítmények; fogpaszták; szájvizek
nem orvosi célokra; száj- és fogápoló készítmények; gyógyhatású
anyagokat nem tartalmazó toalettkészítmények; fürdõ- és zuha-
nyozókészítmények; bõrápoló készítmények; olajok, krémek és
oldatok bõrápoláshoz; borotválkozókészítmények; borotválkozás
elõtt és után használt készítmények; szõrtelenítõkészítmények;
napozó- és nap ellen védõ készítmények; kozmetikai szerek;
smink- és sminkeltávolító készítmények, vazelinok; ajakápoló
készítmények; hintõporok; vattapamacsok és vattarudacskák;
kozmetikai lapkák, kendõk és törlõk, nedvesített vagy impregnált
tisztítólapkák, -kendõk vagy -törlõk; szépségmaszkok, arcpakolá-
sok.

(111) 191.382 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03461 (220) 2006.10.20.
(732) INSTANTWEB Portálszolgáltató és Webfejlesztõ Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Winkler Gábor, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 191.383 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03858 (220) 2006.11.24.
(732) Max-Immun Kft., Komárom (HU)

(546)

(511) 5 Vitaminkészítmények; immunerõsítõk.

(111) 191.384 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02359 (220) 2006.07.11.
(732) Sylvain Húsipari Kft., Izsák (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 17 Mûanyag-csomagolás.
29 Húsipari termékek.

(111) 191.385 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 00205 (220) 2006.01.23.
(732) Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakozatás, sport- és kulturális
tevékenység.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szál-
lásadás.
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(111) 191.386 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03315 (220) 2006.10.09.
(732) Szekeres Tibor, Lengyeltóti (HU)

(541) VILL-MASTER
(511) 37 Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

(111) 191.387 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 03859 (220) 2006.11.24.
(732) TIFFÁN’S Bt., Villány (HU)

(546)

(511) 33 Minõségi palackos bor.

(111) 191.388 (151) 2007.10.05.
(210) M 06 02908 (220) 2006.08.30.
(732) Laguna 2D Kft., Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 28 Halhorgok; hálók (sportcikkek); horgászbotok; horgászfel-
szerelések; horgászorsók; horgászzsinórok; kapásérzékelõk (hor-
gászfelszerelés); kapásjelzõk (horgászfelszerelés); merítõzsákok
horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; parittyák (sport-
cikkek); úszók (halászathoz).

(111) 191.389 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02782 (220) 2006.08.15.
(732) Amiga, Inc. (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

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

Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépes szoftverek, amelyek szoftveralkalmazások
fejlesztésére szolgálnak, ezek többféle platformon és más elektro-
mos eszközökön futnak; operációs rendszer szoftver személyi
számítógépekre és más elektromos eszközökre; számítógépes és
számítógép-technológiai elektronikus magazinok, számítógépek,
periférikus számítógépek, beleértve telekommunikációs és szá-
mítógép-kommunikációs eszközöket és számítógép-operációs
rendszereket, számítógépes lemezmeghajtók, RAM bõvítõkazet-
ták és belsõ memóriaberendezések, operációs szoftver és rendsze-
rek alkalmazása és fejlesztõkészletek, amelyek használhatók ve-

zetékes és vezeték nélküli eszközökre széles körben audiovizuális
és multimédia technológiákra, beleértve hordozható és mobil te-
lekommunikációk, kézi személyi számítógépek, PDA-k, hálózat-
alapú szerverek, televíziós szórakoztatás, szórakoztatás, játékok
és játékkonzolok, személyi számítástechnika, szövegszerkesztés,
internetalkalmazások beleértve internetes böngészés, számológé-
pek és az ezzel kapcsolatos eszközök és technológiák.
16 Számítógépes és számítógép-technológia témájú magazi-
nok.
35 Online alkalmazás eladása és operációs szoftver és rendsze-
rek vezetékes és vezeték nélküli eszközökre széles körben audio-
vizuális és multimédiás technológiákra.
38 Számítógépes és számítógép-technológiai és operációs fel-
használócsoportok és fórumok szervezése.
42 Szoftverfejlesztõ csoportok és konzultációs szolgáltatások.

(111) 191.390 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02884 (220) 2006.08.28.
(732) SC PS Intex SA, Temesvár (RO)
(740) dr. Juhász János, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

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

(111) 191.391 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02783 (220) 2006.08.15.
(732) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)
(300) Z.-312 185 2006.06.19. PL
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Ápolási és higiéniai készítmények szájra, fogakra, torokra,
fogínyre és szájüregre, öblögetõkészítmények fogkõ és fogszuva-
sodás megelõzésére, fogtisztító készítmények, fogápoló készít-
mények, fogporok, fogkrémek, szájvizek, szájspray-k, fogzselék,
fluoros szájvizek, tisztítóporok, fogkõelszínezõ tabletták.
5 Gyógyhatású készítmények a száj, fogak, torok, fogíny és
szájüreg ápolására és higiéniájának karbantartására, öblögetõké-
szítmények fogkõ és fogszuvasodás megelõzésére, fogtisztító ké-
szítmények, fogápoló készítmények, fogporok, fogkrémek, száj-
vizek, szájspray-k, fogzselék, fluoros fogzselék, fluoros szájvi-
zek, fogtisztító porok, fogkõelszínezõ tabletták, a fogak és a fog-
íny megelõzõ kezelésére szolgáló készítmények, gyógyhatású rá-
gógumik, fogtisztító és fogápoló készítmények, fertõtlenítõ hatá-
sú fogtisztító és fogápoló készítmények mûfogakhoz, mûfogsor-
hoz, fogszabályozókhoz és hidakhoz, ragasztókészítmények mû-
fogakhoz, ragasztóporok.

(111) 191.392 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02881 (220) 2006.08.28.
(732) Balogh János, Nyíregyháza (HU)

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; javítási tárgyú
információk, külsõ és belsõ festés, raktárak építése és javítása,
szigetelési szolgáltatások (építés), tetõfedõ munkák, építés, építé-
si tárgyú információk, építkezések felügyelete (irányítása), épít-
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mények lebontása, építõipari gépek kölcsönzése, épületek (belsõ)
tisztítása, épületek tisztítása (külsõ felületé), öntözõberendezések
üzembe helyezése és javítása, vízszigetelés (építõipar), állványo-
zás, kõmûvesmunkák.

(111) 191.393 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03080 (220) 2006.09.15.
(732) GRANTFILM Filmkészítõ és Szolgáltató Korlátolt

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

(546)

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

(111) 191.394 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03176 (220) 2006.09.22.
(732) Equitas Broker Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(546)

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

(111) 191.395 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03296 (220) 2006.10.05.
(732) Balogh Sándor, Szerencs (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 191.396 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03294 (220) 2006.10.05.
(732) DVD PLANET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(546)

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

(111) 191.397 (151) 2007.10.08.
(210) M 07 01261 (220) 2007.04.18.
(732) Domokos Gábor, Budapest (HU);

Várkonyi Péter, Budaörs (HU)

(546)

(511) 14 Dísztárgyak, ékszerek.
28 Játékok, játékszerek.

(111) 191.398 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02830 (220) 2006.08.22.
(732) BBK Electronics Corporation Limited, Hong Kong (CN)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(546)

(511) 9 Készülékek hang vagy képek felvételére, átvitelére vagy
visszaadására, plazma és folyadékkristályos televíziókészülékek,
televíziókészülékek, hordozható televíziókészülékek, DVD-le-
játszók, házimozik, DVD-s mikrorendszerek, DVD-s minirend-
szer, akusztikai redszerek, kazettás magnók, beleértve az au-
tó-sztereómagnókat, hordozható rádiók, ébresztõórás rádió, mik-
rofonok, MP3-lejátszók, hordozható CD/MP3-lejátszók, digitális
kamerák, elektromos kábelek és huzalok, videomagnók, audiole-
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játszók, digitális fényképezõgépek, telefonkészülékek, mobiltele-
fonok; mágneses adatokat közvetítõ eszközök, hanglemezek.
37 Javítási és mûszaki karbantartási szolgáltatások.

