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Lajstromozott védjegyek

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
42 Jogi szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; számítógépek programozása.

(111) 182.184
(151) 2005.09.14.
(210) M 05 01037
(220) 2005.03.19.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(546)
(511) 5
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Gyógyszerkészítmények.

(111) 188.755
(210) M 04 00051
(732) Gál József, Kimle (HU)
(546)

182.185
(151) 2005.09.14.
M 05 01215
(220) 2005.04.01.
BONA 2002. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyõr (HU)
dr. Sili Dóra ügyvéd, Sili Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 30 Csokoládé, csokoládés nápolyi, nápolyi, kakaó, kakaós termékek, cukrászati sütemény, keksz, piskóta, pralinék, sütemények.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

188.392
(151) 2007.02.01.
M 04 01765
(220) 2004.04.19.
M PROFOOD Rt., Budapest (HU)
dr. Marján István ügyvéd, Marján Ügyvédi Iroda, Pécs

PROFORM
5
Aminosavak humángyógyászati használatra, emésztést elõsegítõ szerek gyógyszerészeti használatra, erõsítõszerek (gyógyszerek), szõlõcukor gyógyászati használatra, tejcukor (laktóz), vitaminkészítmények, ásványi élelmiszer-kiegészítõk.
29 Fehérje emberi fogyasztásra.

(111) 188.753
(210) M 04 00050
(732) Gál József, Kimle (HU)
(546)

(151) 2007.02.28.
(220) 2004.01.08.

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
42 Jogi szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás; számítógépek programozása.
(111) 189.056
(151) 2007.03.12.
(210) M 06 03023
(220) 2006.09.12.
(732) Szabó József 98%, Mosonmagyaróvár (HU); ANDRÁSSY
KÚRIA Szálloda és Vendéglátóipari Kft. 2%, Tarcal (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(541) BORVIVAN
(511) 33 Szeszes italok, borok, koktélok.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és -felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(151) 2007.02.28.
(220) 2004.01.08.

189.343
(151) 2007.05.02.
M 06 01177
(220) 2006.04.04.
Nautical Trading Kft. „b.a.”, Budapest (HU)
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; irodai cikkek
(bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek
kivételével); nyomdabetûk; klisék.
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(111) 189.344
(151) 2007.05.02.
(210) M 06 01500
(220) 2006.05.02.
(732) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelõ és Forgalmazó
Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest
(546)

(511) 32 Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

189.345
(151) 2007.05.02.
M 06 01350
(220) 2006.04.18.
Sanoma Budapest Zrt., Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) MINISTAR
(511) 30 Kávé, tea, kakaó, csokoládé, kávé alapú italok, csokoládé
alapú italok, cukor, rizs, puffasztott rizs, tápióka és lisztek (édes
vagy sós) torták és piték, pizzák; natúr vagy ízesített és/vagy töltött tészták, készítmények gabonából, reggelizõpelyhek; fõként
tésztát tartalmazó készételek; fõként süteménytésztából készített
ételek; kenyér, kétszersültek, kekszek (édes vagy pikáns), ostyák,
palacsinták, sütemények, tészták, mindezen termékek natúr
és/vagy bevont és/vagy töltött és/vagy ízesített változatban; édes
vagy sós étvágygerjesztõk kenyérbõl, kekszbõl vagy tésztából;
cukrászipari termékek; étkezési jég, fagylaltok fõként joghurtból,
jégkrémek, vízzel készített fagylaltok (étkezési jég), fagyasztott
joghurtok (étkezési jég), fagyasztott ízesített víz; méz.
(111) 189.348
(151) 2007.05.02.
(210) M 06 01514
(220) 2006.05.02.
(732) Földényi Gyula Tamás, Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 189.346
(151) 2007.05.02.
(210) M 06 01171
(220) 2006.04.04.
(732) LIRA Épületgépészeti Szerelõ és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)

(511) 11 Távfûtõ és központi fûtés rendszerek és berendezések, kazánok, csõ(táv)vezetékek, adagolóberendezések fûtõkazánokhoz,
tápvízmelegítõk, fûtõelemek, fûtõtestek, fûtõkazánok csövei és
tûzcsövei, gázégõk, olajégõk, gáz- és olajkazánok, kazánok, gõzfejlesztõ berendezések, hõcserélõk, hõlégkészülékek, hõtárolók,
huzatszabályozók, légelzárók (fûtéshez), fûtõberendezések, fûtõkészülékek, meleg vizes fûtõberendezések, radiátorok, szabályozószerelvények, szilárd, folyékony vagy gáznemû fûtõanyaggal
üzemelõ készülékek.
37 Távfûtõ és központi fûtés rendszerek és berendezések fûtõberendezések, kazánok, csõ(táv)vezetékek felszerelése, karbantartása és javítása, gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása, kazánok tisztítása és javítása.
189.347
(151) 2007.05.02.
M 06 01515
(220) 2006.05.02.
GENERAL BISCUITS BELGIE, Herentals (BE)
1109503
2006.04.10. BX

Utánam srácok! - JÁTÉK-MESTER Élménytáborok

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(111)
(210)
(732)
(300)

189.349
(151) 2007.05.02.
M 06 01509
(220) 2006.05.02.
PRO-WIDE Kft., Budapest (HU)
dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

189.350
(151) 2007.05.02.
M 06 01687
(220) 2006.05.15.
Art Export Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Szabó Iván, Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
(111) 189.351
(210) M 06 01352
(732) Furfang Bt., Orfû (HU)
(546)

(151) 2007.05.02.
(220) 2006.04.18.

