
(111) 190.697 (151) 2007.08.28.
(210) M 04 02321 (220) 2004.05.14.
(732) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

nisztráció, irodai munkák.

44 Orvosi, állatgyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; hi-
giéniai- és szépségápolás.

(111) 191.255 (151) 2007.10.02.
(210) M 05 00196 (220) 2005.01.14.
(732) Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Sili Dóra, Sili 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.

(111) 191.327 (151) 2007.10.08.
(210) M 06 01358 (220) 2006.04.19.
(732) EVISTA Informatikai Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Szeged (HU)
(740) dr. Juhász János, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

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

(111) 191.822 (151) 2007.11.30.
(210) M 07 00109 (220) 2007.01.16.
(732) dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, Karlsruhe (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 3 Kozmetikai cikkek.

(111) 191.823 (151) 2007.11.30.
(210) M 07 00105 (220) 2007.01.16.
(732) DUPAREC Papírbegyûjtõ és Feldolgozó Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 40 Hulladék és szemét újrafeldolgozása/hasznosítása, hulla-
dékkezelés/átalakítás, hulladékok és újrahasznosítható anyagok
osztályozása.

(111) 191.824 (151) 2007.11.30.
(210) M 07 00104 (220) 2007.01.16.
(732) Nagykõrösi Tejfeldolgozó Kereskedelmi és Korlátolt

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

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

(111) 191.825 (151) 2007.11.30.
(210) M 07 00100 (220) 2007.01.16.
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Köln (DE)
(740) dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

(541) Chunx
(511) 29 Extrudálással és pelletgyártási eljárással készült, valamint

más módon gyártott vagy elõállított ropogtatni való burgonyaké-
szítmények; pörkölt, szárított, sózott és fûszerezett mogyorók.
30 Extrudálással és pelleteljárással készült, valamint más mó-
don gyártott vagy elõállított, ropogtatni való tápióka, manióka,
rizs, kukorica, búza, vagy egyéb gabonatermékek; sós sütemé-
nyek.

(111) 191.826 (151) 2007.11.30.
(210) M 07 00607 (220) 2007.02.21.
(732) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Mélykúti Péter jogtanácsos, Budapest

(546)

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

(111) 191.827 (151) 2007.11.30.
(210) M 07 00606 (220) 2007.02.21.
(732) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Mélykúti Péter jogtanácsos, Budapest

(546)

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

(111) 191.828 (151) 2007.11.30.
(210) M 07 00605 (220) 2007.02.21.
(732) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Mélykúti Péter jogtanácsos, Budapest
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(546)

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

(111) 191.829 (151) 2007.11.30.
(210) M 07 00603 (220) 2007.02.21.
(732) Kolompos Kkt., Budapest (HU)

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

tevékenységek.

(111) 191.830 (151) 2007.11.30.
(210) M 07 00597 (220) 2007.02.21.
(732) Axel-Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) FANNY KONYHÁJA
(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) 191.831 (151) 2007.11.30.
(210) M 07 00099 (220) 2007.01.16.
(732) Antal Júlia, Budapest (HU);

Nagy Szilvia, Budapest (HU)
(740) dr. Benkõ Ferenc, Benkõ Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Bálok szervezése; diszkók (szolgáltatásai); elõadómûvé-
szek szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és le-
bonyolítása; fogadások tervezése (szórakoztatás); karaoke szol-
gáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy okta-
tás); show-mûsorok; show-mûsorok szervezése (impresszárió
szolgáltatásai); zene összeállítása; zenekarok szolgáltatásai; ze-
nés kabarék, varieték; éjszakai klubok.

(111) 191.832 (151) 2007.11.30.
(210) M 07 00599 (220) 2007.02.21.
(732) Axel-Springer Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

(111) 191.833 (151) 2007.11.30.
(210) M 07 00600 (220) 2007.02.21.
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KISKEGYED OTTHONA

(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) 191.834 (151) 2007.11.30.
(210) M 07 00598 (220) 2007.02.21.
(732) Axel-Springer Magyarország Kft., Tatabánya (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûa-
nyagok (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) 191.835 (151) 2007.11.30.
(210) M 07 00005 (220) 2007.01.02.
(732) Terre Armée Internationale S.A.S.,

Vélizy-Villacoublay Cedex (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) REINFORCED EARTH
(511) 6 Közönséges vasból készült építési anyagok, így hordók, tar-

tályok, silók, konténerek, tárolók, földben lévõ támegységek, le-
mezek, rácsok, gerendák, építõelemek, formázott profilok, burko-
latok, állványok, betonacél, huzalok, betétlemezek, lemezburko-
latok, keretek, állványok; közönséges fémbõl készült fémcsövek
és fémrudak, amelyek azonban nem forrcsövek vagy gépek alkat-
részei; hegesztõfémek; közönséges fémbõl készült csavarok,
csapszegek, csavaranyák, kampók, szegek; a fent felsorolt termé-
kek tartozékai és alkatrészei.
16 Nyomtatványok; rajzok és tervek; fényképek; nyomtatott
kiadványok és irószerek.
17 Mûanyagból készült elemek, így lemezek, betétlemezek, rá-
csok, védõrácsok, lapok, építõelemek, kerítések, profilok, rudak,
huzalok, csövek vagy rudak; mûanyagból készült földbe süllyesz-
tett támegységek; burkolatanyagok, ragasztóanyagok; mûanyag-
ból készült csomagolóanyagok; mûanyagból készült, szigetelés-
hez használatos termékek és anyagok; a fent felsorolt termékek
tartozékai és alkatrészei.
19 Teljesen vagy alapján nem fémbõl készült épületek; mecha-
nikusan stabilizált, süllyesztett szerkezetek; támszerkezetek; vá-
rosi építkezéshez használatos, nem fémbõl készült termékek; a
városi építkezésekben használatos nem fémbõl készült mereví-
tõk; épületeknél használatos termékek és anyagok; az építkezé-
seknél használatos termékek és anyagok; betontermékek; mereví-
tõegységek; kerítések, építõelemek, ballonok, tárolók, tartályok
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és silók, valamint a fent felsorolt termékek tartozékai és alkatré-
szei.
37 Épületek építési, karbantartási, bontási és javítási szolgálta-
tásai; épületek tervezési szolgáltatásai; épületek felépítési szol-
gáltatásai; utak, felüljárók, hidak, hídpillérek, rögzített szerkeze-
tek, vasúti töltések, támfalak, tengerpartok támfalai, alagutak,
csatornák, ballonok, tartályok, tárolók és silók építése és javítása;
föld mozgatása; talajvisszanyerés (rekultiváció); vízmedrek kot-
rása; az építkezés felülvizsgálata; a fentiekkel kapcsolatos szak-
mai tanácsadás; a fentiekkel kapcsolatos írásos dokumentáció
készítése.
42 Tervezési tanácsadás, kutatás és fejlesztés; épületfelügyele-
ti szolgáltatások; felmérési szolgáltatások; építészeti szolgáltatá-
sok; építészeti tervek, írásos dokumentációk és mérnöki rajzok el-
készítése; számítógépes programok készítése; számítógépes rajz-
szoftverek készítése.

(111) 191.836 (151) 2007.11.30.
(210) M 07 00596 (220) 2007.02.21.
(732) Axel-Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KISKEGYED DEKO
(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) 191.837 (151) 2007.11.30.
(210) M 07 00593 (220) 2007.02.20.
(732) Wonderline Média Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mezõ András, Budapest

(541) patika.TV
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 191.838 (151) 2007.11.30.
(210) M 07 00595 (220) 2007.02.21.
(732) Axel-Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) FANNY OTTHONA
(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) 191.839 (151) 2007.11.30.
(210) M 06 02760 (220) 2006.09.28.
(732) Szita Károly, Kaposvár (HU)

(740) dr. Sárközy Eszter, 7. sz. Ügyvédi Iroda, Kaposvár

(546)

(511) 16 Hírlevelek, íróeszközök, levelezõlap, nyomtatott publikáci-
ók, prospektusok.
24 Mûanyagok (textil pótanyagai), zászlók (nem papírból).
25 Pólók.

(111) 191.840 (151) 2007.11.30.
(210) M 06 03034 (220) 2006.09.12.
(732) Millennium & Copthorne International Limited,

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

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Szállodai, motel és egyéb ideiglenes szálláshelyekkel, bele-
értve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodá-
kat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshelyekkel, bele-
értve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó apartmano-
kat és apartmanszállodákat, kapcsolatos közönségszolgálat; ide-
iglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szol-
gáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcso-
latos értékesítési és marketingtevékenység, beleértve eme szol-
gáltatások interneten és egyéb globális számítógépes hálózatokon
keresztül történõ reklámozását.
36 Ingatlanokkal és lízinggel kapcsolatos szolgáltatások, bele-
értve az apartmanházak üzemeltetését, apartmanok és lakások
bérbeadását, valamint szolgáltatásokkal járó apartmanok bérbe-
adását; bérbeadott szálláshelyek üzemeltetése; szolgáltatásokkal
járó apartmanok üzemeltetése; hosszú távú lakhatási lehetõség
biztosítása.
43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshe-
lyek bérbeadása, vendéglátóipar (étel és ital), összejövetelekhez
helyiségek bérbeadása, éttermek, kávéházak ideiglenes szállás-
hely foglalások; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szolgál-
tatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.

(111) 191.841 (151) 2007.11.30.
(210) M 06 03204 (220) 2006.09.26.
(732) AAA AUTO Gépjármû-Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hoffmann Rita, Horváth 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,
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másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek;
számológépek; adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek; töltõkészülékek elektromos elemekhez;
akusztikus/akusztikai riasztók; antennák; jármûrádiók; üvegek;
szemüvegtokok; idõregisztráló készülékek; távirányító készülék;
kompakt- és optikai írható, illetve nem írható adathordozók; fé-
kek; biztosítékok; nyomásmérõk; védõsisakok; védõöltözetek;
védõkesztyûk; mentõponyvák; audio- és videokészülékek, hang-
szórók, hangosbemondók, kapcsolók, szivargyújtók gépkocsik-
ba.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök;
gépkocsiláncok; biztonsági gyermekülések jármûvekbe; jármû-
vek belsõ kárpitjai; kürtök jármûvekhez; csomagtartók jármûvek-
hez; kerékpár- és síléctartók; abroncsok jármûkerekekhez; lopás-
gátló riasztók jármûvekhez; ezen áruosztályba foglalt jármû-ki-
egészítõk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; új és használt jármûkereskedés; közve-
títõ tevékenység új és használt jármûvek értékesítéséhez; segít-
ségnyújtás üzletvezetéshez; piacszervezés (marketing); telefonos
üzenet-közvetítés; könyvelés; könyvelési tanácsadás.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek; pénzügyi tanácsadás; különösen jármû lízingszerzõdések
tekintetében; pénzügyi tanácsadás bérleti szerzõdésekre vonatko-
zóan; pénzváltás; zálogkölcsönzés; pénzügyi tanácsadás a fenti
szolgáltatások tekintetében; biztosításokkal kapcsolatos szolgál-
tatások.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; jármûvek javítá-
sa; jármûvek karbantartása; jármûvek optikai és/vagy teljesít-
ménynövelõ átalakítása (tuning); jármûmosás; jármûvek bontása;
jármûtartozékok bontása; ezen szolgáltatásokkal kapcsolatos ta-
nácsadási szolgáltatás.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; gépkocsikölcsönzés; parkolóhelyek bérlete.
40 Anyagmegmunkálás; jármûvek és jármûalkatrészek össze-
szerelése, beszerelése.