(111) 191.399 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02880 (220) 2006.08.28.
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU)

(541) VISION CENTER - látáscentrum - Ha fontos
a látása

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

(111) 191.400 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02876 (220) 2006.08.28.
(732) YIBO Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 191.401 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02879 (220) 2006.08.28.
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU)

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegto-
kok, napszemüvegek, szemüvegzsinór, szemüveglánc; fényképe-
zõ- vagy filmfelvevõ gépek, vetítõkészülékek és vetítõlámpák, vi-
deokamerák és fényképészeti objektívok; egyéb fényképészeti
vagy filmezési készülékek, mûszerek vagy anyagok; látcsövek,
teleszkópok, távcsövek, mikroszkópok, nyeles nagyítóüvegek;

optikai lencsék, kontaktlencsék, szemüveglencsék; egyéb optikai
készülékek, mûszerek vagy anyagok; számítógépek, számológé-
pek, adatátviteli és adatfeldolgozó berendezések, számítógép-pe-
rifériák, számítógépes oktatóberendezések és- felszerelések, va-
lamint szöveg- és képtovábbító (távközlõ) és -reprodukáló beren-
dezések, videoberendezések, optikai adat- és képtároló és -feldol-
gozó berendezések, képfeldolgozó berendezések, továbbá számí-
tógépi programok általában és különösen ilyen gépekhez és be-
rendezésekhez.

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

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; optiku-
sok szolgáltatásai, szemvizsgálat, szemüvegkészítés.

(111) 191.402 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02827 (220) 2006.08.22.
(732) Töröcsik Jenõ, Jászalsószentgyörgy (HU);

Tamássy Zsolt, Budapest (HU)
(740) dr. Hazai Kinga, Dr. Kéri - dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CASH OR DARE
(511) 38 Távközlés.

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

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és
fejlesztése; jogi szolgáltatások.

(111) 191.403 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02878 (220) 2006.08.28.
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU)

(541) VISION CENTRUM - Középpontban a látás -
Látás és élmény

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

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

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; optiku-
sok szolgáltatásai, szemvizsgálat, szemüvegkészítés.
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(111) 191.404 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02724 (220) 2006.08.09.
(732) Németh Viktória, Törökbálint (HU)

(541) PEARL OF EUROPE
(511) 41 Rendezvénysorozat.

(111) 191.405 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02877 (220) 2006.08.28.
(732) YIBO Kft., Budapest (HU)

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

(111) 191.406 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02882 (220) 2006.08.28.
(732) Fujian Putian Shuangchi Sports Goods Co., Ltd., Putian City,

Fujian Province (CN)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Lábbelik, sportcipõk, futballcipõk, hegymászócipõk, torna-
cipõk, sporttrikók, hurkolt/kötött áruk, fejfedõk, nyakkendõk,
kesztyûk (ruházat).

(111) 191.407 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02075 (220) 2006.06.13.
(732) Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, Budapest (HU)
(740) dr. Pál András, Dr. Rédei Katalin és dr. Pál Tibor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ÜDÜLÉSI CSEKK
(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.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.

(111) 191.408 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03097 (220) 2004.01.23.
(732) Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Topeka, Kansas (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) PAYLESS SHOESOURCE
(511) 25 Lábbeli.

(111) 191.409 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03102 (220) 2006.09.18.
(732) Mezõföldi Agrofórum Kft., Martonvásár (HU)

(541) MOTALKO
(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.

4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
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) 191.410 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03098 (220) 2006.09.18.
(732) Maspex sp. z o.o., Wadowice (PL)
(740) Kicinska-Fujawa, Alicja, Wadowice

(541) TOP JOY FAST FRUIT
(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zse-

lék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tej és tejtermékek; dzsemek;
gyümölcshéj; gyümölcskocsonya (zselé); gyümölcskonzervek;
gyümölcsök, fõtt gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyü-
mölcssaláták; gyümölcsszeletkék (apró); joghurt; kandírozott
(cukrozott) gyümölcsök; kefir; lekvár; sajtok; tej; tejes italok (fõ-
ként tejet tartalmazó); tejoltó; tejsavó; tejszín (tejtermék); tejszín-
hab; tejtermékek; tõzegáfonyaszósz (befõtt); virágporkészítmé-
nyek (élelmiszer); zselatin étkezésre; zselék.
30 Tea, fûszeres mártások; bonbonok (cukorkák); briós; cuk-
rászsütemények; fagyasztott joghurt (cukrászati jég); fagylalt,
jégkrém; gyümölcskocsonya, zselé (cukrászáru); gyümölcsös sü-
temények, torták; jeges tea; jégfrissítõ italokhoz, ételekhez; jég-
krémpor; kandiscukor táplálkozási használatra; karamella (cukor-
kák); kekszek; müzli; sörbet (fagylalt); tea; teaalapú italok; tejso-
dó (vaníliás krém); tejszínhabot keményítõ termékek; töltött cu-
korkák, fondan (cukrászáru); zabpehely.
32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes ita-
lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmé-
nyek italokhoz; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyü-
mölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes
italok; alkoholmentes koktélok; ásványvizek; ásványvizek (ita-
lok); gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (alkoholmentes); izotó-
niás italok; limonádék; paradicsomlevek (italok); sörbetek (ita-
lok); szénsavas italok; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz;
tejsavó alapú italok; vizek (italok); zöldséglevek (italok).

(111) 191.411 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02944 (220) 2006.09.04.
(732) Phan Cuong, Budapest (HU)

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

(111) 191.412 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03178 (220) 2006.09.22.
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ROSSZCSONT
(511) 29 Tej, tejpor, ízesített aludttej és habos tejtermékek; tejtermé-

kek, nevezetesen tejdesszertek, joghurtok, ivójoghurtok, habok,
krémek, krémpudingok, friss krém, vaj, sajtkrémek, sajtok, érett
sajtok, lágy érett sajtok, friss sajtok és pácolt sajtok, lágy fehérsajt,
natúr vagy aromás friss sajtok paszta vagy folyadék formájában;
fõleg tejet és tejtermékeket tartalmazó italok, tejitalok, fõleg tejet,
de gyümölcsöt is tartalmazó tejitalok; natúr vagy ízesített erjesz-
tett tejtermékek.
30 Kávé, tea, kakakó, csokoládé, kávéval készített italok, kaka-
óval készített italok, csokoládéval készített italok, cukor, rizs,
puffasztott rizs, tápióka; liszt, lepények és piték (édes vagy sós),
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pizzák; natúr, ízesített és/vagy töltött tészták, gabonakészítmé-
nyek, gabonakészítmények reggelihez; fõleg tésztából készített
készételek; fõleg tésztát tartalmazó készételek; kenyér, kétszer-
sült, kekszek (édes és sós), ostyák, palacsinták, sütemények, édes
tészták; ezek készülhetnek natúr és/vagy töltött és/vagy ízesített
formában; sült tésztából készült sós vagy édes koktélkekszek, ve-
gyes kekszek vagy vegyes sütemények; torták, fagylaltok, fõleg
joghurtot tartalmazó fagylaltok, jégkrémek, sörbetek (étkezési
jég), fagyasztott joghurtok.
32 Szénsavmentes vagy szénsavas vizek (ásványvizek vagy
nem ásványvizek), gyümölcs- és zöldséglevek, gyümölcs- és
zöldségitalok, limonádék, szódavizek, gyömbérsör, sörbet, ita-
lok, italkészítmények, szörpök italok készítésére, alkoholmentes
gyümölcs- és zöldségsûrítmények, alkoholmentes tejes erjesztett
adalékokat tartalmazó italok.