(511) 41 Könyvkiadás, valamint szórakoztatás; rádió- és televízióprogramok készítése, valamint show-mûsorok.
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(111) 189.352
(151) 2007.05.02.
(210) M 06 01166
(220) 2006.04.04.
(732) IWIW Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Mezei Róbert, Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.353
(151) 2007.05.02.
M 06 01513
(220) 2006.05.02.
Masterfoods Magyarország Értékesítõ Bt., Budapest (HU)
dr. Molnár Gergõ, Dr. B. Szabó Gábor és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) KUTYATÁR
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)

(111)
(210)
(732)
(740)

189.357
(151) 2007.05.02.
M 06 01857
(220) 2006.05.26.
Kia Motors Corporation, Seoul (KR)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) CEE’D
(511) 12 Személygépkocsik; teherautók, kamionok; autóbuszok; minibuszok; furgonok, minifurgonok; omnibuszok; négykerékmeghajtásos jármûvek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

189.358
(151) 2007.05.02.
M 06 01864
(220) 2006.05.26.
Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

FINANORM
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek.
189.359
(151) 2007.05.02.
M 06 01506
(220) 2006.05.02.
Belányi Tiborné, Õrbottyán (HU)
dr. Toldy Miklós, Lukács Ügyvédi Iroda, Budapest

egy lendület
40 Anyagmegmunkálás.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
189.360
(151) 2007.05.02.
M 06 01505
(220) 2006.05.02.
INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

189.354
(151) 2007.05.02.
M 06 01175
(220) 2006.04.04.
Bio-Fit Natura Kft., Budapest (HU)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) FAIRMINATOR
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, diétás anyagok gyógyászati használatra, étkezési kiegészítõk tabletta, kapszula vagy por formájában.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111) 189.356
(151) 2007.05.02.
(210) M 06 01511
(220) 2006.05.02.
(732) Accor-Pannonia Hotels Szállodaüzemeltetõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Nagy T. Katalin, Nagy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) CAFÉ DANUBE
(511) 43 Bár (szolgáltatások), helyfoglalás panziókban, helyfoglalás
szállodákban, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek,
rendezvényhez termek kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (idõleges), szállásügynökségek (szállodák, panziók), szállodai szolgáltatások, székek, asztalok, asztalterítõk, üvegáruk kölcsönzése,
vendéglátóipar, átmeneti szállások bérlete, étkezdék, éttermek,
önkiszolgáló éttermek.

189.355
(151) 2007.05.02.
M 04 03583
(220) 2004.08.25.
Magyar Közigazgatásfejlesztési Rt., Budapest (HU)

POLISZ
42

Számítógépes rendszerek tervezése.

(511) 16
35

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

(111) 189.361
(151) 2007.05.02.
(210) M 06 02055
(220) 2006.06.09.
(732) Advanced Micro Devices, Inc. (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Sunnyvale, California (US)
(300) 76/652,281
2005.12.19. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) AMD LIVE!
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(511) 9
Számítógépek; számítógéphardver; számítógép-perifériák;
félvezetõ eszközök; integrált áramkörök; mikroprocesszorok;
mikroprocesszor-modulok; számítógépes csipkészletek; mikroszámítógépek; vezeték nélküli és vezetékkel ellátott modemek;
hálózati adapterek; hálózati kártya adapterek; firmware programok; számítógéphardver alrendszerek, így alaplapok, bõvítõkártyák, beviteli egységek, központi egységek, memóriavezérlõk,
perifériavezérlõk és grafikus vezérlõk; valamint számítógépszoftverek, így számítógép- segédszoftverek, operációs rendszer szoftverek, játékszoftverek, háromdimenziós grafikai szoftverek, hatékonysági szoftverek, digitális filmvetítéshez való szoftverek,
multimédia-tartalom készítéséhez és kezeléséhez való szoftverek,
valamint kommunikációs és hálózati szoftverek vezetékes és
vezeték nélküli hálózati kommunikációhoz; felhasználói, adatbázis, web- és fájlszerverek.
(111) 189.362
(151) 2007.05.02.
(210) M 06 02168
(220) 2006.06.22.
(732) HOLLANDIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Baranyai Zoltán, Baranyai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(511) 11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ-, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
(111) 189.363
(210) M 06 02169
(732) Gáspár Róbert, Csomád (HU)
(546)

(511) 41
(111)
(210)
(732)
(740)

(151) 2007.05.02.
(220) 2006.06.22.
(111)
(210)
(732)
(740)

Diszkók (szolgáltatásai).