(111) 191.843 (151) 2007.11.30.
(210) M 06 01394 (220) 2006.04.24.
(732) Gulyás Csaba, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 191.844 (151) 2007.11.30.
(210) M 06 02913 (220) 2006.08.30.
(732) Wéber János, Nagykovácsi (HU)
(740) dr. Lovas András, Nagykovácsi

(541) RedTower Computer
(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására

szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; adatfeldolgozó be-
rendezések és számítógépek, különösen CD ROM, hajlékony és
mágneses lemezek, monitorok, számítógép-billentyûzetek, szá-
mítógép-memóriák, számítógép-perifériák, egerek, szoftverek,
lemezmeghajtók, interfészek, scannerek, optikai letapogatók,
hangfalak, notebookok, webkamerák, MP3 lejátszók, tápegysé-
gek.

16 Bélyegzõk, brosúrák, vékony fûzött könyvek, ceruzák, cég-
táblák papírból vagy kartonból, blokkok, borítékok, dossziék (pa-
píripari), dobozok kartonból vagy papírból, irattartók (irodai cik-
kek), íróeszközök, katalógusok, levélpapír, csomagolópapír, fe-
delek, kötések, borítók (papíráruk) hirdetõtáblák papírból vagy
kartonból, levelezõlapok, levélpapír, naptárak, naptárak letéphetõ
lapokkal, efemeridák, prospektusok, poszterek, plakátok, falraga-
szok papírból vagy kartonból, söröskorsó-alátétek, tollak (irodai
cikkek), üdvözlõlapok/kártyák, zászlók (papírból), öntapadó cím-
kék (papíripari), névjegykártyák, szatyrok.
37 Számítógépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

(111) 191.845 (151) 2007.11.30.
(210) M 06 02917 (220) 2006.08.30.
(732) Ingatlanvadász Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés; elektronikus hirdetõtábla; e-mail; hozzáférések
biztosítása számítógépes világhálóhoz; számítógépes terminálok
közötti összeköttetések.

(111) 191.846 (151) 2007.11.30.
(210) M 06 03206 (220) 2006.09.26.
(732) L’ORÉAL Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illat-
szerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, parfüm, kölnivíz; fürdõ- és
tusolózselék és -sók nem gyógyászati célra; pipereszappanok,
testdezodorok; kozmetikumok, nevezetesen krémek, tejek, ápoló-
folyadékok, zselék és púderek az arcra, testre és kezekre; napvédõ
készítmények; sminkkészítmények; samponok; zselék, spray-k,
habok és balzsamok a haj formázására és ápolására; hajlakkok;
hajmosó szerek, hajszínezõ és hajszíntelenítõ készítmények; tar-
tóshullámosító és göndörítõ készítmények; illóolajok személyes
használatra, fogkrémek.

(111) 191.848 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 03804 (220) 2006.11.21.
(732) Szuper Média Információs és Lapkiadó Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Kistelek (HU)
(740) dr. Budai Géza, Budai Ügyvédi Iroda, Szeged

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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(111) 191.851 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00012 (220) 2007.01.03.
(732) Eredics Vilmosné, Csepreg (HU)
(740) VTPatent Iparjogvédelmi és Innovációs Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 12 Szelepek és szelepszárak jármûabroncsokhoz, kerékki-
egyenlítõ súlyok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció; ezen belül különösen: jármûabroncsokhoz alkalmazott
szelepek, szelepszárak, kerékkiegyenlítõ súlyok kis- és nagyke-
reskedelme.
37 Javítás; szerelési szolgáltatások, ezen belül különösen: gu-
miabroncsok és tartozékaik javítása, szerelése.
38 Távközlés.
42 Számítógépes szolgáltatások, internet tartalomszolgáltatás
és szerkesztés.

(111) 191.852 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00011 (220) 2007.01.03.
(732) Li Xue Fan, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 191.853 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 03501 (220) 2006.10.25.
(732) Koós Gábor Balázs, Zirc (HU)

(541) Tragédia Galéria
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 191.855 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00491 (220) 2007.02.14.
(732) Varga Andrea, Budapest (HU)

(541) GIDDY UP
(511) 18 Abrakostarisznyák, aktatáskák, aranyverõ hártyák, belek

hurkafélék készítéséhez, bevásárlóhálók, bevásárlótáskák, bor-
dák esernyõkhöz vagy napernyõkhöz, botszékek, bõr, nyers vagy
félig megmunkált állapotban, bõrdarabok bútorhuzatokhoz, bõr-
fonalak, bõrhevederek, bõrlemezek, bõröndök, kézitáskák, bõ-
röndök, utazóládák (poggyász), bõrpórázok, bõrszelepek, bõrszí-
jak, bõrszíjak katonai felszerelésekhez, bõrszíjak (nyergesáru),
vállszíjak bõrbõl, vázak esernyõkhöz vagy napernyõkhöz, zablák
állatoknak (lószerszám), zsákok hegymászóknak, zsákok táboro-
zóknak, állszíjak bõrbõl.
25 Alsónadrágok, rövid, alsónemûk, alsószoknyák, bélések
készruhákhoz (ruhanemûk részei), boák (nyakbavalók), bodyk
(alsóruházat), bõrruházat, bõrszegek, stoplik futballcipõkhöz, ci-
linderek, kürtõkalapok, cipõfelsõrészek, cipõk, cipõsarkak, cipõ-
talpbetétek, cipõvasalások, csecsemõkelengyék, babakelengyék,
csecsemõnadrágok, csuklyák, kapucnik (ruházat), csúszásgátlók
lábbelikhez, díszzsebkendõk [ruházat], tornacipõk, tornaruházat,
turbánok, ujjatlan kesztyûk, vállkendõk, nagykendõk, vállszala-
gok, vízhatlan ruházat, zoknik, zoknitartók, zuhanyzósapkák,
öltözékek vízisíeléshez, övek (ruházat).

(111) 191.856 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00492 (220) 2007.02.14.
(732) Varga Andrea, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 191.857 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00677 (220) 2007.02.28.
(732) Vörös Attila, Pécel (HU)
(740) dr. T. Nagy Tibor, Dr. T. Nagy Tibor Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Vörös Autórugó
(511) 37 Jármûjavítás, jármûjavító mûhelyek, jármûvek karbantartása.

(111) 191.858 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00489 (220) 2007.02.14.
(732) Tradewind Asia Kft., Budapest (HU)

(541) VitaFirst+
(511) 5 Cukrászati gyógytermékek, diétás élelmiszerek gyógyásza-

ti használatra, diétás italok gyógyászati használatra, emésztést
elõsegítõ szerek gyógyszerészeti használatra, erõsítõ szerek
(gyógyszerek), gyógycukor, gyógyhatású adalékanyagok,
gyógyitalok, gyógyteák, pasztillák gyógyszerészeti használatra,
rágógumi gyógyászati használatra, vitaminkészítmények.
30 Cukorkaáruk, jeges tea, rágógumi, nem gyógyászati haszná-
latra, teaalapú italok.
32 Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes italok, gyü-
mölcslevek, gyümölcsnektárok (alkoholmentes), izotóniás italok,
készítmények italok elõállításához, limonádék, pasztillák szénsa-
vas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, szénsavas italok, zöld-
séglevek (italok).

(111) 191.859 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 03727 (220) 2006.11.14.
(732) Magyar Posta Biztosító Zrt., Budapest (HU)

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

letek.

(111) 191.860 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 03783 (220) 2006.11.17.
(732) Guangzhou Istone Jewelry Co., Ltd., Guangzhou City (CN)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 14 Dísztárgyak (ékszer); amulettek (ékszer); talizmánok (ék-
szer); gyöngyök; medálok; drágakövek; nyakláncok; ékszerek;
fülbevalók; brossok; karkötõk; gyûrûk; kitûzõk (ékszer).

(111) 191.861 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 02027 (220) 2006.06.08.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

16 Nyomdaipari cikkek, újságok és folyóiratok, cédulák papír-
ból vagy kartonlapból, címkék, csomagolópapírok, dobozok, tu-
dományos publikációk, szakcikkek papír adathordozón.
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35 Piackutatás, reklámozás, orvosi tanácsadás, orvosi propa-
ganda, reklámanyagok készítése és terjesztése, gyógyszer-keres-
kedelem.

41 Oktatás, szakmai képzés, gyógyászati és gyógyszerészeti
képzés, gyógyászati témájú konferenciák, szemináriumok szer-
vezése és lebonyolítása.

42 Kiállítások szervezése, gyógyszerek kutatása és fejlesztése,
klinikai kipróbálása, gyógyszerek és gyógyhatású anyagok törzs-
könyveztetése, marketingtevékenység, cégképviselet.

(111) 191.862 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 02291 (220) 2006.07.04.
(732) Standard Snacks S.R.L., Bucuresti (RO)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 32 Teák, jeges teák.

(111) 191.863 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 03530 (220) 2006.10.30.
(732) Tolvaly Ferenc, Budapest (HU)
(740) dr. Bencze András, Zelkó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) BOSZPORUSZ FELETT A HÍD
(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) 191.864 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 03503 (220) 2006.10.25.
(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) IXUNIPRA
(511) 5 Gyógyszerkészítmények humán alkalmazásra kóros elhí-

zás, cukorbaj, inkontinencia, szív- és érrendszeri betegségek, a
központi idegrendszer betegségei és rendellenességei, anyagcse-
rezavarok, szélütés, rákbetegség, gyulladás és gyulladással járó
betegségek, az átültetett szervvel szembeni intolerancia kezelésé-
re és ezek megelõzésére; gyógyszerkészítmények humán alkal-
mazásra, nevezetesen antibiotikumok, gombafertõzés elleni, ví-
rusfertõzés elleni készítmények, és a természetes immunreakciót
befolyásoló készítmények, gyógyszerészeti ellenanyagok; diag-
nosztikai gyógyszerkészítmények humán alkalmazásra a pulzus-
szám emelésére, valamint kontrasztanyagok.

(111) 191.865 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00121 (220) 2007.01.17.
(732) Magyar Rádió Zrt., 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.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 191.866 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00322 (220) 2007.01.31.
(732) Seres Jonatán, Soltvadkert (HU)

(541) GLOBOPRESS
(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) 191.867 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00493 (220) 2007.02.14.
(732) Táncos Grafikai Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Puskás Anita, Pozsonyi & Tamási Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 191.868 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 03561 (220) 2006.10.31.
(732) CLIFF KONYHÁK Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt

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

(591)

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

(111) 191.869 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 03560 (220) 2006.10.31.
(732) INTERSONIC, s.r.o. Magyarországi Fióktelepe,

Budapest (HU)

(546)

(511) 38 Távközlés.

(111) 191.870 (151) 2007.12.04.
(210) M 07 00132 (220) 2007.01.17.
(732) Sendia Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Intimbetétek és tisztasági betétek, egészségügyi pelenkák,
nadrágvédõ betétek menstruációs idõszakokban, tamponok.

(111) 191.871 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00130 (220) 2007.01.17.
(732) Müller László, Budapest (HU)

(546)

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

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

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

(111) 191.872 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00676 (220) 2007.02.28.
(732) Tisol Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Berényi Viktor 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.

30 Só.

(111) 191.873 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00485 (220) 2007.02.14.
(732) Somogyi Robert, Törökbálint (HU)
(740) dr. Kulik Hilda ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 191.875 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00122 (220) 2007.01.17.
(732) dr. Guszter Géza, Budapest (HU)

(541) BIODIO
(511) 5 Biológiai készítmény állatgyógyászati használatra; biológi-

ai készítmény humángyógyászati célra; fertõtlenítõ (csíraölõ)
szerek; fürdõsók; fürdõsók gyógyászati használatra; készítmé-
nyek gyógyfürdõ terápiához.