(111) 191.413 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03079 (220) 2006.09.15.
(732) Test Rite International Co., Ltd., Taipei (TW)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 20 Kis íróasztal, szekreter; komódok, fiókos szekrények; öltö-
zõasztalok; szekrények; pohárszékek; ebédlõszekrények; aszta-
lok; kartotékszekrények; ágyak; díványok; kerevetek; pamlagok;
matracok; bölcsõk; székek (ülések); bútorok; bútorpolcok; polcok
(bútorok); fogasok (bútorok); vállfák, ruhaakasztók; ruhafoga-
sok, nem fémbõl; irodabútorok; konténerek (tároláshoz, szállítás-
hoz), nem fémbõl; tartályok folyékony üzemanyaghoz (nem fém-
bõl); kosarak, nem fémbõl; virágtartók, virágállványok (bútorok);
bútorszelvények, nem fémbõl; vánkosok, párnák; legyezõk; fa-
vagy mûanyag létrák; zárak nem fémbõl; tükrök; képkeretek;
edényszárítók (rácsok, állványok); paravánok (bútorok); esernyõ-
tartók.

(111) 191.414 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03101 (220) 2006.09.18.
(732) Mezõföldi Agrofórum Kft., Martonvásár (HU)

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

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

(111) 191.415 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03099 (220) 2006.09.18.
(732) Maspex sp. z o.o., Wadowice (PL)
(740) Kicinska-Fujawa, Alicja, Wadowice

(541) TOP JOY FRESH FRUIT
(511) 29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zse-

lék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tej és tejtermékek; dzsemek;
gyümölcshéj; gyümölcskocsonya (zselé); gyümölcskonzervek;
gyümölcsök, fõtt gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyü-
mölcssaláták; gyümölcsszeletkék (apró); joghurt; kandírozott
(cukrozott) gyümölcsök; kefir; lekvár; sajtok; tej; tejes italok (fõ-
ként tejet tartalmazó); tejoltó; tejsavó; tejszín (tejtermék); tejszín-
hab; tejtermékek; tõzegáfonyaszósz (befõtt); virágporkészítmé-
nyek (élelmiszer); zselatin étkezésre; zselék.
30 Tea, fûszeres mártások; bonbonok (cukorkák); briós; cuk-
rászsütemények; fagyasztott joghurt (cukrászati jég); fagylalt,
jégkrém; gyümölcskocsonya, zselé (cukrászáru); gyümölcsös sü-

temények, torták; jeges tea; jégfrissítõ italokhoz, ételekhez; jég-
krémpor; kandiscukor táplálkozási használatra; karamella (cukor-
kák); kekszek; müzli; sörbet (fagylalt); tea; teaalapú italok; tejso-
dó (vaníliás krém); tejszínhabot keményítõ termékek; töltött cu-
korkák, fondan (cukrászáru); zabpehely.
32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes ita-
lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmé-
nyek italokhoz; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyü-
mölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes
italok; alkoholmentes koktélok; ásványvizek; ásványvizek (ita-
lok); gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (alkoholmentes); izotó-
niás italok; limonádék; paradicsomlevek (italok); sörbetek (ita-
lok); szénsavas italok; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz;
tejsavó alapú italok; vizek (italok); zöldséglevek (italok).

(111) 191.416 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02953 (220) 2006.09.04.
(732) Gaia Stones Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kocsis Ildikó, Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek; akadémiák (oktatás), egészség(védõ) klubok
(kondicionálás), elektronikus könyvek és folyóiratok online ki-
adása, gyakorlati képzés (szemléltetés), klubszolgáltatások (szó-
rakoztatás vagy oktatás), könyvkiadás, kulturális vagy nevelési
célú kiállítások szervezése, levelezõ tanfolyamok, oktatás, okta-
tási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, szabadidõs szolgál-
tatások nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése, szövegek
kiadása (nem reklámcélú), versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás), élõ elõadások bemutatása.

(111) 191.417 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03431 (220) 2006.10.18.
(732) ASIX Distribution Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Varga Kata, Krepsz és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TOP CHEF Kis Kerék
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-

rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.

(111) 191.418 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03429 (220) 2006.10.18.
(732) Yin Hong Xiao, Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(541) MISS FREE
(511) 25 Ruha, lábbeli.

(111) 191.419 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03291 (220) 2006.10.05.
(732) Vivien Ásványvíz és Üdítõital Zrt., Bicske, Külterület (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 32 Természetes ásványvizek, szénsavmentes és szénsavas vi-
zek.
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(111) 191.420 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03647 (220) 2006.11.08.
(732) MINNA TEJIPARI Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Szõke András, Szõke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) BOJTÁR
(511) 29 Tej és tejtermékek.

(111) 191.421 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03651 (220) 2006.11.08.
(732) PANNONHALMI BORHÁZ Termelõ és Szolgáltató

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

Gyõr

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.

(111) 191.422 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02739 (220) 2006.08.10.
(732) SZILASSY Kft., Solymár (HU)
(740) dr. Bogsch Hanna, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) One Step
(511) 10 Terhesség és termékenység megállapítására szolgáló eszkö-

zök.

(111) 191.423 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02836 (220) 2006.08.23.
(732) Musti Tibor, Budapest (HU)
(740) dr. Muszka Sándor, Dr. Muszka Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 191.424 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03275 (220) 2006.10.03.
(732) Great Wall Motor Company Limited, Hebei (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 12 Gépkocsik, gépjármûvek, teherautók, egyterûek, sportko-
csik, buszok, hajtómûvek szárazföldi gépjármûvekhez, lakóko-
csik, kárpitok gépjármûvekhez, mentõautók.

37 Gépjármûvek javítása és szerelése; gépjármûvek szervizelé-
sével, gépjármûvekhez való gáz tankolásával, gépjármûvek tisztí-
tásával, kenésével, rozsda elleni kezelésével, fényezésével, mosá-
sával kapcsolatos, gumiabroncsok újrafutózásával kapcsolatos
szolgáltatások.

(111) 191.425 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03274 (220) 2006.10.03.
(732) PROPHARMATECH Egészségügyi és Mûszaki

Kutató-fejlesztõ Kft., Eger (HU)
(740) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(541) ROZIM’S PROPHARMATECH
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; kozmetikai kutatás; ipari
elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és
szoftver tervezése és fejlesztése; jogi szolgáltatások.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 191.426 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03595 (220) 2006.11.03.
(732) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Csikai Attila ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Telefonállomások (vezeték nélküli) rádiókészülékek; tele-
fon-adókészülékek; rádiótelefon-állomások; vevõkészülékek; ál-
lomások (rádiótelefon).
38 Távközlés.

(111) 191.427 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03122 (220) 2006.09.19.
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-
peslapok, évkönyvek, könyvek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 191.428 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 00679 (220) 2006.02.27.
(732) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
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(740) dr. Szentjóbi Zoltán, dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

(111) 191.429 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02616 (220) 2006.07.28.
(732) Eurotex Ipari és Szolgáltató Kft., Hódmezõvásárhely (HU)

(546)

(511) 25 Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsónemûk; cipõk;
dzsekik; egyenruhák; fejfedõk (kalapáruk); felsõkabátok, felöl-
tõk; felsõruházat; fürdõnadrágok, úszónadrágok; fürdõruhák; für-
dõsapkák; gabardin (ruházat); hurkolt/kötött áruk; ingek; ingelõk,
ingblúzok; kabátok; kerékpáros-öltözetek; kesztyûk (ruházat);
kezeslábasok (felsõruházat); készruhák; kosztümök; köntösök,
pongyolák; kötöttáruk; matrózblúzok; melegítõk, szvetterek;
mellények; munkaruhák, munkaköpenyek; mûbõr ruházat; nadrá-
gok; nõi ruhák; nyakkendõk; nyaksálak, gallérvédõk; pelerinek;
pizsamák; pólók; pulóverek; ruházat, ruhanemûk; sapkák; sálak;
strandruhák; szoknyák; tarka selyemkendõk (nyaksálak); tartók
(nadrághoz, harisnyához); térdnadrágok; tornaruházat; ujjatlan
kesztyûk; vállkendõk, nagykendõk; zoknik; övek (ruházat).