189.367
(151) 2007.05.02.
M 06 02040
(220) 2006.06.09.
Biolab Diagnosztikai Laboratórium Zrt., Budapest (HU)

ChromoBio
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), diagnosztikai
készítmények.
189.368
(151) 2007.05.02.
M 06 01517
(220) 2006.05.02.
Csutorás Ferenc, Eger (HU)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) CSUTORÁS
(511) 33 Borok és egyéb alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

189.364
(151) 2007.05.02.
M 06 02170
(220) 2006.06.22.
LHS Consulting Kft., Budapest (HU)
dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán, Martonyi és Kajtár Baker
& McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

(111)
(210)
(732)
(740)

(546)

189.369
(151) 2007.05.02.
M 06 01516
(220) 2006.05.02.
COMBINALL Kft., Budapest (HU)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(554)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.365
(151) 2007.05.02.
M 06 02172
(220) 2006.06.22.
HSC Hanseatische Sachwert Concept GmbH, Hamburg (DE)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) Tõkesúly
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; biztosítás; ingatlanügyletek.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.366
(151) 2007.05.02.
M 06 02045
(220) 2006.06.09.
Concept Multimedia Hungary Kft., Budapest (HU)
dr. Lengyel Attila, Sarkadi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása; szállítmányozási ügynökség.
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(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

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

189.370
(151) 2007.05.02.
M 06 02044
(220) 2006.06.09.
Concept Multimedia Hungary Kft., Budapest (HU)
dr. Lengyel Attila, Sarkadi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
38 Távközlés.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

189.371
(151) 2007.05.02.
M 06 01686
(220) 2006.05.15.
Art Export Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Szabó Iván, Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

189.372
M 06 01502
Anda Bálint, Visegrád (HU)

(151) 2007.05.02.
(220) 2006.05.02.

ORIMAG
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
189.373
(151) 2007.05.02.
M 06 01867
(220) 2006.05.26.
Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

(111) 189.375
(151) 2007.05.02.
(210) M 06 01695
(220) 2006.05.15.
(732) Széman György, Budakeszi (HU);
Molnár Miklós, Budapest (HU);
Formanek László, Budapest (HU);
Kiss Károlyné, Budapest (HU)
(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi, kutatói tevékenység, ipari elemzõ és kutató szolgáltatások, számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés, jogi szolgáltatások.
(111) 189.376
(151) 2007.05.02.
(210) M 06 01172
(220) 2006.04.04.
(732) LIRA Épületgépészeti Szerelõ és Szolgáltató Kft.,
Budapest (HU)
(740) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és
Védjegy Iroda, Budapest
(541) LIRA COMPACT SYSTEM
(511) 11 Távfûtõ és központi fûtés rendszerek és berendezések, kazánok, csõ(táv)vezetékek, adagolóberendezések fûtõkazánokhoz,
tápvízmelegítõk, fûtõelemek, fûtõtestek, fûtõkazánok csövei és
tûzcsövei, gázégõk, olajégõk, gáz- és olajkazánok, kazánok, gõzfejlesztõ berendezések, hõcserélõk, hõlégkészülékek, hõtárolók,
huzatszabályozók, légelzárók (fûtéshez), fûtõberendezések, fûtõkészülékek, meleg vizes fûtõberendezések, radiátorok, szabályozószerelvények, szilárd, folyékony vagy gáznemû fûtõanyaggal
üzemelõ fûtõkészülékek.
37 Távfûtõ és központi fûtés rendszerek és berendezések fûtõberendezések, kazánok, csõ(táv)vezetékek felszerelése, karbantartása és javítása, gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása, kazánok tisztítása és javítása.

ZIPERID

(111)
(210)
(732)
(740)

5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek.

(546)

189.377
(151) 2007.05.02.
M 06 02054
(220) 2006.06.09.
PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

189.374
(151) 2007.05.02.
M 06 01692
(220) 2006.05.15.
EUROGLOBE Kft., Kazincbarcika (HU)

NOMÁD
22 Kötelek, zsinegek, hálók, sátrak, ponyvák, vitorlavásznak,
vitorlák, zsákok és táskák (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

(511) 29 Levesek; leveskoncentrátumok; húskoncentrátumból készült levesek; zöldséglevesek (készítmények zöldséglevesek készítéséhez); zöldségbõl készült levesek; húslevesek (erõleves).

M782

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/7
Nemzeti lajstromozott védjegyek
(111)
(210)
(732)
(740)

189.378
(151) 2007.05.02.
M 06 02053
(220) 2006.06.09.
PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Koprivnica (HR)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(111) 189.382
(151) 2007.05.02.
(210) M 06 01873
(220) 2006.05.26.
(732) HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Zrt.,
Budapest (HU)
(546)

(546)

(511) 29 Levesek; leveskoncentrátumok; húskoncentrátumból készült levesek; zöldséglevesek (készítmények zöldséglevesek készítéséhez); zöldségbõl készült levesek; húslevesek (erõleves).
(111)
(210)
(732)
(740)
(554)