(111) 191.876 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00298 (220) 2007.01.31.
(732) CEE Real Invest Ingatlanforgalmazó- és Építtetõ Kft.,

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

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 191.877 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00495 (220) 2007.02.14.
(732) E J Papadopoulos S.A., Athen (GR)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bisco Papadopoulos
(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) 191.878 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00670 (220) 2007.02.28.
(732) Istvándy Gergõ, Badacsonytomaj (HU)

(541) ÜSTÖKÖS
(511) 33 Borok, borpárlatok, pezsgõ, fûszerborok, pálinkák, gyo-

morkeserûk, whiskey, koktélok, párlatok, gyümölcstartalmú al-
koholos italok.

(111) 191.879 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00496 (220) 2007.02.14.
(732) E J Papadopoulos S.A., Athen (GR)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Rondo Papadopoulos
(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.
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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) 191.881 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00499 (220) 2007.02.14.
(732) E J Papadopoulos S.A., Athen (GR)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Mascot
(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) 191.882 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00500 (220) 2007.02.14.
(732) E J Papadopoulos S.A., Athen (GR)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Bisco Rings Papadopoulos
(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) 191.883 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00501 (220) 2007.02.14.
(732) E J Papadopoulos S.A., Athen (GR)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Krispies Papadopoulos
(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) 191.884 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00502 (220) 2007.02.14.
(732) E J Papadopoulos S.A., Athen (GR)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Mini Bisco Papadopoulos
(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) 191.885 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00504 (220) 2007.02.14.
(732) ÖKO-Pack Kht., Budapest (HU)
(740) dr. Karsay Enikõ, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Környezetvédelmi tanácsadás, mûszaki és konzultációs
szolgáltatások hulladékfeldolgozással, kezelésével és/vagy újra-
hasznosításával kapcsolatban.

(111) 191.886 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00299 (220) 2007.01.31.
(732) CEE Real Invest Ingatlanforgalmazó- és Építtetõ Kft.,

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

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 191.887 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00300 (220) 2007.01.31.
(732) CEE Real Invest Ingatlanforgalmazó- és Építtetõ Kft.,

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

Ügyvédi Iroda, Budapest

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

letek.

(111) 191.888 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00302 (220) 2007.01.31.
(732) GLD Holding GmbH, Kilb (AT)
(740) dr. Buzády Csongor, BKRU Buzády, Kölcsey-Rieden és Udvari

Ügyvédi Iroda, Budapest

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

letek.

(111) 191.889 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00671 (220) 2007.02.28.
(732) Istvándy Gergõ, Badacsonytomaj (HU)

(541) BIZSERGÉS
(511) 33 Borok, borpárlatok, pezsgõ, fûszerborok, pálinkák, gyo-

morkeserûk, whiskey, koktélok, párlatok, gyümölcstartalmú al-
koholos italok.

(111) 191.890 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00673 (220) 2007.02.28.
(732) Magyar Anime Társaság, Érd (HU)

(541) AnimeCon
(511) 41 Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.
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(111) 191.891 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00307 (220) 2007.01.31.
(732) Wekerle-major Lovassport és Turisztikai Kft.,

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

Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

(111) 191.892 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00306 (220) 2007.01.31.
(732) Wekerle-major Lovassport és Turisztikai Kft.,

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

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 191.893 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00305 (220) 2007.01.31.
(732) GLD Holding GmbH, Kilb (AT)
(740) dr. Buzády Csongor, BKRU Buzády, Kölcsey-Rieden és Udvari

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 191.894 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00303 (220) 2007.01.31.
(732) GLD Holding GmbH, Kilb (AT)
(740) dr. Buzády Csongor, BKRU Buzády, Kölcsey-Rieden és Udvari

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 191.895 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00304 (220) 2007.01.31.
(732) GLD Holding GmbH, Kilb (AT)
(740) dr. Buzády Csongor, BKRU Buzády, Kölcsey-Rieden és Udvari

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GLD INVEST GROUP
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-

letek.

(111) 191.896 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00311 (220) 2007.01.31.
(732) Pécsi Sörfõzde Zrt., Pécs (HU)
(740) dr. Várbíró Istvánné ügyvéd, Pécs

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

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

(111) 191.897 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00320 (220) 2007.01.31.
(732) APOLLO Electronics Sp.z o.o., Warszawa (PL)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 7 Kenyérsütõ gépek; nem kézi mûködtetésû õrlõgépek háztar-
tási használatra; elektromos háztartási robotgépek; köpülõgépek;
húsdarálók (húsdaráló gépek); elektromos keverõgépek háztartási
használatra; elektromos kések; elektromos nyíróollók; porszívók;
zsákok porszívókhoz; csövek porszívókhoz; elektromos konzerv-
nyitók; csomagológépek; nem kézi mûködtetésû borsdarálók;
mosógépek; áram-egyenirányítók; szemétaprító (hulladékaprító)
gépek; centrifugák (háztartási); zöldségreszelõ gépek; elektromos
keverõgépek háztartási használatra; elektromosan mûködtetett
kefék; varrógépek; fúrógépek; kézi elektromos fúrógépek; moso-
gatógépek.
9 Fényképezõgépek; fényképészeti kamerák; elemek; arcfes-
tés (make-up) eltávolítására szolgáló elektromos készülékek;
nyomtatók számítógépekhez; diktafonok; hangszórók, hangosbe-
mondók; dugaszolóaljzatok, dugaszok, elektromos csatlakozá-
sok; számítógépek; notebook komputerek; elektromos fûtésû haj-
sütõ vasak; mikroszkópok; neonreklámok, fénycsövek reklámcé-
lokra; MP3-, MP4-lejátszók; DVD-lejátszók; vetítõgépek; vetítõ-
vásznak; rádiókészülékek; rádiók jármûvekbe; scannerek; tele-
fonkészülékek; hordozható telefonok; televíziós készülékek;
elektromos hegesztõgépek mûanyagokhoz; vasalók, elektromos.
11 Cumisüveg-melegítõk, elektromos; kenyérpirítók; lámpák
karácsonyfákhoz, elektromos; forróvíztartályok, elektromos; ká-
véfõzõ gépek, elektromos; ostyasütõk, elektromos; olajsütõk (fri-
tõzõk), elektromos; inhaláló készülékek; konyhai tûzhelyek, ta-
karéktûzhelyek; mikrohullámú sütõk; légnedvesítõ készülékek
központ fûtés radiátorokhoz; fõzõedények, elektromos; lámpák,
elektromos; hûtõgépek, fagyasztóanyagok; mennyezetvilágítá-
sok; hajszárítók; kézszárító készülékek mosdókhoz; fagyasztók;
dörzsgyújtók gázhoz; öngyújtók; villanykörték.
16 Irodai felszerelések, a bútorok kivételével; írófelszerelések;
papír; nyomdai betük; könyvkötészeti cikkek; fényképészeti cik-
kek; ragasztók papíripari vagy háztartási használatra; írógépek;
csomagolóanyag mûanyagból; karakterek, betûtípus, szedés;
stencilek; papírtépõk irodai használatra; noteszek; levegõpárásító
irodai cikkek; öntapadós címkék; ceruzahegyezõ gépek elektro-
mos és nem elektromos; ceruzák; tollak; golyóstollak; fényképek
montírozására szolgáló készülékek; csomagolópapír; publikáci-
ók; papírszorító rudak (írógépen), papírnehezékek; zsákok papír-
ból csomagoláshoz.

(111) 191.898 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00317 (220) 2007.01.31.
(732) GUARANTEE Ingatlanforgalmazó és Befektetõ Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Pákay Barnabás ügyvéd, Budapest

(541) TOSCANA Kert
(511) 35 Piackutatás, reklámozás, reklámszövegek publikálása, saj-

tófigyelés.
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36 Bérházak kezelése, ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatla-
nok értékbecslése, ingatlanügynökségek, irodák (ingatlanok) bér-
lete, lakásbérlet, lakásügynökségek, pénzügyi értékbecslés (biz-
tosítás, bankügyletek, ingatlanok), szállásügynökségek (apartma-
nok), ingatlanforgalmazás, ingatlanhasznosítás, ingatlanfejlesz-
tés, ingatlanberuházás, generálkivitelezés, ingatlankivitelezés.
37 Építés, építési tárgyú információk, építkezések felügyelete
(irányítása).

(111) 191.899 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00315 (220) 2007.01.31.
(732) VIP-DENT Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Debrecen (HU)
(740) dr. Barzó Tímea ügyvéd, Miskolc

(541) cirkonlab
(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek

és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.

(111) 191.900 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00310 (220) 2007.01.31.
(732) Sky Ice Team Kft., Göd (HU)
(740) Tanács Gábor, Szeged

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
41 Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

(111) 191.901 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00494 (220) 2007.02.14.
(732) E J Papadopoulos S.A., Athen (GR)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Goldies Papadopoulos
(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) 191.904 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 03981 (220) 2006.12.07.
(732) Magyar Lapkiadók Egyesülete, Budapest (HU)

(541) Pressz
(511) 41 Kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése.

43 Vendéglátóipar.

(111) 191.918 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00624 (220) 2007.02.22.
(732) Marosport Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 3 Illatszerek, kozmetikai cikkek.

18 Utazótáskák és bõröndök.
22 Zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba, ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(111) 191.919 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00626 (220) 2007.02.22.
(732) PIKTOR-DEPO Festék Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Gyõr (HU)
(740) dr. Berger Adrián ügyvéd, Gyõr

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.

(111) 191.920 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00625 (220) 2007.02.22.
(732) Marosport Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 3 Illatszerek, kozmetikai cikkek.
18 Utazótáskák és bõröndök.
22 Zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba, ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(111) 191.921 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00620 (220) 2007.02.22.
(732) Masonite Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Lendvai Balázs, Lendvai & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) BREWER-MASONITE
(511) 19 Faajtók (ide értve a bejárati, erkély- és belsõ ajtókat), nem

fémbõl készült ajtóburkolatok és ajtótáblák, ajtólapok, ajtótokok,
ajtókeretek; nem fémbõl készült elõfüggesztett ajtók, lambériák,
dekoratív párkányzatok, lágy farostlemezek, kemény farostleme-
zek, belsõ borítások, külsõ borítások, nem fémbõl készült burko-
latok, elõre kidolgozott nem fémbõl készült ajtók, szegezett leme-
zek, gyulladáskésleltetõ panelek, gyári termékek, falemezek, aj-
tóüregek, nem fémbõl készült táblák ajtókhoz és dekoratív ajtó-
üvegekhez.
40 Fafeldolgozás, famegmunkálás.

(111) 191.922 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00623 (220) 2007.02.22.
(732) Masonite Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Lendvai Balázs, Lendvai & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) BREWER
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(511) 19 Faajtók (ide értve a bejárati, erkély- és belsõ ajtókat), nem
fémbõl készült ajtóburkolatok és ajtótáblák, ajtólapok, ajtótokok,
ajtókeretek; nem fémbõl készült elõfüggesztett ajtók, lambériák,
dekoratív párkányzatok, lágy farostlemezek, kemény farostleme-
zek, belsõ borítások, külsõ borítások, nem fémbõl készült burko-
latok, elõre kidolgozott nem fémbõl készült ajtók, szegezett leme-
zek, gyulladáskésleltetõ panelek, gyári termékek, falemezek, aj-
tóüregek, nem fémbõl készült táblák ajtókhoz és dekoratív ajtó-
üvegekhez.
40 Fafeldolgozás, famegmunkálás.