(111) 191.430 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03264 (220) 2006.10.03.
(732) Magyar Kempo Szövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Attila, Dr. Tóth és dr. Vutskits Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HUNGARIAN TOP TEAM GLADIATORS
(511) 41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat),

egészség(védõ) klubok (kondicionálás), eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása, konferenciák szervezése és le-
bonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturá-
lis vagy nevelési célú kiállítások szervezése, show-mûsorok,
show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai), sport-
edzõtábori szolgáltatások, sportversenyek rendezése, szabadidõs
szolgáltatások nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése,
szórakoztatás, testnevelés, versenyek szervezése (oktatás vagy
szórakoztatás).

(111) 191.431 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03125 (220) 2006.09.19.
(732) Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Barán-Kalász László, Budapest Bank Nyrt. Jogi Igazgatósága,

Budapest

(546)

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

(111) 191.432 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03388 (220) 2006.10.16.
(732) Ordasi Gábor, Budapest (HU)
(740) dr. Török Zoltán György, Németh, Szalay, Török Társas Ügyvédi

Iroda, Budapest

(541) IQ GOLF BALL
(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek; golflabda;
agyaggalambok (céllövéshez); agyaggalambok (céltárgyak); asz-
taliteniszhez asztalok; asztalok asztalifocihoz; babaágyak; baba-
házak; babaruhák; babaszobák; backgammon, trictrac (játékok);
baseballkesztyûk; baseballkesztyûk (játékfelszerelések); bábuk,
marionettek; bélhúrok teniszütõkhöz; biliárdasztalok; biliárddá-
kók; biliárdgolyók; biliárdmandinerek; biliárdmarkerek; bingó-
kártyák; bobok.

(111) 191.433 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03593 (220) 2006.11.03.
(732) Szekrényes András, Nyíregyháza (HU)

(546)

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

(111) 191.434 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02617 (220) 2006.07.28.
(732) K&H Bank Nyrt., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 191.435 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02837 (220) 2006.08.23.
(732) Millennium & Copthorne International Limited,

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

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) BILTMORE
(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-
gáltatással járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsola-
tos értékesítési és marketingtevékenység, beleértve eme szolgál-
tatások 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; bérbe adott szálláshelyek üzemeltetése; szolgáltatásokkal
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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-
helyek foglalása; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szol-
gáltatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatá-
sok.

(111) 191.436 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03370 (220) 2006.10.13.
(732) Centrál Ház Ingatlanforgalmi, -Kezelõ és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Sõléd Tünde, Dr. Hidasi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 191.437 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02628 (220) 2006.07.28.
(732) WYETH (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,

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

Budapest

(541) ARCILOR
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen gyógyszer az

ópium mellékhatásainak megváltoztatására és kezelésére.

(111) 191.438 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 01020 (220) 2006.03.24.
(732) KAISER 2000 Kft., Érpatak (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).
43 Vendéglátás-szolgáltatás.

(111) 191.439 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 00415 (220) 2006.02.07.
(732) Órás István, Szentendre (HU)

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

tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkré-
mek.
5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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, lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

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

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

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

34 Dohány; dohányzási cikkek: gyufák.

(111) 191.440 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03121 (220) 2006.09.19.
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

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

peslapok, évkönyvek, könyvek.

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

(111) 191.441 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03272 (220) 2006.10.03.
(732) PROPHARMATECH Egészségügyi és Mûszaki

Kutató-fejlesztõ Kft., Eger (HU)
(740) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(541) R47-PROTUMOL
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

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

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

(111) 191.442 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03380 (220) 2006.10.13.
(732) Kem-Univerzál Kft., Budapest (HU)

(541) KEM-SZIG
(511) 17 Szigetelõanyagok; szigetelõlemezek; szigetelõtapaszok; tö-

mítõanyagok; nedvesség elleni szigetelõanyagok épületekre.

(111) 191.443 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02620 (220) 2006.07.28.
(732) Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)

(546)

(511) 32 Sörök.
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(111) 191.444 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02625 (220) 2006.07.28.
(732) WYETH (Delaware államban bejegyzett cég), Madison,

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

Budapest

(541) ZOLEUS
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen gyógyszer az

ópium mellékhatásainak megváltoztatására és kezelésére.

(111) 191.445 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03536 (220) 2006.10.27.
(732) LAPKER Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 16 Újságok, folyóiratok.
41 Könyv- és folyóirat-kiadás.

(111) 191.446 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03120 (220) 2006.09.19.
(732) Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, ké-
peslapok, évkönyvek, könyvek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 191.447 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03375 (220) 2006.10.13.
(732) Pannonhalmi Fõapátság, Panonhalma (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Ecet.

(111) 191.448 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03376 (220) 2006.10.13.
(732) Pannonhalmi Fõapátság, Pannonhalma (HU)

(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Ecet.

(111) 191.449 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03255 (220) 2006.10.02.
(732) Szûcs István, Mórahalom (HU)

(546)

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

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

(111) 191.450 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02968 (220) 2006.09.05.
(732) OTAM Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 31 Tápanyagok állatok számára, mezõgazdasági termékek;
ehetõ rágcsálnivalók állatoknak; gabonafélék feldolgozásakor ke-
letkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; italok kedvtelésbõl
tartott állatok részére; istállótakarmány állatoknak; kutyaeledelek
(kekszfélék); madáreledelek; táplálék kedvtelésbõl tartott álla-
toknak; táplálékok állatoknak; tenyészállat-állomány; termékek
állati alomhoz; állatkerti állatok; állatok (élõ).

35 Reklámtevékenység; információk számítógépes adatbázi-
sokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázi-
sokba való szerkesztése; televíziós reklámozás; eladási propagan-
da (mások számára); hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak
készítése; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton;
reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok terjesztése.

44 Állatgyógyászati szolgáltatások; állatkozmetika; állatok
ápolása; állattenyésztés.
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(111) 191.451 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03118 (220) 2006.09.19.
(732) American Life Insurance Company, Wilmington,

Delaware (US)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda Kft., Budapest

(541) Jó tanácsok egy életre a legfontosabbakért
(511) 36 Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások.

(111) 191.452 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03251 (220) 2006.10.02.
(732) Pfneiszl Hungarian Vineyards Kft., Sopron (HU)

(541) RED DIAMOND
(511) 33 Szeszes italok, borok, likõrök.

(111) 191.453 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03119 (220) 2006.09.19.
(732) American Life Insurance Company, Wilmington,

Delaware (US)
(740) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda Kft., Budapest

(541) Élj tovább!
(511) 36 Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások.

(111) 191.454 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 00402 (220) 2006.02.07.
(732) Büki Üditõ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gayer Gyula, Gayer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Energiaitalok.

(111) 191.455 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03250 (220) 2006.10.02.
(732) Pfneiszl Hungarian Vineyards Kft., Sopron (HU)

(541) VULCAN
(511) 33 Szeszes italok, borok, likõrök.

(111) 191.456 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03256 (220) 2006.10.02.
(732) The Coca-Cola Company (Delaware államban bejegyzett

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

Budapest

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

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

(111) 191.457 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03253 (220) 2006.10.02.
(732) Pfneiszl Hungarian Vineyards Kft., Sopron (HU)

(541) ME
(511) 33 Szeszes italok, borok, likõrök.

(111) 191.458 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03252 (220) 2006.10.02.
(732) Pfneiszl Hungarian Vineyards Kft., Sopron (HU)

(541) SPARKELINA
(511) 33 Szeszes italok, borok, likõrök.

(111) 191.459 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03131 (220) 2006.09.19.
(732) Építõipari Vállalkozók Országos Szövetsége, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás és ügyletek, kereskedelmi ügyletek bonyolítá-
sa.
42 Minõség-ellenõrzés; minõségtanúsítvány.