(511) 9
Villamos, mozgóképi, optikai, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti) berendezések és felszerelések hangok és/vagy képek rögzítésére, továbbítására, adatok rögzítésére, és/vagy adatok
feldolgozása számítógép alkalmazásával.
38 Távfelügyeleti központhoz kapcsolható, objektumokhoz
rendelt hang- és képfeldolgozás, elektronikai és optikai távvezérelt térfigyelõ rendszerekkel.
42 Objektumok élõerõs vagyonvédelmének telekommunikációs távvezérelhetõ távfelügyeleti rendszerekkel történõ támogatása.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.379
(151) 2007.05.02.
M 06 02049
(220) 2006.06.09.
Gyõri Likõrgyár Részvénytársaság, Gyõr (HU)
dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

189.383
(151) 2007.05.02.
M 06 01173
(220) 2006.04.04.
Bio-Fit Natura Kft., Budapest (HU)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) FATELIMINATOR
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, diétás anyagok gyógyászati használatra, étkezési kiegészítõk tabletta, kapszula vagy por formájában.
(111) 189.384
(151) 2007.05.02.
(210) M 06 01503
(220) 2006.05.02.
(732) RAABE Tanácsadó és Kiadó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Sz. Szabó Sándor, Szabó & Szomor Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) Jogfutár
(511) 16 Hírlevelek.

(511) 33
(111)
(210)
(732)
(740)

(111)
(210)
(732)
(740)

Szeszes italok, pálinkák.

189.380
(151) 2007.05.02.
M 06 02047
(220) 2006.06.09.
SC Perla Covasnei SA, Sfantu Gheorghe, jud. Covasna (RO)
dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

189.385
(151) 2007.05.02.
M 06 01170
(220) 2006.04.04.
Ferencz Annamária, Budapest (HU)
dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest

(554)

(546)

(511) 32
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

Ásványvizek és szénsavas vizek.

189.381
(151) 2007.05.02.
M 06 01866
(220) 2006.05.26.
Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

(511) 32

TAMSUNORM
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek.

Ásványvizek és szénsavas vizek.

(111) 189.386
(151) 2007.05.02.
(210) M 06 02038
(220) 2006.06.09.
(732) A&K Ipari Termelõ és Szolgáltató Kft., Kistarcsa (HU)
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(546)

(546)

(511) 6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fémtömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)

189.387
(151) 2007.05.02.
M 06 01865
(220) 2006.05.26.
Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

VENLECTIN
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek.
189.388
(151) 2007.05.02.
M 06 01863
(220) 2006.05.26.
Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

ETOPRO
5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek.
189.420
(151) 2007.05.03.
M 05 03140
(220) 2005.09.29.
Friesland Hungária ZRt., Debrecen (HU)
Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest

(541) Keep sMilling
(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi és gasztronómiai bemutatók és akciók, versenyek.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, gasztronómiai
bemutatók és akciók, kóstoltatások.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(511) 37

Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 189.424
(151) 2007.05.03.
(210) M 06 01595
(220) 2006.05.09.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt.,
Budapest (HU)
(541) Boondie
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Borok, szeszes italok, likõrök, alkoholtartalmú italok,
long-drinkek (a sörök kivételével).
35 Reklámozás, rádió- és tv-reklámok; kereskedelmi ügyletek;
kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 189.425
(151) 2007.05.03.
(210) M 06 01636
(220) 2006.05.09.
(732) Wyeth Holdings Corporation (Maine államban bejegyzett
cég), Madison, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

189.421
(151) 2007.05.03.
M 05 01002
(220) 2005.03.17.
Demkó Tomori és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

Tisztakék
37

(511) 5

(111) 189.422
(151) 2007.05.03.
(210) M 06 01437
(220) 2006.04.25.
(732) RECZIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Kiskõrös (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(546)

(111) 189.426
(151) 2007.05.03.
(210) M 06 01772
(220) 2006.05.16.
(732) Accor Services Magyarország Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 35
(511) 4

Diéta- és étrend-kiegészítõk.

Vegytisztítás.

Üzletszervezési tanácsadás.

Kenõanyagok; kenõanyag-adalékok, üzemanyag-adalékok.

(111) 189.423
(151) 2007.05.03.
(210) M 06 01594
(220) 2006.05.09.
(732) Sky Home Invest Kft., Budapest (HU)

(111) 189.427
(151) 2007.05.03.
(210) M 06 01637
(220) 2006.05.09.
(732) China Kweichow Moutai Distillery Co., Ltd., Guiyang City,
Guizhou Province (CN)
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(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(546)

(511) 20
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 33 Whisky, likõr, bor, röviditalok, vadszõlõbor, cirokbor, brandy, (alkoholos) gyümölcskivonatok, alkoholos italok (sör kivételével), rizspálinka, szeszes italok.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)

189.428
(151) 2007.05.03.
M 06 01773
(220) 2004.11.08.
BANDEX Verwaltungs GmbH, Sulz-Röthis (AT)
S.B.G. & K Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

189.432
(151) 2007.05.03.
M 06 01426
(220) 2006.04.25.
INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(511) 16
35
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Ágybetétek, léces betétek, matracok, biomatracok.