(111) 191.923 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00618 (220) 2007.02.22.
(732) Ronikum Bt., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 191.924 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00421 (220) 2007.02.08.
(732) Sal. Oppenheim Jr. & Cie KGaA, köln (DE)
(300) 30651243.2 2006.08.21. DE
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) OPPENHEIM GROUP
(511) 9 Adatfeldolgozó készülékek, számítógépek, automata elosz-

tógépek, könyvelõgépek, számítógépes programok, adatfeldolgo-
zó berendezések, hibásérme-kiválasztók, pénzszámoló és szortí-
rozó gépek, azonosító kártyák, interfészek, mágneses kártyák,
memóriakártyák, pénztárgépek, elektromos ellenõrzõ (felügyelõ)
berendezés, olvasók (adatfeldolgozó készülék), szoftverek, szö-
vegszerkesztõ készülék, megfigyelõ berendezés.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, drágakövek; ékszerek,
arany, ezüst, arany- és ezüstáruk, féldrágakövek, érmék.
16 Nyomtatványok, instrukciós és oktatóanyagok, papír, kar-
ton és ezen anyagokból készült termékek, diagramok, grafikai áb-
rázolások, katalógusok, irodaszerek, prospektusok, könyvpapír,
bélyegzõk, régi bankjegyek, régi okiratok.
35 Üzletvezetés, külföldi érdekeltségû üzletek vezetése, kom-
puterizált adatkezelés, az adatok rendszeres elrendezése a számí-
tógépes adatbázisban, az adatbázisok egyeztetése, javítása és ke-
zelése mások számára, propaganda (public relations), beszámo-
lók, statisztikák elkészítése, árverések lebonyolítása, gazdasági
elõrejelzések elkészítése, az interneten keresztül történõ megren-
delések kezelése és egyéb online szolgáltatások; energia és ener-
giaforrások kereskedelme.
36 Biztosítás, pénzügyi szolgáltatások, devizaügyek, ingatlan-
ügyek, banki szolgáltatások, beleértve az interneten keresztül tör-
ténõ és az ismétlõdõ napi banki szolgáltatásokat, befektetési
ügyek, hitelezési tranzakciók, értékpapírral kapcsolatos bróker-
szolgáltatások, kereskedelmi finanszírozási és bánatpénz tranzak-
ciók, értékpapír-letétbehelyezési ügyek, lízing tranzakciók, ér-
tékpapír-kibocsátás, arbitrage tranzakciók, követelésbehajtási
szolgáltatások, bizalmi tranzakciók, pénzügyi elemzések, tanács-
adás adó-, pénz-, biztosítási és ingatlanügyek esetében, óvadékkal
kapcsolatos szolgáltatások, pénzügyi értékelések, értékbecsléssel
kapcsolatos szolgáltatások, vagyonkezelés, pénzügyek kezelése,
befektetési tanácsadás, tõkeátruházás, értékek megõrzésével kap-

csolatos szolgáltatások, ingatlan és ékszerek értékbecslése, ingat-
lan vásárlása, eladása, bérbeadása és kezelése, biztosítási bróker-
szolgáltatások, adóbecslési szolgáltatások, pénzügyekkel, banki
befektetésekkel kapcsolatos kutatás, konzultáció és támogatás
cégbeolvadással és tulajdonszerzéssel kapcsolatosan, online bró-
kerszolgáltatások, otthoni banki szolgáltatások, információs bró-
kerszolgáltatások.

38 Információtárolás és -továbbítás, kereskedelmi programok
tárolása az interneten (intranet, extranet, internet), távközléssel
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások (mobil rádiókommuniká-
ció).

42 Számítógép-programozás, adatbázisok és pénzügyi adatbá-
zisok mûködtetése és kezelése, számógépes adatbázis belépési
idejének lízingelése, weblapok összeállítása és elkészítése, üzleti
tranzakciók dokumentációjának elkészítése, magánlevelek meg-
írása; távközléssel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások (inter-
net).

(111) 191.926 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 03334 (220) 2006.10.10.
(732) Professional Publishing Hungary Kiadó Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hornyák Gábor, HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

38 Távközlés.

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

(111) 191.928 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 01969 (220) 2006.06.02.
(732) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU);

Drink Hungária Kft., Akasztó (HU)

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

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

(111) 191.933 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 03875 (220) 2006.11.28.
(732) Promo Power Kft., Szentendre (HU)
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(546)

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

(111) 191.934 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 03879 (220) 2006.11.28.
(732) Harmant Kft., Tatabánya (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 25 Férfi, nõi felsõruházati cikkek; farmerruházat; trikók.

(111) 191.935 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 03873 (220) 2006.11.28.
(732) Darázsdi Attila, Gyõr (HU)
(740) Süsleczné Kiss Zsuzsanna, Gyõr

(541) IKONFILM
(511) 41 Digitális képfelvételezés, audioberendezések kölcsönzése,

filmfeliratozás, filmkészítés, filmfelvevõk és tartozékaik köl-
csönzése, hangfelvételek kölcsönzése; készítése.

45 Gyászszertartások, temetési szolgáltatások.

(111) 191.936 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 03881 (220) 2006.11.28.
(732) BSI Futó Kft., Budapest (HU)

(541) FITTARÉNA
(511) 41 Sport és kulturális tevékenység.

(111) 191.941 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 01744 (220) 2006.05.18.
(732) SAXON Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Részvénytársaság,

Vecsés (HU)
(740) dr. Gerencsér Balázs, Szegedi és Gerencsér Ügyvédi Iroda,

Vecsés

(541) Targoncaplaza
(511) 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmo-

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

12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 191.944 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 02247 (220) 2006.06.29.
(732) Bertényi Gábor Márton, Nagymaros (HU);

Gauder Márk Márton, Budapest (HU);
Zsendovits Ábel, Budapest (HU);
Kiss Attila Gábor, Budapest (HU)

(740) dr. Takács Anett, Rajkai és Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

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

43 Vendéglátás, idõleges szállásadás.

(111) 191.945 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 02716 (220) 2006.08.07.
(732) CREATON Hungary Gyártó Kft., Lenti (HU)
(300) 306 09 258.1/19 2006.02.13. DE
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 19 Horonnyal és kilenc hosszanti lyukkal készült sajtolt agyag
tetõcserép.

(111) 191.946 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 02114 (220) 2006.06.16.
(732) Böllér Élelmiszeripari Feldolgozó Kereskedõ és Szolgáltató

Kft., Pápa (HU);
Benke László, Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Hagyma, tartósított; leves készítmények; levesek; zöldséges
készítmények.
30 Aromás készítmények élelmezéshez; bors; curry (fûszer);
csillagánizs; fahéj (fûszer); fûszerek; fûszerek, ízesítõk; fûszerke-
verék; gyömbér (fûszer); húspuhító szerek, háztartási használatra;
ízesítõszerek; kapribogyók; keményítõtartalmú termékek étke-
zéshez; konyhasó; kurkuma étkezési használatra; mustár; mustár-
liszt; paprika, õrölt (ételízesítõ); salátaöntetek; sáfrány (fûszer)
ételízesítõ; só élelmiszerek tartósítására; sütésre szolgáló anya-
gok élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez; szegfûszeg (fûszer); sze-
recsendió; szószok (ízesítõszerek, fûszeres mártások); vadon élõ
fûszernövények; vanília (ízesítõszer), aroma; ánizsmag; ételízesí-
tõ (fûszer).

(111) 191.947 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 03333 (220) 2006.10.10.
(732) Professional Publishing Hungary Kiadó Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hornyák Gábor, HGBV-Szabó 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-
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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) 191.948 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 03332 (220) 2006.10.10.
(732) Professional Publishing Hungary Kiadó Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Hornyák Gábor, HGBV-Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 191.949 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 03472 (220) 2006.10.24.
(732) PallaP Reklámstúdió és Kiadói Kft., Budapest (HU)

(541) Bálidõ Magazin
(511) 16 Magazinok, revük (idõszaki lapok).

(111) 191.950 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 03555 (220) 2006.10.30.
(732) Carl Freudenberg KG, Weinheim (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) AIRCRUISE
(511) 12 Rugók, jármûvek lengéscsillapítására és hordórugók jármû-

vek számára; rugók a vezetõfülke és a vezetõülés lengéscsillapítá-
sára.

(111) 191.951 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00071 (220) 2007.01.11.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) STADAQUEL
(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 pusztítására; fungicidek, herbicidek.

(111) 191.952 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00232 (220) 2007.01.25.
(732) VT-SOFT Kft., Budapest (HU)

(541) WTIME
(511) 9 Szoftverek

(111) 191.953 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00231 (220) 2007.01.25.
(732) Brotnetti Sütõipari Kft., Ács (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(111) 191.954 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00230 (220) 2007.01.25.
(732) Brotnetti Sütõipari Kft., Ács (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

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

(111) 191.955 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00229 (220) 2007.01.25.
(732) Colgate-Palmolive Company (Delaware állam törvényei

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

Budapest

(546)

(511) 3 Humán testápoló termékek, nevezetesen bõrtisztító készít-
mények és bõrápoló készítmények.

(111) 191.956 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00423 (220) 2007.02.08.
(732) Nautica Apparel, Inc., New York, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
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(546)

(511) 25 Férfi, nõi és gyermek ruhanemû, úgymint harisnyák, cipõk,
gumitalpú cipõk, csizmák, mokaszinok, alsóingek, rövid alsónad-
rágok, ingek, blúzok, nadrágok, pantallók, zakók, kabátok, öltö-
nyök, fürdõruhák, fürdõköpenyek, papucsok, sortok, nyakken-
dõk, nyakravalók, sálak, zoknik, kalapok és sapkák, kesztyûk és
muffok, és esõ elleni ruházat, övek és harisnyatartók.

(111) 191.957 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 00234 (220) 2006.01.24.
(732) Csendo Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Diós Éva, Diós Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Élet-terápia
(511) 41 Oktatás; gyakorlati alkotómûhely szervezése és lebonyolí-

tása; gyakorlati képzés; konferenciák szervezése; szemináriumok
és életmódtáborok rendezése, lebonyolítása és vezetése; spirituá-
lis tevékenység; meditáció és meditációs technikák oktatása; ön-
fejlesztõ és önismereti módszerek oktatása; önfejlesztõ és önis-
mereti tréningek, konzultációk tartása; önfejlesztõ és önismereti
egyéni tanácsadás, természetes gyógymódok oktatása; élõ elõ-
adások bemutatása; képességfejlesztési szolgáltatások; kulturális
vagy nevelési célú bemutatók, kiállítások szervezése; egészséges
életmódra nevelés és oktatás; üzleti és pedagógiai tanácsadás;
könyvkiadás.

(111) 191.958 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 02124 (220) 2006.06.16.
(732) S.B.G. & K. Irodai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt

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

Budapest

(541) LEVENOR
(511) 5 ACE-gátló szerek.

(111) 191.959 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00422 (220) 2007.02.08.
(732) Nautica Apparel, Inc., New York, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 25 Férfi, nõi és gyermek ruhanemû, úgymint harisnyák, cipõk,
gumitalpú cipõk, csizmák, mokaszinok, alsóingek, rövid alsónad-
rágok, ingek, blúzok, nadrágok, pantallók, zakók, kabátok, öltö-
nyök, fürdõruhák, fürdõköpenyek, papucsok, sortok, nyakken-
dõk, nyakravalók, sálak, zoknik, kalapok és sapkák, kesztyûk és
muffok, és esõ elleni ruházat, övek és harisnyatartók.