(111) 191.460 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02437 (220) 2006.07.17.
(732) TIME-X JEANS Kft., Budapest (HU)
(740) Paksi Gabriella, Budapest

(541) ZILLION
(511) 25 Ruházat, cipõ, kalapáru.

(111) 191.461 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02624 (220) 2006.07.28.
(732) Köles Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 36 Ingatlanügynökségek, ingatlanügyletek; ingatlanok érték-
becslése, bérbeadása, adásvétele, ingatlanforgalmazással kapcso-
latos meghirdetések, ingatlanlízing, ingatlankezelés és mindezek-
kel kapcsolatos információszolgáltatás, tájékoztatás.

(111) 191.462 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 03262 (220) 2006.10.03.
(732) Wiera Internet Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Vetõ Gábor, Strasser Józsa Vetõ Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) FRIERA
(511) 38 Távközlés; elektronikushirdetõtábla-szolgáltatás (távközlé-

si szolgáltatás), elektronikus levelezés, e-mail, faxberendezések
kölcsönzése, faxok továbbítása, hírügynökségek, hozzáférés biz-
tosítása számítógépes világhálóhoz, információszolgáltatás táv-
közlési ügyekben, kábeltelevíziós mûsorszórás, közlések üveg-
szálas hálózatok útján, mobil (celluláris) telefon-összeköttetés,
modemek kölcsönzése, mûholdas átvitel, rádióadás, számítógé-
pes terminálok közötti összeköttetések, távirati összeköttetések,
táviratok küldése, táviratok továbbítása, távírdai szolgáltatások,
távkonferencia-szolgáltatások, távközlési berendezések kölcsön-
zése.
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(111) 191.463 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 02614 (220) 1999.01.20.
(732) SER Systeme AG, Neustadt/Wied (DE)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., dr. Takács Zoltán,

Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépszoftverek, beleértve elektronikus adatfeldolgo-
zó programok és adatbázisok; adatfeldolgozó programokat és
adatbázisokat tartalmazó olvasható adathordozó berendezések.
16 Felhasználói kézikönyvek számítógépes szoftverekhez, va-
lamint számítógépszoftver-dokumentációk.
42 Számítógépes szoftverek, így elektronikus adatfeldolgozó
programok és adatbázisok készítése és karbantartása (tökéletesí-
tése és korszerûsítése); az elektronikus adatfeldolgozás területén
végzett mûszaki szaktanácsadás, szakvélemény és egyéb mûszaki
szolgáltatások biztosítása.

(111) 191.465 (151) 2007.10.09.
(210) M 06 03268 (220) 2006.10.03.
(732) ISO IMMO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

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

letek.

(111) 191.466 (151) 2007.10.09.
(210) M 06 03269 (220) 2006.10.03.
(732) ISO IMMO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,, Budapest (HU)

(541) ISO OXID
(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési

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

(111) 191.467 (151) 2007.10.10.
(210) M 05 01299 (220) 2005.04.08.
(732) Ingatlan.net Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Cseri Zsuzsanna, Bárd, Cseri és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Ingatlan.net
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 191.468 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 02618 (220) 2006.07.28.
(732) SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

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

nisztráció, irodai munkák.

(111) 191.469 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 03780 (220) 2006.11.17.
(732) NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Majoros Melinda, Majoros Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) A Beszereljük ADSL csomag szolgáltatója a
NORDTELEKOM

(511) 38 Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés bizto-
sítása számítógépes világhálóhoz; távközlési kapcsolat létesítése
számítógépes világhálóval, üzenetek és képek továbbítása számí-
tógépek segítségével.

(111) 191.470 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 03776 (220) 2006.11.17.
(732) Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi papírtörlõk.

16 Papíráruk.

(111) 191.471 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 03782 (220) 2006.11.17.
(732) Lamarck Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés és szórakoztatószolgáltatások, sportlétesítmények
üzemeltetése, múzeumi szolgáltatások, masszázsszolgáltatások.

(111) 191.472 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 03779 (220) 2006.11.17.
(732) Mudrák Béla Tamás, Esztergom (HU)

(541) Master Strigoniensis
(511) 2 Festékek, kencék, lakkok, festõanyagok képzõmûvészek

számára.

(111) 191.473 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 02962 (220) 2006.09.05.
(732) HáziPatika.com Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek.

5 Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; gyógyászati se-
gédeszközök, bébiételek; bioélelmiszerek, gyógyhatású készít-
mények, drogériai termékek.

28 Játékok, játékszerek, testnevelési és sportcikkek.

35 Interneten és más telekommunikációs rendszereken történõ
reklámozás és kereskedelem.

42 Interneten és más telekommunikációs rendszereken történõ
tartalom- és információszolgáltatás; interaktív szolgáltatások; or-
vosi, higiéniai, életvezetési tanácsadás.

(111) 191.474 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 03926 (220) 2006.12.01.
(732) Gyõri Likõrgyár Zrt., Gyõr (HU)
(740) dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr
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(546)

(511) 33 Körtepálinka.

(111) 191.475 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 03123 (220) 2006.09.19.
(732) Budapest Piac Kereskedelmi Zrt., 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.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 191.476 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 02960 (220) 2006.09.05.
(732) Közösség a Születés Méltóságáért, Budapest (HU)
(740) dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HOLDNÕVÉR
(511) 41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus

könyvek és folyóiratok online kiadása, konferenciák szervezése
és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása,
könyvkiadás, kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése,
oktatás, oktatási tárgyú információk, online elérhetõ elektronikus
publikációk (nem letölthetõk), szórakoztatás.
44 Egészségügyi szolgáltatások, szülésznõ szolgáltatásai, bába
szolgáltatásai, pszichológus szolgáltatásai, életvezetési tanács-
adás.

(111) 191.477 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 03773 (220) 2006.11.17.
(732) Zhon Jin Li, Budapest (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

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

(111) 191.478 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 01824 (220) 2006.05.25.
(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, csiger, szeszes italok, vodka,
whisky.

(111) 191.479 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 01134 (220) 2006.04.03.
(732) Ammerland Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Bozsó Brigitta, Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Sajtok.

(111) 191.480 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 03927 (220) 2006.12.01.
(732) Országos Party7 Kft., Miskolc (HU)

(546)

(511) 16 Programmagazin.

(111) 191.481 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 03774 (220) 2006.11.17.
(732) FOREST-PAPÍR Kft., Lábatlan (HU)

(546)

(511) 5 Egészségügyi papírtörlõk.
16 Papíráruk.

(111) 191.482 (151) 2007.10.25.
(210) M 06 00950 (220) 2006.03.21.
(732) E.ON Ruhrgas AG, Essen (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 4 Tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket), különösen
földgáz.
16 Nyomdaipari termékek, különösen nyomtatványok, köny-
vek, brosúrák, prospektusok, tananyagok és oktatási anyagok (ké-
szülékek kivételével).
35 Marketingszolgáltatások; piackutatás és piacelemzés; rek-
lám, különösen reklámtechnikai tanácsadás, reklámügynökségi
szolgáltatások, különösen interneten; reklámmûveletek tervezése
és kivitelezése; postai úton történõ reklámakciók; vásárok szerve-
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zése ipari és reklámcélokra; reklámelõadások és termékismertetõ
rendezvények reklámcélokra; hirdetés a sajtóban; szalagreklám
sportstadionokban; reklámcikkek fejlesztése és elosztása; keres-
kedelmi, valamint reklám- és promóciós szerzõdések közvetítése
harmadik fél részére; szervezési és üzemgazdasági tanácsadás;
adatbanki szolgáltatások.
39 Szállítási szolgáltatások; energia, égési hõ és tüzelõanyag
szállítása és elosztása, különösen légnemû tüzelõanyagok szállí-
tása és elosztása csõvezetékeken; tüzelõanyagok tárolása, külö-
nösen föld alatti pórusos és üreges tárolás.
42 Technológiai szolgáltatások, különösen az energiaszektor-
ban; mûszaki tanácsadás és tervezés, különösen az energiaszek-
torban; mérnöki tanácsadás, különösen az energiaszektorban, be-
leértve a gázszállítás és gázfelhasználás területét; mûszaki ener-
giatanácsadás; mûszaki kalkulációk; mûszaki szakvélemények
készítése az energiaszektorban; mûszaki fejlesztési szolgáltatá-
sok az energiaszektorban, különösen gázszállítási és gázfelhasz-
nálási fejlesztés; adatfeldolgozási programok készítése és mûsza-
ki gondozása, különösen az energia területén; adatbank felállítása
és mûködtetése.