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

189.433
(151) 2007.05.03.
M 06 01428
(220) 2006.04.25.
KENESEI és TÁRSA Kft., Budapest (HU)
Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest

RUFFLETTE
20 Nem nemesfémbõl és öntött mûanyagból készült függönyakasztó szerelvények, beleértve fém és mûanyag függönysíneket,
akasztókat, függönykarikákat és függönysín-alkatrészeket, függönytartókat és -végeket.
24 Textil darabáru függönyök, rolók és drapériák készítéséhez,
drapériák (függönyök) és rolók; pamutból készült ráncolószalagok.
26 Függönyráncoló szalagok, függönybehúzó szalagok, hevederszalag reluxához, keskeny szövetbõl készült szegélyezõszalagok, textilbõl vagy mûanyagból, vagy a kettõ kombinációjából
készült díszítõszegélyek, paszományok; rövidáru szegõzsinórok,
-pántok.
189.429
(151) 2007.05.03.
M 06 01774
(220) 2006.05.22.
BAROZA Vendéglátó és Kereskedelmi Kft., Biatorbágy (HU)
dr. Rátkai György, Csányi, Rátkai & Zala Ügyvédi Iroda,
Budapest

(511) 30
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Édesség (gyorsfagyasztott gesztenyepüré).

189.434
(151) 2007.05.03.
M 06 01429
(220) 2006.04.25.
Kenesei és Társa Kft., Budapest (HU)
Takácsné dr. Kása Jolán ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, kávépótló szerek, péksütemények
és cukrászsütemények.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.430
(151) 2007.05.03.
M 06 01427
(220) 2006.04.25.
Demko Feder Kft., Vámospércs (HU)
dr. Dobrossy István, Dr. Dobrossy István Ügyvédi Iroda,
Debrecen

(511) 30
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

M785
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189.435
(151) 2007.05.03.
M 06 01414
(220) 2006.04.25.
CBA Kereskedelmi Kft., Alsónémedi (HU)

Happy
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
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(111)
(210)
(732)
(740)

189.436
(151) 2007.05.03.
M 06 01265
(220) 2006.04.11.
ALDEMON TECHNOLOGIES LIMITED, Nicosia (CY)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) TWIN CHAMBER SYSTEM
(511) 7
Mosógépek háztartási célra, porszívók, porszívózsákok, kefék porszívókhoz, elektromos robotgépek háztartási célra és mosogatógépek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányítására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

189.439
(151) 2007.05.03.
M 06 01602
(220) 2006.05.09.
Katona Attila, Debrecen (HU)
dr. Nagy Zsolt, Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 189.440
(151) 2007.05.03.
(210) M 06 01601
(220) 2006.05.09.
(732) Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU);
Drink Hungária Kft., Akasztó (HU)
(541) TRAMBULIN
(511) 32 Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, árpakivonatok sör elõállításához, ásványvizek, ásványvizek (italok),
gyümölcslevek, izotóniás italok, limonádék, mustok, paradicsomlevek (italok), pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, sörbetek (italok), sörök, szénsavas italok, szódavíz,
szódavizek, szõlõmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádéhoz,
termékek ásványvizek elõállításához, termékek szénsavas vizek
elõállításához, vizek (italok), zöldséglevek (italok).
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

189.441
(151) 2007.05.03.
M 06 01598
(220) 2006.05.09.
Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(511) 5
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

189.437
(151) 2007.05.03.
M 06 01243
(220) 2006.04.11.
Kancellár.hu Kft., Budapest (HU)
dr. Kilián Tibor, Kilián és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

Gombaölõ szerek (fungicidek).

(111) 189.442
(151) 2007.05.03.
(210) M 06 01596
(220) 2006.05.09.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Rt.,
Budapest (HU)
(546)

(511) 9
Számítógépprogramok; számítógépek; számítógépprogramok (rögzített).
41 Oktatás.
42 Jogi szolgáltatások; minõség-ellenõrzés; mûszaki szakértõi
tevékenység; mûszaki tervtanulmányok készítése; szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban); számítógépprogramok installációja; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépprogramok kidolgozása.
(111) 189.438
(151) 2007.05.03.
(210) M 06 01630
(220) 2006.05.09.
(732) Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
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kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
33 Borok, szeszes italok, likõrök, alkoholtartalmú italok,
long-drinkek (a sörök kivételével).
35 Reklámozás, rádió- és tv-reklámok; kereskedelmi ügyletek;
kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 189.443
(210) M 06 01424
(732) dr. Bodnár Imre, Pécs (HU)
(546)

(151) 2007.05.03.
(220) 2006.04.25.

(546)

(511) 5
Diétás termékek gyermekek és betegek részére; gyógyászati
célra használt diétás anyagok; mikroorganizmus-kultúrák, italok
gyógyászati célra, dr. Duschanek-féle tartósítási eljárással tartósítva.
30 Tea, kávé, kakaó, cukor, rizs, tápióka, gabonakészítmények,
méz, melaszszirup, élesztõ, mustár, mártások a dr. Duschanek-féle tartósítási eljárással tartósítva.
31 Gyümölcsök és zöldségek friss állapotban, élõ növények és
virágok; állati tápanyagok.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 41

Sportrendezvény.

(111)
(210)
(732)
(740)

3

Illatszerek, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek.