(111) 191.960 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00420 (220) 2007.02.08.
(732) Sal. Oppenheim Jr. & Cie KGaA, Köln (DE)
(300) 30651383.8 2006.08.21. DE
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) SAL.OPPENHEIM

(511) 9 Adatfeldolgozó készülékek, számítógépek, automata elosz-
tógépek, könyvelõgépek, számítógépes programok, adatfeldolgo-
zó berendezések, hibásérme-kiválasztók, pénzszámoló és szortí-
rozó gépek, azonosító kártyák, interfészek, mágneses kártyák,
memóriakártyák, pénztárgépek, elektromos ellenõrzõ (felügyelõ)
berendezés, olvasók (adatfeldolgozó készülék), szoftverek, szö-
vegszerkesztõ készülék, megfigyelõ berendezés.

14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült, vagy ezekkel bevont termékek, drágakövek; ékszerek,
arany, ezüst, arany- és ezüstáruk, féldrágakövek, érmék.

16 Nyomtatványok, instrukciós és oktató anyagok, papír, kar-
ton és ezen anyagokból készült termékek, diagramok, grafikai áb-
rázolások, katalógusok, irodaszerek, prospektusok, könyvpapír,
bélyegzõk, régi bankjegyek, régi okiratok.

35 Üzletvezetés, külföldi érdekeltségû üzletek vezetése, kom-
puterizált adatkezelés, az adatok rendszeres elrendezése a számí-
tógépes adatbázisban, az adatbázisok egyeztetése, javítása és ke-
zelése mások számára, propaganda (public relations), beszámo-
lók, statisztikák elkészítése, árverések lebonyolítása, gazdasági
elõrejelzések elkészítése, az interneten keresztül történõ megren-
delések kezelése és egyéb online szolgáltatások; energia és ener-
giaforrások kereskedelme.

36 Biztosítás, pénzügyi szolgáltatások, devizaügyek, ingatlan-
ügyek, banki szolgáltatások, beleértve az interneten keresztül tör-
ténõ és az ismétlõdõ napi banki szolgáltatásokat, befektetési
ügyek, hitelezési tranzakciók, értékpapírral kapcsolatos bróker-
szolgáltatások, kereskedelmi finanszírozási és bánatpénz tranzak-
ciók, értékpapír-letétbehelyezési ügyek, lízing tranzakciók, ér-
tékpapír-kibocsátás, arbitrage tranzakciók, követelésbehajtási
szolgáltatások, bizalmi tranzakciók, pénzügyi elemzések, tanács-
adás adó-, pénz-, biztosítási és ingatlanügyek esetében, óvadékkal
kapcsolatos szolgáltatások, pénzügyi értékelések, értékbecsléssel
kapcsolatos szolgáltatások, vagyonkezelés, pénzügyek kezelése,
befektetési tanácsadás, tõkeátruházás, értékek megõrzésével kap-
csolatos szolgáltatások, ingatlan és ékszerek értékbecslése, ingat-
lan vásárlása, eladása, bérbeadása és kezelése, biztosítási bróker-
szolgáltatások, adóbecslési szolgáltatások, pénzügyekkel, banki
befektetésekkel kapcsolatos kutatás, konzultáció és támogatás
cégbeolvadással és tulajdonszerzéssel kapcsolatosan, online bró-
ker szolgáltatások, otthoni banki szolgáltatások, információs bró-
kerszolgáltatások.

38 Információtárolás és -továbbítás, kereskedelmi programok
tárolása az interneten (intranet, extranet, internet), távközléssel
kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások (mobil rádiókommuniká-
ció).

42 Számítógép-programozás, adatbázisok és pénzügyi adatbá-
zisok mûködtetése és kezelése, számógépes adatbázis belépési
idejének lízingelése, weblapok összeállítása és elkészítése, üzleti
tranzakciók dokumentációjának elkészítése, magánlevelek meg-
írása; távközléssel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások (inter-
net).

(111) 191.961 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00419 (220) 2007.02.08.
(732) EVM Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)
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(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb mosásra szolgáló anyagok,
mosó- és mosogatószerek, textilöblítõk; tisztító-, fényesítõ-, súro-
ló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmeti-
kai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

(111) 191.962 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00417 (220) 2007.02.08.
(732) Otthon Centrum Akadémia Oktatási és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Adatfeldolgozás, adatbázisokkal kapcsolatos tevékenysé-
gek, piac- és közvélemény-kutatások végzése, hirdetés.

36 Ingatlanberuházás, ingatlaneladás, ingatlanforgalmazás, in-
gatlanok bérbeadása és üzemeltetése, ingatlanügynöki tevékeny-
ség, ingatlankezelés, ingatlanok értékbecslése.

41 Felnõtt és egyéb oktatás; szakmai képzések, különösen in-
gatlannal, hitelügyintézéssel és biztosítási ügyekkel kapcsolato-
san; szabadidõs programszervezés; napilapok kiadása, idõszaki
kiadványok kiadása, on-line kiadási tevékenység.

(111) 191.963 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00416 (220) 2007.02.08.
(732) Reckitt Benkiser N.V., WT Hoofddorp (NL)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) DOSIA PURE & NATURAL
(511) 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;

mosószerek; szappanok; keményítõ mosáshoz; kékítõ mosáshoz;
készítmények mosáshoz; száraztisztításhoz használt szerek és ké-
szítmények; szõnyegtisztító szerek és készítmények; samponok;
készítmények mész és vízkõ eltávolítására háztartási használatra;
kelmelágyítók, mosószeradalékok; folteltávolító készítmények.

(111) 191.964 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 01975 (220) 2006.06.02.
(732) Aldo Group International AG, Baar (CH)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 18 Univerzális táskák, nevezetesen kézitáskák, válltáskák, be-
vásárlószatyrok, vászontáskák, cipõtáskák és tárcák.

25 Cipõáruk, bõrdzsekik.

35 Kiskereskedelmi üzletek szolgáltatásai és kiskereskedelmi
online szolgáltatások férfi és nõi lábbelik, lábbeli-kiegészítõk,
lábbeliápoló termékek, bõrdzsekik, bõrruházat, divatkellékek és
táskák vonatkozásában.

(111) 191.965 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 01974 (220) 2006.06.02.
(732) Aldo Group International AG, Baar (CH)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 18 Univerzális táskák, nevezetesen kézitáskák, válltáskák, be-
vásárlószatyrok, vászontáskák, cipõtáskák és tárcák.
25 Cipõáruk, bõrdzsekik.
35 Kiskereskedelmi üzletek szolgáltatásai és kiskereskedelmi
online szolgáltatások férfi és nõi lábbelik, lábbeli-kiegészítõk,
lábbeliápoló termékek, bõrdzsekik, bõrruházat, divatkellékek és
táskák vonatkozásában.

(111) 191.966 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00413 (220) 2007.02.08.
(732) IWI Európa Wellness Oktatási Központ Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Misik Zoltán ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
44 Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgál-
tatások emberek részére.

(111) 191.967 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 02180 (220) 2007.06.12.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.968 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 02182 (220) 2007.06.12.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.969 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 02181 (220) 2007.06.12.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.972 (151) 2007.12.03.
(210) M 06 02924 (220) 2006.08.31.
(732) Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft., Budapest (HU)
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(740) dr. Kurucz György ügyvéd, Budapest

(541) MEDUZA UNDERGROUND ELEKTRONIKUS
ZENEI HELYSZÍN

(511) 25 Ruházati cikkek.

41 Szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

43 Vendéglátás, vendéglátási szolgáltatások.

(111) 191.974 (151) 2007.12.05.
(210) M 03 00701 (220) 2003.02.20.
(732) Poli-Farbe Vegyipari Kft., Bócsa (HU)
(740) Kékes László szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(554)

(511) 19 Burkolatragasztók.

(111) 191.991 (151) 2007.12.05.
(210) M 07 00025 (220) 2007.01.08.
(732) Investigation Bt., Vác (HU)

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, mû-
anyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok, vegyi adalékanya-
gok, vegyi reagensek, oldószerek.

10 Gyógyászati, diagnosztikai készülékek, eszközök, orvosi
segédeszközök, szemléltetõeszközök, különösen korróziós pre-
parátumok lumen képlettel rendelkezõ szervek felépítésének mo-
dellezésére, kutatási, tudományos, valamint demonstrációs célra.

(111) 191.992 (151) 2007.12.05.
(210) M 07 00028 (220) 2007.01.08.
(732) MATRIX Nyelvoktatási Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

(546)

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

(111) 191.993 (151) 2007.12.05.
(210) M 07 00027 (220) 2007.01.08.
(732) Böllér Élelmiszeripari Feldolgozó Kereskedõ és Szolgáltató

Kft., Pápa (HU);
Benke László, Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Angolszalonna; hentesáruk; hús; hús, tartósított; húskonzer-
vek; kolbász; pacal; sonka; sózott hús; szalonna; vadhús; véres-
hurka (hentesáru); állati velõ táplálkozási célra; húskivonatok;
húskocsonya; disznóhús; leves készítmények; levesek; májpásté-
tom; zöldséglevek fõzéshez; zöldségleves készítmények.

30 Húslé, mártás, szaft; húspástétomok; pástétomok; fûszerek;
fûszerek, ízesítõk; fûszerkeverék; húspuhító szerek, háztartási
használatra; kakaó; kakaó alapú italok; kakaó tejesital; kakaós ter-
mékek; lisztek, étkezési; liszttartalmú ételek; paprika, õrölt (étel-
ízesítõ); piskóták; pizzák; pudingok; sütésre szolgáló anyagok
élelmiszerek sütéséhez, fõzéséhez; tejszínhabot keményítõ ter-
mékek; élesztõ; élesztõ ételekhez; élesztõk, erjesztõanyagok tész-
tákhoz; ételízesítõ (fûszer).

(111) 191.994 (151) 2007.12.05.
(210) M 07 00034 (220) 2007.01.08.
(732) HERZ Szalámigyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

(546)

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

(111) 191.995 (151) 2007.12.05.
(210) M 07 00036 (220) 2007.01.08.
(732) Riversdale Europe Kft., Budapest (HU)
(740) Katona Andrea, 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; bo-
rotvapamacs tartó; egészségügyipapír-tartók, WC-papír-tartók;
fajanszedények; háztartási eszközök nem nemesfémbõl; kerámi-
ák háztartási használatra; kristályok (üvegáruk); mosdósziva-
csok; opálüveg; parfümpermetezõk, illatszerpermetezõk; pipere-
táskák, neszesszerek; porcelánok; púderdobozok, nem nemes-
fémbõl; sminkeltávolító [nem elektromos] eszközök; szappan-
adagolók; szappandobozok; szappantartók; szivacstartók; toalett-
eszközök; toalettkefék, WC-kefék; zománcozott üveg; éjjeliedé-
nyek; üvegtálak.
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(111) 191.996 (151) 2007.12.05.
(210) M 06 04157 (220) 2006.12.20.
(732) INDEX.HU Informatikai Zrt., Budapest (HU)

(546)

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

38 Távközlés.

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

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

(111) 191.997 (151) 2007.12.05.
(210) M 06 04165 (220) 2006.12.20.
(732) Live PR Kkt., Budapest (HU)
(740) dr. Ágoston Alexandra, Ágoston Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(111) 191.998 (151) 2007.12.05.
(210) M 06 04156 (220) 2006.12.20.
(732) INDEX.HU Informatikai Zrt., Budapest (HU)

(546)

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

38 Távközlés.

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

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

(111) 191.999 (151) 2007.12.05.
(210) M 06 04167 (220) 2006.12.20.
(732) Red-Cherry Kft., Érd (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Különféle édesipari termékek.