(111) 191.483 (151) 2007.10.26.
(210) M 06 01141 (220) 2006.04.03.
(732) MINTACOOP 2000 Kft., Budapest (HU)
(740) Kunvári Antal reklámszakértõ, Budapest

(591)

(511) 9 Pénztárgépek.
37 Irodagépek, pénztárgépek felszerelése, karbantartása, javí-
tása.

(111) 191.484 (151) 2007.10.11.
(210) M 06 01683 (220) 2006.05.12.
(732) Nagy Ervin, Akasztó (HU)

(541) AQUA DOLINA
(511) 32 Víz, ásványvizek, szénsavas vizek.

(111) 191.485 (151) 2007.10.11.
(210) M 06 01486 (220) 2006.04.28.
(732) INVENTOR Média Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Korlátolt

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

(546)

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 191.486 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 00627 (220) 2006.02.22.
(732) Full Media Médiapiaci Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(541) GYERÜNK A MOZIBA BE
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebe-
dobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzol-
tó készülékek.

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

(111) 191.487 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 03778 (220) 2006.11.17.
(732) Holló Imre, Sajószöged (HU)

(546)

(511) 28 Horgászcikk.

(111) 191.488 (151) 2007.10.11.
(210) M 06 02619 (220) 2006.07.28.
(732) SPAR Magyarország Kereskedelni Kft., SPAR út (HU)
(740) dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

(541) Tisza Park
(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-

nisztráció, irodai munkák.

(111) 191.489 (151) 2007.10.10.
(210) M 06 02959 (220) 2006.09.05.
(732) Taxi 4 Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
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(111) 191.490 (151) 2007.10.11.
(210) M 05 02690 (220) 2005.08.17.
(732) ING-HOME Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Pécs (HU)
(740) dr. Pozsárkó Istvánné, Pécs

(546)

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

(111) 191.494 (151) 2007.10.17.
(210) M 07 01108 (220) 2007.04.02.
(732) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

(541) ANASTROMATÁZ
(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) 191.495 (151) 2007.10.17.
(210) M 07 01111 (220) 2007.04.02.
(732) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

(541) PERMEABIN
(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) 191.496 (151) 2007.10.17.
(210) M 07 01110 (220) 2007.04.02.
(732) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllõ (HU)
(740) Ágni Zsolt, Debrecen

(541) EUPERM
(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) 191.497 (151) 2007.10.17.
(210) M 07 01338 (220) 2007.04.18.
(732) EGIS Gyógyszergyár NyRt., Budapest (HU)

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

(111) 191.501 (151) 2007.10.27.
(210) M 03 01521 (220) 2003.04.08.
(732) Red Cherry Kft., Érd (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ,

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

(546)

(511) 30 Alkoholtartalmú édesipari termékek, különösen bonbonok.

(111) 191.502 (151) 2007.10.27.
(210) M 04 01212 (220) 2004.03.18.
(732) SFERA JOVEN, S.A., Madrid (ES)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 191.503 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 04095 (220) 2006.12.15.
(732) Tokaj Kereskedõház Zrt., Sátoraljaújhely (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaji eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 191.505 (151) 2007.10.30.
(210) M 07 00128 (220) 2007.01.17.
(732) ASKO-Bútor Lakberendezési és Kiskereskedelmi Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tapolczai Nóra, Dr. Tapolczai Nóra 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 mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

M1380

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/12

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(111) 191.506 (151) 2007.10.30.
(210) M 07 00009 (220) 2007.01.03.
(732) Sumitomo Chemical Co. Ltd., Tokyo (JP)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) ESPOLEX
(511) 1 Feldolgozatlan mûanyagok, feldolgozatlan szintetikus

gyanták.

(111) 191.507 (151) 2007.10.30.
(210) M 07 00008 (220) 2007.02.12.
(732) Zimányi Dániel, Igar (HU)

(546)

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

(111) 191.508 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 03921 (220) 2006.12.01.
(732) Zsoldosné Potó Krisztina, Budapest (HU)

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

tevékenységek.

(111) 191.509 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 02295 (220) 2006.07.04.
(732) Pannon Aqua 95 Zrt., Csány (HU)
(740) dr. Szekrényes Gabriella ügyvéd, Hatvani 1. sz. Ügyvédi Iroda,

Hatvan

(546)

(511) 32 Víz, ásványvizek és szénsavas vizek.

(111) 191.510 (151) 2007.10.30.
(210) M 07 00006 (220) 2007.01.03.
(732) Technotrade Informatikai Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 CD-ROM- (kompakt)lemezek, egér (informatikai), faxbe-
rendezések, fényképezõgépek, fénymásoló gépek, filmkamerák,

hajlékony (floppy)lemezek, hangátviteli készülékek, hangfelve-
võ készülékek, hangvisszaadó készülékek, interfészek (informati-
kai), koaxális kábelek, lemezadagolók (juke boxok) (informati-
kai), lemezmeghajtók (számítógépekhez), mágneses adathordo-
zók, memóriakártyák, intelligens mikrokártyák, mikrofonok,
mikroprocesszorok, monitorok (számítógéphardver), monitorok
(számítógépprogramok), noteszgépek, notebookok, operációs
rendszerek számítógépekhez, processzorok (központi (rögzített)
adatfeldolgozó egységek), számítógép-billentyûzetek, számító-
gép-memóriák, számítógépek, számítógép-perifériák, számító-
gépprogramok (rögzített), -szoftverek (rögzített).

(111) 191.511 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 03922 (220) 2006.12.01.
(732) Rácz Kinga, Eger (HU);

Rácz Krisztián, Eger (HU)

(541) EGRI KORONA BORHÁZ
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás.

(111) 191.512 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 03784 (220) 2006.11.17.
(732) Gironde Kft., Terpes (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Háztartásvegyipari termékek, mint fehérítõkészítmények és
egyéb mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és
csiszolószerek.

(111) 191.513 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 02033 (220) 2006.06.08.
(732) Grand China Air Co., Ltd., Haikou, Hainan (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 39 Légi fuvarozás; szállítmányozás; utasszállítás; szállítással,
szállítmányozással kapcsolatos ügynöki tevékenység; szállítással
kapcsolatos tájékoztatás; áruk csomagolása; mentési tevékenység
(szállítással kapcsolatban); vezetés (közlekedési eszközöké);
áruk tárolása; üzenetek továbbítása; utazások szervezése; utazás-
sal kapcsolatos helyfoglalás.

(111) 191.514 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 04096 (220) 2006.12.15.
(732) Tokaj Kereskedõház Zrt., Sátoraljaújhely (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

M1381

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/12

Nemzeti lajstromozott védjegyek



(546)

(511) 33 Tokaji eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(111) 191.515 (151) 2007.10.30.
(210) M 06 03920 (220) 2006.12.01.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek, tejalapú italok, tejtermékpótlók.
30 Kávé és kávékivonatok; pótkávé és pótkávékivonatok; cikó-
ria és cikóriakivonatok, kávé- és cikóriaalapú keverékek, kávéki-
vonatokból és cikóriából készült keverékek, kakaó- és csokoládé-
alapú italok, ehetõ jég és tartósított ehetõ jég; porok és eszenciák
ehetõ jégkészítményekhez, azok elkészítéséhez.