189.448
(151) 2007.05.03.
M 04 04716
(220) 2004.11.23.
sanofi-aventis, Párizs (FR)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

189.453
(151) 2007.05.04.
M 05 00263
(220) 2005.01.19.
BONGRAIN S.A., Viroflay (FR)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) SULISAJT
(511) 29 Sajtok, sajt alapú élelmiszerek.

Halhús és halhúskivonatok.
Hal (élõ állatok).

(111) 189.445
(151) 2007.05.03.
(210) M 06 01433
(220) 2006.04.25.
(732) dr. Duschanek Valéria, Budapest (HU)
(546)

(511) 29 Dr. Duschanek-féle biológiai tartósítással készült élelmiszerek; élõ enzimek megtartásával élelmiszer-tartósítási eljárás,
minden termék a 29. áruosztály szerint.
(111) 189.446
(151) 2007.05.03.
(210) M 06 01432
(220) 2006.04.25.
(732) dr. Duschanek Valéria, Budapest (HU)

SHENON

(541) Az egészség a legfontosabb
(511) 5
Gyógyszerészeti termékek, egészségügyi termékek gyógyászati használatra; diétás termékek gyógyászati használatra; oltóanyagok.
38 Gyógyszerészeti vagy gyógyászati természetû információ
közlése minden úton, beleértve az internetet is; tájékoztatási szolgáltatások a gyógyszerészet területén.
44 Orvosi szolgáltatások; konzultáció gyógyszerészeti és
egészségügyi témákban.

(111) 189.444
(151) 2007.05.03.
(210) M 06 01436
(220) 2006.04.25.
(732) Haltermelõk Országos Szövetsége és Terméktanácsa,
Budapest (HU)
(546)

(511) 29
31

189.447
(151) 2007.05.03.
M 06 01430
(220) 2006.04.25.
Walter Group Vetrimpex Full Service Kft., Budapest (HU)

(111) 189.454
(151) 2007.05.04.
(210) M 05 01111
(220) 2005.03.24.
(732) WAREX Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) Sándor József szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(541) Fitness és Tudomány
(511) 16 Folyóiratok, újságok, magazinok, hírlevelek és egyéb idõszaki kiadványok, ûrlapok, könyvecskék, füzetek, prospektusok,
brosúrák, vékony fûzött könyvek, katalógusok, diagramok, tervrajzok, plakátok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, kézikönyvek, könyvek és egyéb nyomdaipari termékek és oktatási
anyagok.
41 Nevelés; elektronikus desktop kiadói tevékenység, könyvek
és folyóiratok papír alapú és elektronikus online kiadása, online
elérhetõ nem letölthetõ elektronikus publikációk, fotoriportok készítése és egyéb szakmai képzés és szórakoztatás; kondicionálás,
sport- és kondicionáló felszerelések kölcsönzése, sport- és kondi-
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cionáló létesítmények üzemeltetése, sport edzõtábori szolgáltatások, sportversenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása és egyéb sport- és kulturális tevékenységek.
(111) 189.455
(151) 2007.05.04.
(210) M 05 01416
(220) 2005.04.19.
(732) Juhászné Bíró Krisztina, Debrecen (HU); YOUR BAG
BÕRDÍSZMÛ Kereskedelmi Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Gaál Zsolt ügyvéd, Debrecen
(541) YOUR BAG BÕRDÍSZMÛ
(511) 18 Bõrdíszmû termékek, táskák, hátizsákok, mappák, szíjak,
övek, levél-, pénztárcák, amelyek bõrbõl vagy egyéb anyagból
készültek és nem tartoznak más áruosztályba.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

189.456
(151) 2007.05.04.
M 06 00182
(220) 2006.01.19.
Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

189.459
(151) 2007.05.04.
M 06 00329
(220) 2006.02.01.
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

189.460
(151) 2007.05.04.
M 06 00330
(220) 2006.02.01.
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 189.461
(151) 2007.05.04.
(210) M 06 01205
(220) 2006.04.06.
(732) Déli Park Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 30
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Kekszek.

189.457
(151) 2007.05.04.
M 06 00183
(220) 2006.01.19.
Detki Keksz Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(511) 39
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

189.462
(151) 2007.05.04.
M 06 01210
(220) 2006.04.06.
DAYHOLYDAY CONSULTING Kft., Budapest (HU)
dr. Boytháné dr. Füzesséry Éva ügyvéd, Budapest

(511) 43
(511) 30
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Kekszek.

Utazások szervezése.

Szállodai szolgáltatások.

(111) 189.463
(151) 2007.05.04.
(210) M 06 01370
(220) 2006.04.20.
(732) Triatlon a Természetért Tereptriatlon Sport Egyesület,
Budapest (HU)
(546)

189.458
(151) 2007.05.04.
M 06 00328
(220) 2006.02.01.
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
dr. Dósa Marianna ügyvéd, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 189.464
(151) 2007.05.04.
(210) M 06 01373
(220) 2006.04.20.
(732) RÁTAKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Gyõrújbarát (HU)
(740) dr. Hámori István ügyvéd, Gyõr
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); mezõgazdasági eszközök; elektronikus vezérlõk jármûvekhez; ventilátorok motorokhoz; ipari vezérlõmechanizmusok különösen gépekhez; elektromos keverõgépek; elektromos kávédarálók; mosogatógépek; elektromos habverõk; elektromos gyümölcs- és zöldséghámozók; felvonók és felvonóvezérlõk; mozgólépcsõk; villamos generátorok és ipari robotok; fûnyíró gépek.
35 Kereskedelmi szolgáltatások; reklámozás, kereskedelmi célú kiállításszervezés, áruk, mûszaki és szellemi termékek és szolgáltatások kereskedelme, üzletkötés, különösen üzletvezetés és
tanácsadás.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