(111) 192.000 (151) 2007.12.05.
(210) M 06 04164 (220) 2006.12.20.
(732) Live PR Kkt., Budapest (HU)
(740) dr. Ágoston Alexandra, Ágoston Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 192.001 (151) 2007.12.05.
(210) M 06 04160 (220) 2006.12.20.
(732) Dreher Sörgyárak Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

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

Budapest

(546)

(511) 41 Versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).

(111) 192.002 (151) 2007.12.05.
(210) M 06 03665 (220) 2006.11.08.
(732) OMV Refining & Marketing GmbH, Wien (AT)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(591)

(511) 4 Technikai olajok és zsírok; kenõanyagok; üzemanyagok
(beleértve a motorhajtóanyagokat).

35 Reklámozás/propaganda, üzletvezetés, vállalati ügyvitel.

36 Fizetési- és hitelkártyák kiadása és az ezzel összefüggõ
pénzügyi szolgáltatások; hûségkártyák kiadása; tankolóhelyeken
önkiszolgálásnál használatos kártyák kibocsátása.

37 Szervizállomásokon jármûvek számára nyújtott karbantar-
tási és karbantartott állapotba hozási szolgáltatás; jármûvek gon-
dozása és javítási szolgáltatása; jármûvek mosása és tisztítása; ke-
rékabroncs és defektelhárítás; jármûvek tartozékainak beépítése.

39 Áruk raktározása; üzemanyagok (beleértve motorhajtó-
anyagok) és kenõanyagok szállítása, szállítmányozása és raktáro-
zása; jármûvek tankolása.

43 Utazók ellátása, kávéházakban, kantinokban, éttermekben,
falatozókban és üdülõházakban.

(111) 192.003 (151) 2007.12.05.
(210) M 06 02943 (220) 2006.09.04.
(732) Phan Cuong, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, kalapáruk, cipõk.
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(111) 192.004 (151) 2007.12.05.
(210) M 06 02945 (220) 2006.09.04.
(732) Q-FORCE Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Elemek, elektromos.

(111) 192.005 (151) 2007.12.05.
(210) M 06 02954 (220) 2006.09.04.
(732) Gaia Stones Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kocsis Ildikó, Dr. Kocsis Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; akadémiák (oktatás), egészség(védõ) klubok
(kondicionálás), elektronikus könyvek és folyóiratok on-line 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) 192.006 (151) 2007.12.05.
(210) M 06 03109 (220) 2006.09.18.
(732) Ferihegy Tartósított Élelmiszeripari Terméket Elõállító

Csomagoló és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Vecsés (HU)

(740) dr. Tordai Terézia ügyvéd, Vecsés

(546)

(511) 29 Vecsési savanyított káposzta.

(111) 192.007 (151) 2007.12.05.
(210) M 06 03167 (220) 2006.09.22.
(732) Baranyi Ildikó, Budapest (HU)

(546)

(511) 21 Üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

(111) 192.008 (151) 2007.12.05.
(210) M 06 02828 (220) 2006.08.22.
(732) Finnrelax Szauna és Szabadidõ Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Vecsés (HU)
(740) dr. Tordai Terézia ügyvéd, Vecsés

(546)

(511) 2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és porok festészeti és dekorációs célokra.

3 Mosószerek és más mosóanyagok; tisztító-, fényesítõ-, zsír-
talanító- és csiszolószerek; szappanok, illatszerek, eszenciaola-
jok, kozmetikai cikkek, hajmosószerek, fogkrémek.

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

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

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

28 Játékok, játékszerek; torna- és sportcikkek; díszítések és ka-
rácsonyfadíszek.

39 Szállítás és raktározása.

41 Személyek nevelésére vagy állatok idomítására vonatkozó
bármely szolgáltatás, azok a szolgáltatások, amelyek alapvetõ
célja az emberek szórakoztatása, mulattatása vagy kikapcsolódá-
sa.

(111) 192.027 (151) 2007.12.06.
(210) M 07 00212 (220) 2007.01.24.
(732) Libri Könyvkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Folyóiratok, hírlevelek, prospektusok.

35 Rádiós reklámozás, reklámanyagok (röplapok, prospektu-
sok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, televíziós reklámo-
zás.

41 Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása,
könyvkiadás, oktatási tárgyú információk, rádió- és televízió-
programok készítése.

(111) 192.029 (151) 2007.12.06.
(210) M 06 04234 (220) 2006.12.28.
(732) Zöld Arany Patika Gyógyszerkereskedelmi Bt.,

Mezõkovácsháza (HU)
(740) dr. Ollé György ügyvéd, Szeged

M146

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 2. szám I. kötet, 2008.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek I.



(546)

(511) 5 Gyógyításra vegyi termékek; gyógyszerek embergyógyá-
szati használatra; gyógyszerészeti vegyi termékek; gyógyszeré-
szeti termékek.

(111) 192.030 (151) 2007.12.06.
(210) M 06 04007 (220) 2006.12.08.
(732) BUSZESZ Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

(511) 32 Energiaitalok.

(111) 192.031 (151) 2007.12.06.
(210) M 06 04050 (220) 2006.12.12.
(732) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Mélykúti Péter jogtanácsos, Budapest

(546)

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

(111) 192.032 (151) 2007.12.06.
(210) M 05 02866 (220) 2005.09.02.
(732) Elsõ Magyar Vállalkozói Kártya Szolgáltató Rt.,

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

és Szolgáltató Kft., Budapest

(546)

(511) 35 Beszerzõi szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások be-
szerzése mások számára).

(111) 192.082 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 04247 (220) 2006.12.29.
(732) Victoria Fashion Kft., Budapest (HU)

(546)

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

(111) 192.083 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 04248 (220) 2006.12.29.
(732) Victoria Fashion Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-
kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; táskák, kézitáskák,
bevásárlótáskák, útitáskák, bõröndök, hátizsákok, irattáskák, ak-
tatáskák, iskolatáskák, oldaltáskák, tarisznyák, piperetáskák,
strandtáskák, ernyõk, esernyõk, napernyõk, bõrszíjak, erszények,
pénztárcák, levéltárcák, névjegytartók, kártyatartók.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 192.084 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 04251 (220) 2006.12.29.
(732) CSOKI SAVARIA Kft., Pápa (HU)
(740) dr. Bujáky Éva ügyvéd, Pápa

(546)

(511) 30 Cukorkaáru, csokoládé.

(111) 192.109 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03965 (220) 2006.12.04.
(732) Hild Ingatlanbefektetési Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.
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(111) 192.110 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03743 (220) 2006.11.15.
(732) R-Design Studió Kft., Budapest (HU)

(546)

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

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

(111) 192.111 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03744 (220) 2006.11.15.
(732) R-Design Studió Kft., Budapest (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.

(111) 192.112 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03751 (220) 2006.11.15.
(732) MetaCom Holding Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ

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

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

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

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

(111) 192.113 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03738 (220) 2006.11.15.
(732) Bunge Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Papp Dávid József, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

(111) 192.114 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03740 (220) 2006.11.15.
(732) American Life Insurance Company, Wilmington,

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

Iroda Kft., Budapest

(541) AHICO FIRST AMERICAN-HUNGARIAN IN-
SURANCE COMPANY

(511) 36 Biztosítási és pénzügyi szolgáltatások.

(111) 192.115 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03599 (220) 2006.11.03.
(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) 192.116 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03602 (220) 2006.11.03.
(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) 192.125 (151) 2007.12.10.
(210) M 07 00325 (220) 2007.02.01.
(732) EUINFOBANK Kft., Budapest (HU)
(740) Lantainé dr. Palotás Ildikó, Dr. Palotás Ildikó Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, adatkutatás számító-
gépfájlokban, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készí-
tése, információk számítógépes adatbázisba való rendezése, in-
formációk számítógépes adatbázisba való szerkesztése, kereske-
delmi vagy reklámcélú kiállítások szerkesztése, on-line hirdetõi
tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, piacku-
tatás, rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése, reklámozás,
számítógépes nyilvántartások kezelése, munkaerõ-toborzás, ma-
nöken/modell-szolgálatok reklám- vagy kereskedelmi célból,
közvélemény-kutatás, közönségszolgálat, kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi információs
ügynökségek, üzleti információk, reklámidõ bérlete távközlési
médiumban, reklámügynökségek, hirdetõügynökségek, szabad-
téri hirdetés.
41 Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, gya-
korlati képzés (szemléltetés), oktatás, rádiós szórakoztatás.

(111) 192.126 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03992 (220) 2006.12.07.
(732) QN Creative Stúdió Kft., Szolnok (HU)

(546)
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(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; elektronikus ügyintézés, ügyfélszolgá-
lat; információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése,
rendezése, adatkutatás számítógépen (mások számára), hirdetési
oldalak készítése, hirdetési hely kölcsönzése, szabadtéri hirdetés,
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése,
on-line hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piackuta-
tás, reklámozás, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyom-
tatványok, CD, áruminták) terjesztése, szakmai konzultációk üz-
leti ügyekben, számítógépes nyilvántartások kezelése.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; tanácsadás és segítségnyúj-
tás; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés;
adatbázis-szolgáltatás, adatkezelés, adatfeldolgozás, adatok adat-
bázisból történõ kikeresése, adatbázis-hozzáférés biztosítása in-
terneten keresztül; számítógép-programozás, számítógépes prog-
ramok kidolgozása, számítógépes ügyeletfigyelõ rendszerek ter-
vezése, mûködtetése; internetes honlaptervezés, -fejlesztés, hon-
lap- és webszolgáltatások.

(111) 192.127 (151) 2007.12.10.
(210) M 07 00324 (220) 2007.02.01.
(732) EUINFOBANK Kft., Budapest (HU)
(740) Lantainé dr. Palotás Ildikó, Dr. Palotás Ildikó Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, adatkutatás számító-
gépfájlokban, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készí-
tése, információk számítógépes adatbázisba való rendezése, in-
formációk számítógépes adatbázisba való szerkesztése, kereske-
delmi vagy reklámcélú kiállítások szerkesztése, on-line hirdetõi
tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, piacku-
tatás, rádiós reklámozás, reklámanyagok terjesztése, reklámozás,
számítógépes nyilvántartások kezelése, munkaerõ-toborzás, ma-
nöken/modell-szolgálatok reklám- vagy kereskedelmi célból,
közvélemény-kutatás, közönségszolgálat, kereskedelmi vagy
reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi információs
ügynökségek, üzleti információk, reklámidõ bérlete távközlési
médiumban, reklámügynökségek, hirdetõ ügynökségek, szabad-
téri hirdetés.

41 Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, gya-
korlati képzés (szemléltetés), oktatás, rádiós szórakoztatás.

(111) 192.128 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03990 (220) 2006.12.07.
(732) Rákos Tamás, Cered (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek, bankügyletek, biztosítási statisztikai szolgáltatások, bizto-
sítási tanácsadás, biztosítási ügynöki tevékenység, biztosítások,
finanszírozási szolgáltatások, hitelirodák, hitelkártya-szolgáltatá-
sok, ingatlankezelés, ingatlanlízing, ingatlanok értékbecslése, in-
gatlanügynökségek, irodák (ingatlanok) bérlete, jelzálog-hitele-
zés, kölcsön (finanszírozás), kölcsön támogatási alapok szolgálta-
tásai, pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan),
pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi szponzorálás, támoga-
tás, pénzügyi tanácsadás, részletfizetéses hitelnyújtás, tõkekihe-
lyezés, tõkeberuházás, zálogkölcsönzés, életbiztosítás.