(111) 191.516 (151) 2007.10.30.
(210) M 07 00506 (220) 2007.02.14.
(732) ratiopharm GmbH, Ulm (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) Lactiv
(511) 5 Táplálékkiegészítõk.

(111) 191.517 (151) 2007.10.30.
(210) M 07 00505 (220) 2007.02.14.
(732) ratiopharm GmbH, Ulm (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) Lactiv acute
(511) 5 Táplálékkiegészítõk.

(111) 191.518 (151) 2007.10.30.
(210) M 07 00503 (220) 2007.02.14.
(732) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), New York, New York (US)

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

(541) MINIMENTÕK
(511) 9 Színházi vagy zenei hangfelvételek vagy videofelvételek;

napszemüvegek; mágnesek; minden típusú vezeték nélküli mo-
biltelefon-készülékek és alkatrészek, mobiltelefon-fedõlapok; le-
tölthetõ csengõhangok, zene, MP3-lejátszók, grafikák, video-
megjelenési képek vezeték nélküli mobil kommunikációs eszkö-
zökre, vezeték nélküli továbbítás csengõhang-feltöltésre és -letöl-
tésre, hang, zene MP3-lejátszók, grafikák, videomegjelenési ké-
pek, információ és hírek az egész világra kiterjedõ számítógépes
hálózatról a vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközre; sza-
vazás és hang- és üzenetfogadás vezeték nélküli mobil kommuni-
kációs eszközök között; videojáték-programok, amik kazettákon,
lemezeken, CD-ROM-okon, szalagokon van rögzítve, és mini-
diszken; lemezre rögzített számítógépes játékszoftver, CD-ROM-
ok és minidiszkek.

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

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

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

28 Játékok és játékszerek, nevezetesen, kártyajátékok, dobójá-
tékok; plüssjátékok; akciófigurák és ehhez tartozékok; CD-ROM-
-okat hasznosító egyedülálló videojátékgépek, egyedülálló video-
játékgépek, egyedülálló hangkimenetgépek, táblajátékok; sport-
cikkek, nevezetesen, golfütõk, baseball-labdák, futball-labdák,
vízilabdák, játék labdák, baseballütõk; karácsonyfadíszek.

38 Televíziós mûsorszóró szolgáltatás kábelen, szatelliten és
más forráson keresztül; kábelrádió-mûsorszórás, kábelrádió-köz-
vetítés; mobil rádiókommunikáció; rádiós mûsorszórás; rádiós
kommunikáció; vezeték nélküli mobiltelefon telekommunikációs
szolgáltatás és minden típusú mobiltelefon-szolgáltatás; letölthe-
tõ csengõhang-ellátás, zene, MP3-as lejátszók, grafikák, video-
kép vezeték nélküli mobil kommunikációs eszközökre, vezeték
nélküli továbbítás csengõhangok fel- és letöltése, hang, zene,
MP3-as lejátszók, grafika, videoképek, információ és hírek a glo-
bális számítógépes hálózatról vezeték nélküli mobil kommuniká-
ciós eszközre; vezetékes telefonok közötti hang- és szöveges üze-
netek küldése és fogadása; internetszolgáltatás, amibe beletarto-
zik a kommunikációs szolgáltatás, nevezetesen hang- és audiovi-
zuális felvételek közvetítése az interneten keresztül.

41 Oktatás, tanítás és képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
szolgáltatás, beleértve a rádió- és televízióprogramokat; film- és
élõadások bemutatása; animációs filmek és televíziós bemutatók;
mozi- és tv-stúdiós szolgáltatások; mozgóképes szórakoztató
szolgáltatások; tévés szórakoztatás és élõadás-elõadások és
show-mûsorok, könyvkiadással kapcsolatos szolgáltatások, ma-
gazinok és folyóiratok; információszolgáltatás a bejelentõ televí-
zió programszolgáltatásától a többszörös felhasználókig a világ-
hálón vagy az interneten vagy más online adatbázisokon keresz-
tül; táncmûsoros produkciók, zenei mûsorok és videodíjkiosztó
mûsorok; vígjátékmûsorok, játékprogramok és sportmûsorok élõ-
mûsor elõtt, amik élõadást sugároznak vagy felvételek késõbbi
sugárzásra; élõ zenei koncertek; tv-hírmûsorok; tehetségkutató
versenyek szervezése és zenei és televíziós díjkiosztó mûsorok;
stílus- és divatbemutató-szervezés és -bemutatás; információszol-
gáltatás a szórakoztatás területén a világméretû számítógépes
hálózaton keresztül.
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(111) 191.618 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 02151 (220) 2007.06.08.
(732) Holografika Kft., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), és oktatóberendezések és -felsze-
relések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolásá-
ra, háromdimenziós megjelenítésére és lejátszására szolgáló ké-
szülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; adatfeldolgozó
berendezések és számítógépek;és ezekkel mûködtetett, vezérelt
készülékek.

(111) 191.619 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 01925 (220) 2007.05.22.
(732) dr. Sándor Péter, Üröm (HU); dr. Vass László, Budapest (HU)
(740) dr. Pál András, Dr. Rédei Katalin és dr. Pál Tibor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Magyarország politikai évkönyve
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek.

(111) 191.620 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 01794 (220) 2007.05.14.
(732) dr. Sándor Péter, Üröm (HU); dr. Vass László, Budapest (HU)
(740) dr. Pál András, Dr. Rédei Katalin és dr. Pál Tibor Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Magyarország politikai évkönyve
(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.

(111) 191.621 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00280 (220) 2006.12.21.
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.
9 Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó és/vagy író berendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák,

azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök, és ezek író- és/vagy olvasóberende-
zései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POS-
terminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, beren-
dezések.

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; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak
más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapí-
rok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papír-
ból), kártyák (papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatvá-
nyok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leol-
vasók.

37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartása; javítás, szerelési szolgál-
tatások, gépek kölcsönzése.

38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, vala-
mint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgálta-
tás; gépkocsikölcsönzés.

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

43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.

45 Alapítványok mûködtetése.

(111) 191.622 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00279 (220) 2006.12.21.
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.

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; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak
más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapí-
rok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papír-
ból), kártyák (papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatvá-
nyok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leol-
vasók.

37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartása; javítás, szerelési szolgál-
tatások, gépek kölcsönzése.

38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, vala-
mint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgálta-
tás; gépkocsikölcsönzés.
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41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-
mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorá-
lása.

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

43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.

45 Alapítványok mûködtetése.

(111) 191.623 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00278 (220) 2006.12.21.
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.

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; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak
más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapí-
rok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papír-
ból), kártyák (papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatvá-
nyok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leol-
vasók.

37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartása; javítás, szerelési szolgál-
tatások, gépek kölcsönzése.

38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, vala-
mint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgálta-
tás; gépkocsikölcsönzés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-
mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorá-
lása.

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

43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.

45 Alapítványok mûködtetése.

(111) 191.624 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00277 (220) 2006.12.21.
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.
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; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak
más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapí-
rok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papír-
ból), kártyák (papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatvá-
nyok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leol-
vasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartása; javítás, szerelési szolgál-
tatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, vala-
mint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgálta-
tás; gépkocsikölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-
mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorá-
lása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.

(111) 191.625 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00276 (220) 2006.12.21.
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.
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; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak
más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapí-
rok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papír-
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ból), kártyák (papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatvá-
nyok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leol-
vasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartása; javítás, szerelési szolgál-
tatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, vala-
mint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgálta-
tás; gépkocsikölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-
mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorá-
lása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.

(111) 191.626 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00275 (220) 2006.12.21.
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.
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; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak
más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapí-
rok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papír-
ból), kártyák (papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatvá-
nyok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leol-
vasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartása; javítás, szerelési szolgál-
tatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, vala-
mint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgálta-
tás; gépkocsikölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-

mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorá-
lása.