189.466
(151) 2007.05.04.
M 06 01377
(220) 2006.04.20.
Kemfast Aerospace Limited, Dublin 2 (IE)
dr. Sárdy Ildikó, Sárdy és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

KEMFAST
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

(111) 189.467
(151) 2007.05.04.
(210) M 06 01379
(220) 2006.04.20.
(732) NEW YORK DENTAL Fogtechnikai és Kereskedelmi Kft.,
Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Ádám, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

189.465
(151) 2007.05.04.
M 06 01376
(220) 2006.04.20.
BÄKO Marken und Service eG, Bonn (DE)
dr. Somfai Éva, Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest

(511) 7
Gépek pék- és cukrászüzemi használatra; kenyérvágó gépek, tejszínverõ és -habosító készülékek, bevonókészülékek, temperálókészülékek.
9
Súlymérõ berendezések, nevezetesen mérlegek a kiskereskedelem és a sütõüzemi termelés számára.
11 Fõzõ- és hûtõkészülékek, különösképpen pékkemencék,
zsírban sütõ készülékek, hûtõ- és fagyasztókészülékek; elektromos kávéfõzõ gépek, kávépörkölõ gépek.
29 Hús; tartósított, szárított, fõtt gyümölcs és zöldség; hús-,
hal-, gyümölcs- és zöldségkonzervek; dzsemek; kompótok, gyümölcspép, gyümölcszselék; tojástermékek, nevezetesen tojáspor,
tojáslé, tojássárgája, tojásfehérje; tej és tejtermékek, beleértve
vaj, sajt, tejszín, joghurt, étkezési tejpor; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, csokoládéáruk, cukor, cukoráruk, rizs,
pótkávék, kávékivonatok; lisztek és gabonakészítmények; keverékek sütéshez, alaptészta-keverékek; kenyér, sütemények, cukrászipari termékek, tartós sütõipari termékek; jég (ehetõ), fagylalt
féltermékek, étkezési jég eszenciák, fagylaltkötõ anyagok, jégkrémpor; méz; élesztõ, sütõpor, eszenciák sütéshez (kivéve az
illóolajokat); étsó; mustár; ecet, ízesítõszószok; fûszerek.
31 Gabonamagvak, dió, friss gyümölcsök és zöldségek, maláta.
32 Ásványvizek, szénsavtartalmú vizek, asztali vizek és egyéb
alkoholmentes italok; gyümölcslevek, zöldséglevek, gyümölcsitalok, zöldségitalok.
35 Piackutatás, piaci tanulmányok és piaci elemzések; üzletvezetési konzultáció; kirakatrendezés; kereskedelmi ügyletek közvetítése és megkötése mások részére, hirdetés; kereskedelmi és
reklámcélú vásárok és kiállítások rendezése.
37 Sütõ- és cukrászipari gépek és berendezések javítása és karbantartása.

(111) 189.468
(151) 2007.05.04.
(210) M 06 01380
(220) 2006.04.20.
(732) Millennium & Copthorne International Limited,
Singapore (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Vendéglátással és szállodavezetéssel kapcsolatos tanácsadás; franchisinggal kapcsolatos üzleti tanácsadás; szállodákkal,
motelekkel és egyéb ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, azzal
kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a
szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és
apartmanszállodákat, vele kapcsolatos közönségszolgálat; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, vele
kapcsolatos értékesítési és marketingtevékenység, beleértve eme
szolgáltatások interneten és egyéb globális számítógépes hálózatokon keresztül történõ hirdetését és reklámozását.

(111)
(210)
(732)
(740)
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zitáskák, pénztárcák, hátizsákok, irattartók, kulcstartók, levéltárcák, oldaltáskák, vadásztáskák, vállszíjak, bõrtokok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; különösen alsónemûk,
bõrruházat, cipõk, magasszárú cipõk, felsõruházat, nadrágok,
térdnadrágok, rövidnadrágok, mellények, dzsekik, parkák, kabátok, pelerinek, ingek, pólók, pulóverek, sapkák, kalapok, zoknik,
övek, nyakkendõk, sálak, kesztyûk, fürdõköpeny.

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(111) 189.473
(151) 2007.05.04.
(210) M 06 01540
(220) 2006.05.04.
(732) TorTer e-Design Kft., Budapest (HU)
(541) officexpo: az irodakultúra és a kreativítás

szakki-

állítása
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, hirdetési hely kölcsönzése, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése,
reklámozás, reklámszövegek publikálása, papír, iroda- és írószer-szakkiállítás, irodatechnikai szakkiállítás, irodabútor-szakkiállítás, digitális irodatechnikai szakkiállítás, kreatív hobbi szakkiállítás.