(111) 192.129 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03985 (220) 2006.12.07.
(732) CHRISTÍNA MODA Divatáru Készítõ, Forgalmazó és

Kereskedõ Betéti Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bánkuti Beáta ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.130 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 04031 (220) 2006.12.11.
(732) WITT-SYS Consulting Zrt., Budapest (HU);

SCRIPTUM AUDIT Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Ékes Edvárd, Ékes Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 192.131 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 04024 (220) 2006.12.11.
(732) McDonald’s International Property Company, Ltd,

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

Budapest

(541) McFARM
(511) 30 Fogyasztásra szánt szendvicsek, húsos szendvicsek, sertés-

hús szendvicsek, halas szendvicsek, szárnyashús szendvicsek;
kétszersültek, kekszek; kenyér; teasütemények; aprósütemények;
csokoládé; kávé; kávéhelyettesítõk, pótkávé; tea; mustár; zab-
liszt, zabpehely; tészták, tésztafélék; szószok; fûszerek; cukor.

(111) 192.132 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03993 (220) 2006.12.07.
(732) Nyéki Andrea, Mosonmagyaróvár (HU)

(546)

(511) 16 Nyomdaipari termékek, ismertetõfüzetek, különféle útmu-
tatók; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); idõ-
szaki kiadványok, terjesztett útmutató és tájékoztató-, reklámki-
adványok; nyomtatott információs és regionális kiadványok; szó-
rakoztatóprogramokra vonatkozó ismertetõk, mûsorkalauzok;
hírlevelek; újságok; folyóiratok; magazinok; könyvek; egyéb
nyomtatott anyagok.

(111) 192.133 (151) 2007.12.10.
(210) M 07 00047 (220) 2007.01.10.
(732) Andrássy Gazdasági Majorságok Vagyonkezelõ Zrt.,

Budapest (HU)
(740) dr. Csiha Judit, Dr. Csiha Judit és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(541) ZeoFlavin-C
(511) 32 Sörök, ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkohol-

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

(111) 192.134 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03998 (220) 2006.12.07.
(732) Intelsat, Ltd. (a Bermuda Corporation), Pembroke (BM)
(300) 78/905,123 2006.06.09. US
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CLOSER, BY FAR
(511) 38 Távközlési szolgáltatások, nevezetesen audio, video, hang,

kép és adat továbbítása mûholdon keresztül.

(111) 192.135 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03754 (220) 2006.11.16.
(732) Tóthné Keczán Zsuzsa, Gyõr (HU)

(546)

(511) 42 Szépségszalonok, nõi vagy férfi fodrászszalonok, szolári-
umszalonok szolgáltatásai, manikûr; pedikûr; masszázs; gyógy-
masszázs, gyógytorna személyre szabott szépségápolási és divat-
tanácsadási (?styling?) szolgáltatások; hajdúsítás parókák segít-
ségével; nem orvosi jellegû tájékoztatás a hajhullás megelõzésé-
vel és a hajnövekedéssel kapcsolatban; az egészséges hajjal és fej-
bõrrel, a fejbõr masszírozásával kapcsolatban; higiéniai és szép-
ségápolási ellátás; szépségszalonokban és fodrászszalonokban
használt gépek és berendezések kölcsönzése.

(111) 192.136 (151) 2007.12.10.
(210) M 07 00221 (220) 2007.01.24.
(732) Egg’s River Kft., Eger (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 43 Vendéglátóipari szolgáltatások.

(111) 192.137 (151) 2007.12.10.
(210) M 07 00147 (220) 2007.01.18.
(732) Schering-Plough Ltd., Lucerne 6 (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) ROTAVEC
(511) 5 Állatorvosi oltóanyagok.

(111) 192.138 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03701 (220) 2006.11.13.
(732) Irvita Plant Protection, a Branch of Celsius Property B.V.

(Holland Antillákon bejegyzett cég), Curacao (AN)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) MIRADOR
(511) 5 Peszticidek, beleértve a fungicideket mezõgazdasági hasz-

nálatra.

(111) 192.139 (151) 2007.12.10.
(210) M 07 00059 (220) 2007.01.10.
(732) Research In Motion Limited, Waterloo, Ontario (CA)
(300) 1 308 467 2006.07.10. CA
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BLACKBERRY PEARL
(511) 9 Elektronikus kézi vezérlésû egységek és tartozékai, neveze-

tesen elemek, autóban használatos készletek (car kit), töltõk, száj-
beszélõs fejhallgatók (head set), vezeték vágók/tartók, dobozok,
elemborítók és összekapcsoló/töltõ alátétek adatok drót nélküli
befogadásának és/vagy továbbításának biztosítására, amely lehe-
tõvé teszi hangos üzenetek befogadását és továbbítását is; szoftver
üzenetek, teljes számítógépes hálózat, e-mailek és/vagy adatok
továbbításának és/vagy befogadásának biztosítására, amely hasz-
nálható akár egy vagy több elektronikus kézi vezérlésû egység kö-
zött vagy olyan adattárolóknál, amelyek egy személyi számító-
géphez vagy szerverhez csatlakoztathatók; szoftver az egyes
helyszíni vagy állandó (rögzített )állomások és/vagy egységek
adatainak összehangolásához, és olyan szoftverek, amelyek egy-
vagy kétirányú drót nélküli adattovábbítást, nevezetesen vállalati
adatok egy- vagy kétirányú továbbítását biztosítják.
38 E-mail szolgáltatás; üzenet küldése drót nélküli adattováb-
bítási szolgáltatás segítségével, azaz olyan szolgáltatás, amely le-
hetõvé teszi, hogy a felhasználó drót nélküli adathálózat segítsé-
gével küldjön, illetve kapjon üzenetet; egyirányú és kétirányú la-
pozási szolgáltatások; hangüzenetek befogadására és továbbításá-
ra vonatkozó szolgáltatások.

(111) 192.140 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03369 (220) 2006.10.12.
(732) Ya Zhou Nemzetközi Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Varga Marietta ügyvéd, Budapest

(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.

(111) 192.141 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03367 (220) 2006.10.12.
(732) Dr. Fehér & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

(546)

(511) 42 Jogi szolgáltatások.

(111) 192.142 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03365 (220) 2006.10.12.
(732) INTHERA Kft., Budapest (HU)
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(546)

(511) 5 Kolosztrum kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítõk.

(111) 192.143 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03384 (220) 2006.10.16.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KÖRETVARÁZS
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; húsleves-kon-

centrátumok; húsleves, erõleves; húslevesekhez (táptalajhoz) ké-
szítmények; húslé, mártás, szaft; leveskészítmények; levesek;
zöldséglevek fõzéshez; zöldségleves készítmények; tartósított,
szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok
(dzsemek), kompótok; tojás; tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; keményítõtartalmú termékek étkezéshez, liszttartalmú
ételek; húspuhító szerek háztartási használatra; só, mustár; ecet,
fûszerek, ízesítõk, fûszerkeverékek, fûszeres mártások, szószok
(ízesítõszerek, fûszeres mártások); sütésre szolgáló anyagok élel-
miszerek sütéséhez, fõzéséhez; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyü-
mölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; táp-
anyagok állatok számára; maláta.

(111) 192.144 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03583 (220) 2006.11.02.
(732) dr. Kajtár István, Budapest (HU)

(541) PROFDOMO
(511) 27 Szõnyegek, lábtörlõk (szalmából), gyékények és nádfona-

tok, linóleum, és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.

(111) 192.145 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03576 (220) 2006.11.02.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

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

(111) 192.146 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03574 (220) 2006.11.02.
(732) Budapest Bortársaság Kereskedelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gubek Nóra ügyvéd, Budapest

(541) TRIO
(511) 33 Alkoholtartalmú italok, sörök kivételével.

(111) 192.148 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03759 (220) 2006.11.16.
(732) edno 1 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Loványi Róbert ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.149 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03757 (220) 2006.11.16.
(732) Pál Kálmán, Gyõr (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; kulturális, vallási, történelmi, nevelési célú elõ-
adások, szerzõi estek, szemináriumok, konferenciák, kongresszu-
sok kiállítások rendezése, szervezése és lebonyolítása; elõadómû-
vészek szolgáltatásai; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szim-
póziumok szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviu-
mok szervezése és lebonyolítása; alkotómûhelyek szervezése és
lebonyolítása; szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások; sza-
badidõs szolgáltatások nyújtása; szórakoztatás, zenés elõadások
és egyéb színpadi produkciók, mûsorok; szórakoztatási tárgyú
információk; üdülõtáborok szolgáltatásai; versenyek szervezése
(oktatás vagy szórakoztatás); szövegek kiadása (nem reklámcé-
lú).

(111) 192.150 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03756 (220) 2006.11.16.
(732) Petõ István, Gyõr (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

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

41 Nevelés és szórakoztatás, oktatási tevékenység; konferenci-
ák, szimpóziumok, szemináriumok, fesztiválok, kulturális célú
kiállítások szervezése, fesztiválok, bemutatók és gyakorlatok
szervezése, rendezése és vezetése; a fesztivállal kapcsolatban ill.
annak keretében több napig tartó gasztronómiai rendezvénysoro-
zat; szakácsverseny, bemutató, kóstoló, a népi hagyományokat
felelevenítõ különféle kulturális programok szervezése; a feszti-
vállal kapcsolatos szolgáltatások körébe beletartozó kiadói tevé-
kenység, elõadó-mûvészeti, mûvészeti és mûvészeti segítõ tevé-
kenység, televíziós és rádiós mûsorok készítése, kiadása és köl-
csönzése.
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(111) 192.151 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03755 (220) 2006.11.16.
(732) Engyel Antal, Gyõr (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; filmszínházak üzemeltetése; filmvetítés, filmfor-
galmazás; videoszalagok, mozifilmek-, filmvetítõk, audio- és vi-
deoberendezések, ezek tartozékai kölcsönzése; szabadidõs és
klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); show-mûsorok;
show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai); kulturá-
lis vagy nevelési célú elõadások, kiállítások szervezése; szóra-
koz(tat)ási tárgyú információk; online elérhetõ elektronikus pub-
likációk; kulturális versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoz-
tatás).

(111) 192.152 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03871 (220) 2006.11.27.
(732) Szeretem Magyarországot Alapítvány, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 192.153 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03870 (220) 2006.11.27.
(732) Zeng Zhong, Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.154 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03869 (220) 2006.11.27.
(732) Cheng Yang Yong, Budapest (HU)
(740) Kissné Meggyesi Zita, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.155 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03867 (220) 2006.11.27.
(732) Marikoo Plast Ipari és Kereskedelmi Kft., Miskolc (HU)

(541) MARICORK
(511) 20 Szintetikus dugó.

(111) 192.156 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 04002 (220) 2006.12.07.
(732) Syngenta Participations AG, Basel (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) AGROKLIK
(511) 42 Mezõgazdasággal kapcsolatos internetalapú tanácsadás és

programok.
44 Mezõgazdasági, kertészeti és erdõgazdasági szolgáltatások.