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

43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.

45 Alapítványok mûködtetése.

(111) 191.627 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00274 (220) 2006.12.21.
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.

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; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak
más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapí-
rok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papír-
ból), kártyák (papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatvá-
nyok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leol-
vasók.

37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartása; javítás, szerelési szolgál-
tatások, gépek kölcsönzése.

38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.

39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, vala-
mint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgálta-
tás; gépkocsikölcsönzés.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-
mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorá-
lása.

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

43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.

45 Alapítványok mûködtetése.

(111) 191.628 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00273 (220) 2006.12.21.
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
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(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.
9 Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó és/vagy író berendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák,
azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök, és ezek író- és/vagy olvasóberende-
zései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POS-
terminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, beren-
dezések.
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; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak
más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapí-
rok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papír-
ból), kártyák (papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatvá-
nyok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leol-
vasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartása; javítás, szerelési szolgál-
tatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, vala-
mint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgálta-
tás; gépkocsikölcsönzés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.

(111) 191.629 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00272 (220) 2006.12.21.
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.
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; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak
más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapí-
rok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papír-

ból), kártyák (papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatvá-
nyok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leol-
vasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartása; javítás, szerelési szolgál-
tatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, vala-
mint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgálta-
tás; gépkocsikölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-
mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorá-
lása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.

(111) 191.630 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00271 (220) 2006.12.21.
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.
9 Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó és/vagy író berendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák,
azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök, és ezek ír-ó és/vagy olvasóberende-
zései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POS-
terminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, beren-
dezések.
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; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak
más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapí-
rok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papír-
ból), kártyák (papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatvá-
nyok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leol-
vasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartása; javítás, szerelési szolgál-
tatások, gépek kölcsönzése.
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38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, vala-
mint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgálta-
tás; gépkocsikölcsönzés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.

(111) 191.631 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00270 (220) 2006.12.21.
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.
9 Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó és/vagy író berendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák,
azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök, és ezek író- és/vagy olvasóberende-
zései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POS-
terminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, beren-
dezések.
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; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak
más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapí-
rok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papír-
ból), kártyák (papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatvá-
nyok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leol-
vasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartása; javítás, szerelési szolgál-
tatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, vala-
mint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgálta-
tás; gépkocsikölcsönzés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.

(111) 191.632 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00252 (220) 2006.12.21.
(732) OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekré-
nyek.
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; írógépek és irodai cikkek (bútorok
kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételé-
vel); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak
más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapí-
rok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papír-
ból), kártyák (papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatvá-
nyok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leol-
vasók.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartás; javítás, szerelési szolgál-
tatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgálta-
tások banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, vala-
mint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgálta-
tás; gépkocsikölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szer-
vezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjte-
mények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport-
és kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorá-
lása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az ide tar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Alapítványok mûködtetése.

(111) 191.633 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00201 (220) 2007.01.23.
(732) TOP HOOK Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Visegrád (HU)
(740) Simon Mihály, Budapest

(546)

(511) 28 Sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(111) 191.634 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00199 (220) 2007.01.23.
(732) DELTAFEST Kft., Szarvas (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 41 Sport- és kulturális tevékenység; szórakoztatás, szabadidõs
szolgáltatások nyújtása, színházi produkciók, zenekarok szolgál-
tatásai, elõadómûvészek szolgáltatásai, könyvkiadás.

(111) 191.635 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00198 (220) 2007.01.23.
(732) DELTAFEST Kft., Szarvas (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 41 Sport- és kulturális tevékenység; szórakoztatás, szabadidõs
szolgáltatások nyújtása, színházi produkciók, zenekarok szolgál-
tatásai, elõadómûvészek szolgáltatásai, könyvkiadás.

(111) 191.636 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00196 (220) 2007.01.23.
(732) Corvus Invest Kft., Szeged (HU)

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

(111) 191.637 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00192 (220) 2007.01.23.
(732) Neocity Hungary Ingatlanfejlesztõ- és forgalmazó Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Düh Dóra, Düh Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 36 Ingatlankezelés.

(111) 191.638 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00190 (220) 2007.01.23.
(732) Libri Könyvkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Napos Oldalak
(511) 16 Folyóiratok, hírlevelek, prospektusok.

35 Rádiós reklámozás, reklámanyagok (röplapok, prospektu-
sok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, televíziós reklámo-
zás.
41 Elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, könyv-
kiadás, okatási tárgyú információk, rádió- és televízióprogramok
készítése.

(111) 191.639 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00189 (220) 2007.01.23.
(732) Fenstherm Nyílászárógyártó és Kereskedelmi Kft.,

Füzesabony (HU)

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 191.640 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00183 (220) 2007.01.23.
(732) Kis Csaba, Balmazújváros (HU)
(740) dr. Balogh Ádám, Dr. Balogh Ádám Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 25 Pólók, pulóverek, sapkák.

(111) 191.641 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00182 (220) 2007.01.23.
(732) VYLYAN VINUM Kft., Kisharsány (HU)

(541) karizma
(511) 33 Alkoholos italok (sörök kivételével).

(111) 191.642 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00046 (220) 2007.01.09.
(732) S.B.G. & K. Irodai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt

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

Budapest

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

(111) 191.643 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00045 (220) 2007.01.09.
(732) Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi, Yenibosna,

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

Budapest

(546)

(511) 5 Higiéniai termékek, nevezetesen a testváladékokkal kap-
csolatos higiéniai termékek, beleértve inkontinenciában szenvedõ
betegek és menstruáló nõk által használt termékek, úgymint vatta,
tampon, pelenka, egészségügyi nadrág; helyiségek, berendezések
vagy egyéb helyek szagtalanítására alkalmas termékek, így lég-
frissítõk és nem emberi testre használatos dezodorok.

(111) 191.644 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00044 (220) 2007.01.09.
(732) Fekete László, Csolnok (HU)
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(546)

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

(111) 191.645 (151) 2007.11.06.
(210) M 07 00043 (220) 2007.01.09.
(732) BIOFARMA, Neuilly-Sur-Seine (FR)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) ARMIXXAM
(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények, egész-

ségügyi készítmények gyógyászati használatra, diétás anyagok
gyógyászati használatra.

(111) 191.646 (151) 2007.11.06.
(210) M 06 03311 (220) 2006.10.06.
(732) Sajtós Zoltán, Budapest (HU)
(740) dr. Kõrösi Tibor, Kõrösi és Lõrincz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(111) 191.647 (151) 2007.11.06.
(210) M 06 04172 (220) 2006.12.21.
(732) VIANNI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Veszprém (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

(111) 191.668 (151) 2007.11.06.
(210) M 06 03520 (220) 2006.10.26.
(732) INVESTMENT Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek.

(111) 191.671 (151) 2007.11.07.
(210) M 07 00185 (220) 2007.01.23.
(732) Kis Csaba, Balmazújváros (HU)
(740) dr. Balogh Ádám, Dr. Balogh Ádám Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 25 Pólók, pulóverek, sapkák.

(111) 191.673 (151) 2007.11.13.
(210) M 04 04656 (220) 2004.11.18.
(732) László Árpád, Budapest (HU)
(740) dr. Békefi László ügyvéd, Budapest

(541) Hotel Map
(511) 16 Nyomdaipari termékek, fényképek, papíripari cikkek, kli-

sék.

A rovat 346 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 189.984, 190.645,
190.692–190.694, 191.019, 191.096, 191.097, 191.110, 191.111,
191.113–191.121, 191.133, 191.209, 191.215–191.254, 191.258–
191.326, 191.328–191.463, 191.465–191.490, 191.494–191.497,
191.501–191.503, 191.505–191.518, 191.618–191.647, 191.668,
191.671, 191.673
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