(111) 192.157 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 04001 (220) 2006.12.07.
(732) English Home Nursery and Daycare Alapítvány,

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

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 192.158 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03996 (220) 2006.12.07.
(732) QN Creative Stúdió Kft., Szolnok (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; papírból
vagy kartonból üzleti, partnerkártyák, kézikönyvek, évkönyvek,
magazinok, hírlevelek, nyomtatványok, prospektusok, poszterek,
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével), eligazító
térképek, tájékoztató- és hirdetõtáblák, grafikus ábrázolások.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák; elektronikus ügyintézés, ügyfélszolgá-
lat; információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése,
rendezése, adatkutatás számítógépen (mások számára), hirdetési
oldalak készítése, hirdetési hely kölcsönzése, szabadtéri hirdetés,
kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése,
on-line hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piackuta-
tás, reklámozás, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyom-
tatványok, CD, áruminták) terjesztése, szakmai konzultációk üz-
leti ügyekben, számítógépes nyilvántartások kezelése.
41 Nevelés; szakmai képzés; egészség(védõ) klubok, elektro-
nikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, klubszolgáltatások
(szórakoztatás vagy oktatás), oktatás, élõ és on-line elõadások,
eszmecserék, kollokviumok, konferenciák, kongresszusok szer-
vezése és lebonyolítása, szemináriumok rendezése és vezetése.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; tanácsadás és segítségnyúj-
tás; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés;
adatbázis-szolgáltatás, adatkezelés, adatfeldolgozás, adatok adat-
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bázisból történõ kikeresése, adatbázis-hozzáférés biztosítása in-
terneten keresztül; számítógép-programozás, számítógépes prog-
ramok kidolgozása, számítógépes ügyeletfigyelõ rendszerek ter-
vezése, mûködtetése; internetes honlaptervezés, fejlesztés, hon-
lap- és webszolgáltatások.

(111) 192.159 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03995 (220) 2006.12.07.
(732) Szerdahelyi Helga, Gyõr (HU)

(546)

(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások nyújtása; társkeresés; tár-
sas kíséret; társkeresõ klubok; társkereséssel kapcsolatos egyéb
szolgáltatások nyújtása.

(111) 192.160 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 03399 (220) 2006.10.16.
(732) Kovács László, Kecel (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták; trá-
gyák; vegyi tûzoltószerek; fémek edzésére és hegesztésére szol-
gáló készítmények; élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyi
anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok; ak-
tív szén, alumínium-timsó, anyagok sör tartósítására, sör derítésé-
re és tartósítására szolgáló termékek, bentonit, derítõföld, benzoe-
sav, bórax, borászati baktériumölõ szerek (vegyi termékek a bor-
gyártás során való fölhasználásra), borderítõ szerek, borkõsav,
derítõ szerek, derítõ készítmények, borszesz, mustderítõ termé-
kek, növények növekedését szabályozó szerek, színtelenítõ sze-
rek ipari használatra, szûrõkészítmények italgyártáshoz enzimké-
szítmények ipari használatra, emzimek ipari használatra, ferrocia-
nidok, glicerin ipari használatra, gumiarábikum ipari használatra,
citromsav ipari felhasználásra, csersav, tannin, galluszcsersav,
vegyi termékek bõr felújítására, hajtógázok aeroszolokhoz, zsela-
tin ipari használatra, ipari vegyi termékek, kalcium sói, kálium,
nátrium, nátriumsók (vegyi termékek), kén, kénessav, timsó,
kovaföld, mesterséges édesítõszerek (vegyi termékek), kazán-
kõ-lerakódást gátló szerek, vegyi termékek élelmiszerek konzer-
válására, vízlágyító készítmények.

2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló sze-
rek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
élelmiszer-színezékek, italszínezékek, karamell (élelmiszerszí-
nezék), sörszínezékek, malátaszínezékek, likõrszínezékek, ko-
rom, mint porfesték és színezék, porfestékek, színezékek, színe-
zõanyagok, fapácok, festékek, tinták bõrökhöz.

(111) 192.161 (151) 2007.12.10.
(210) M 07 00709 (220) 2007.03.02.
(732) Szamos Marcipán Kft., Pilisvörösvár (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 30 Édesipari termékek, csokoládék, desszertek, pralinék; cu-
korkák; cukrászati termékek; cukrászsütemények; marcipán és
madula alapú édesipari készítmények és desszertek, mandulás
tészták; fagylaltok, fagylalt porok, jégkrémek.

(111) 192.162 (151) 2007.12.10.
(210) M 07 00708 (220) 2007.03.02.
(732) Direkt Autó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Balogh Zsolt ügyvéd, Esztergom

(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) 192.163 (151) 2007.12.10.
(210) M 07 00879 (220) 2007.03.19.
(732) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

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

(111) 192.164 (151) 2007.12.10.
(210) M 07 00697 (220) 2007.03.02.
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU)

(546)

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

(111) 192.165 (151) 2007.12.10.
(210) M 07 00699 (220) 2007.03.02.
(732) Poller Roland, Bonyhád (HU)
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(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
36 Pénzügyi ügyletek; hitelügyletek; valutaügyletek.

(111) 192.166 (151) 2007.12.10.
(210) M 07 00701 (220) 2007.03.02.
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
41 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 192.167 (151) 2007.12.10.
(210) M 07 00707 (220) 2007.03.02.
(732) Szécsi Balázs, Békésszentandrás (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.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyé-
kénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, hal-
csontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(111) 192.168 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 04143 (220) 2006.12.19.
(732) Novartis AG, Basel (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 44 Orvosi szolgáltatások, így felvilágosító mozgalom a bete-
gek tájékoztatására és a Parkinson-terápia alkalmazására.

(111) 192.169 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 00311 (220) 2006.01.31.
(732) Sanoma Budapest Rt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

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

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

(111) 192.170 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 04135 (220) 2006.12.19.
(732) Darabos János, Hajdúsámson (HU)
(740) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,

Debrecen

(546)

(511) 32 Vizek, ásványvizek, forrásvíz, kezelt víz, elektromosan ke-
zelt víz, szénsavmentes víz, szénsavval dúsított vagy szénsavas
víz, szódavíz, hálózati víz.

(111) 192.171 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 04138 (220) 2006.12.19.
(732) Hungaro-Rail Nemzetközi Szállítmányozási Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. T Nagy Tibor, Dr. T Nagy Tibor Ügyvédi Iroda, Budapest

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

zés; információ szállítással kapcsolatban; információnyújtás táro-
lással kapcsolatban; jármûvek kölcsönzése teherszállításra; rak-
tárbérlet; szállítási szolgáltatások; szállítmányozás; teheráruk ki-
rakása; teher(áru) szállítás; vasúti szállítás; raktárbérlet; szállítási
szolgáltatások.

(111) 192.172 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 04144 (220) 2006.12.19.
(732) 1A Pharma GmbH, Oberhaching (DE)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

mények; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; ta-
paszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

(111) 192.173 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 04145 (220) 2006.12.19.
(732) Novartis AG, Basel (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) FOGOM A KEZED
(511) 44 Orvosi szolgáltatások, így felvilágosító mozgalom a bete-

gek tájékoztatására és a Parkinson-terápia alkalmazására.

(111) 192.175 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 04146 (220) 2006.12.19.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
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(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) FORMOSTAD
(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 pusztítására; fungicidek, herbicidek.

(111) 192.176 (151) 2007.12.19.
(210) M 06 04148 (220) 2006.12.19.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) QUETIASTAD
(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 pusztítására; fungicidek, herbicidek.

(111) 192.177 (151) 2007.12.10.
(210) M 06 04147 (220) 2006.12.19.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) BICASTAD
(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 pusztítására; fungicidek, herbicidek.

(111) 192.178 (151) 2007.12.10.
(210) M 07 00702 (220) 2007.03.02.
(732) Axel Springer-Budapest Kiadói Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Sárközy Szabolcs, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai

Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

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

(111) 192.179 (151) 2007.12.10.
(210) M 07 00705 (220) 2007.03.02.
(732) Barta Tibor, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.180 (151) 2007.12.10.
(210) M 07 00880 (220) 2007.03.19.
(732) GSM Takács Kft., Albertirsa (HU)

(546)

(511) 43 Étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kávéházak, vendéglátó-
ipar.

(111) 192.181 (151) 2007.12.10.
(210) M 07 00888 (220) 2007.03.19.
(732) Degussa GmbH, Düsseldorf (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-
dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek.
2 Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek.
4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok.

(111) 192.193 (151) 2007.12.27.
(210) M 07 02491 (220) 2007.07.10.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 192.194 (151) 2007.12.27.
(210) M 07 02492 (220) 2007.07.10.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 192.195 (151) 2007.12.27.
(210) M 07 02493 (220) 2007.07.10.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 192.196 (151) 2007.12.27.
(210) M 07 02494 (220) 2007.07.10.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 192.332 (151) 2008.01.04.
(210) M 07 02495 (220) 2007.07.10.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 192.333 (151) 2008.01.04.
(210) M 07 02496 (220) 2007.07.10.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.
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(111) 192.343 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00547 (220) 2007.02.19.
(732) AXAMO Kft., Kazár (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek.

(111) 192.344 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00549 (220) 2007.02.19.
(732) YU MODELL Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tálos Zsuzsanna, Dr. Tálos Zsuzsanna és dr. Kamondy

Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.345 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00370 (220) 2007.02.05.
(732) Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)
(740) dr. Kemény Balázs, Alsónémedi

(541) SAMBA
(511) 29 Gyümölcskonzervek, kompótok.

(111) 192.346 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00380 (220) 2007.02.05.
(732) MADAUS GmbH, Köln (DE)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) PROSTA URGENIN
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(111) 192.348 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00378 (220) 2007.02.05.
(732) Montrose Fine Chemical Company Ltd., Irvine, Ayreshire,

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

Budapest

(541) MONTROSE PHARMA

(511) 5 Gyógyszerészeti és orvosi készítmények és anyagok; vakci-
nák.

16 Papír, karton, papírból és kartonból készült termékek;
nyomdaipari termékek; folyóiratok, könyvek, papíripari cikkek,
ragasztóanyagok (papíripari); tanítási és oktatási anyagok (ké-
szülékek kivételével).

35 Reklámozási szolgáltatások; az említett szolgáltatások kü-
lönösen online, kábel és internet közvetítésével.

41 Gyógyszerekkel, kórmegállapítással és törzskönyvezett
gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

42 Tudományos és mûszaki kutatás és fejlesztés.

44 Orvosi és egészségügyi szolgáltatások.

(111) 192.362 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00772 (220) 2007.03.08.
(732) Égetõ Imre, Törökbálint (HU);

Kakula Ildikó, Budapest (HU)

(541) SELTRONIC
(511) 7 Elektromos tisztítógépek és berendezések, például mosó-

gép, szárítógép, háztartási gépek, mixerek, gyúrógépek, habve-
rõk, dagasztók háztartási célra.

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

11 Fûtõ-, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõberendezések, pél-
dául légkondicionáló, hûtõszekrény, szárítógép, mikrohullámú
sütõ, hajsütõ, hajszárítók, elektromos kávéfõzõk.

A rovat 220 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 190.697, 191.255,
191.327, 191.822–191.841, 191.843–191.846, 191.848, 191.851–
191.853, 191.855–191.873, 191.875–191.879, 191.881–191.901,
191.904, 191.918–191.924, 191.926, 191.928, 191.933–191.936,
191.941, 191.944–191.969, 191.972, 191.974, 191.991–192.008,
192.027, 192.029–192.032, 192.082–192.084, 192.109–192.116,
192.125–192.146, 192.148–192.173, 192.175–192.181, 192.193–
192.196, 192.332, 192.333, 192.343–192.346, 192.348, 192.362
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Nemzeti lajstromozott védjegyek I.
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