189.470
(151) 2007.05.04.
M 06 02076
(220) 2006.06.13.
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, Budapest (HU)
dr. Pál András, Budapest

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111) 189.471
(151) 2007.05.04.
(210) M 06 01378
(220) 2006.04.20.
(732) Citigroup Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
New York, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) CITI
(511) 36 Ügyfélhitelkártya hûség- és jutalomszolgáltatások, hitelkártya-szolgáltatások, banki szolgáltatások, hitelszolgáltatások, befektetési szolgáltatások.
(111) 189.472
(151) 2007.05.04.
(210) M 06 01716
(220) 2006.05.17.
(732) Várkonyi Gyula, Jászladány (HU);
Szombath István, Mosonmagyaróvár (HU);
Késmárki István, Ászár (HU)
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)

189.474
(151) 2007.05.04.
M 06 01211
(220) 2006.04.06.
Kraft Foods Schweiz Holding AG, Zurich (CH)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 30
(111)
(210)
(732)
(740)

Csokoládék, csokoládétermékek.

189.475
(151) 2007.05.04.
M 06 01212
(220) 2006.04.06.
Kraft Foods Schweiz Holding AG, Zurich (CH)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 30
(111)
(210)
(732)
(740)

Csokoládék, csokoládétermékek.

189.476
(151) 2007.05.04.
M 06 01209
(220) 2006.04.06.
ALDEMON TECHNOLOGIES LIMITED, Nicosia (CY)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák; különösen: kések, vadászkések, macheték.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok; különösen bõröndök, ké-

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellen-
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õrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányítására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(111) 189.477
(151) 2007.05.04.
(210) M 06 01208
(220) 2006.04.06.
(732) MERCK & CO., Inc. (New Jersey államban bejegyzett cég),
Whitehouse Station, New Jersey (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) JANUMET
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
(111)
(210)
(732)
(740)

189.478
(151) 2007.05.04.
M 06 01204
(220) 2006.04.06.
Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) FEBRILIN
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

189.479
(151) 2007.05.04.
M 06 01193
(220) 2006.04.06.
Inter-Mentor Kft., Budapest (HU)
dr. Kozma György, Bita-Petrik és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

GAMMA IRODAHÁZ
36 Bérházak kezelése, ingatlankezelés, irodák/ingatlanok/ bérlete.

(111)
(210)
(732)
(740)

189.480
(151) 2007.05.04.
M 06 00520
(220) 2006.02.14.
Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) Négy évszak purhab
(511) 17 Tömítõanyagok, szigetelõanyagok, tömítések, poliuretánhab.

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

189.481
(151) 2007.05.04.
M 06 00514
(220) 2006.02.14.
Corvus Design Kft., Budapest (HU)

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

(111) 189.539
(151) 2007.05.08.
(210) M 06 01180
(220) 2006.04.05.
(732) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.,
Budapest (HU)
(541) OTPdirekt Broker
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.

(111)
(210)
(732)
(740)

189.554
(151) 2007.05.09.
M 05 03167
(220) 2005.09.30.
Novartis AG, Basel (CH)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) LAMISIL ONCE
(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítmények; diétás anyagok orvosi célokra; csecsemõtáplálékok; ragtapaszok, kötszerek; fogtömõ anyagok, fogászati viasz; fertõtlenítõszerek; készítmények kártékony állatok irtására; gombaölõ szerek, gyomirtó szerek.
(111) 189.555
(151) 2007.05.09.
(210) M 06 00600
(220) 2006.02.20.
(732) UNIQUELLE Ásványvíz Kitermelõ, Töltõ és Forgalmazó
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Vasszilvágy (HU)
(740) dr. Berényi Tamás ügyvéd, Szombathely
(541) UNIQUELLE
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz; ezen belül: alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;
alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; eszenciák italok
elõállításához; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (alkoholmentes); izotóniás italok; készítmények italok elõállításához; készítmények likõrök elõállításához; limonádék; lítiumos vizek; pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; szénsavas
italok; szódavíz; szódavizek; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; termékek ásványvizek elõállításához; termékek szénsavas vizek elõállításához; vizek (italok), ásványvizek, ásványvizek
(italok).

(111)
(210)
(732)
(740)
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(111) 189.559
(151) 2007.05.09.
(210) M 06 00596
(220) 2006.02.20.
(732) KÉRI PHARMA GENERICS Gyógyszermarketing és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) CYPROMIX
(511) 5
Gyógyszerkészítmények humán használatra.

(546)

(511) 32
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(111) 189.560
(151) 2007.05.09.
(210) M 06 00738
(220) 2006.03.03.
(732) BodAgent Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Piliscsaba (HU)
(546)

Sörök.

189.557
(151) 2007.05.09.
M 06 00602
(220) 2006.02.20.
Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(511) 6
Fémállványzatok, fémépítmények, fémpóznák, fémoszlopok, fémrácsok rúdjai, hordozható építmények fémbõl, lépcsõpofák, lépcsõoldalfalak fémbõl, rakodólapok fémbõl, pénzszekrények, perselyek (kazetták) fémbõl, teherhordó fémhevederek,
építmények acélból, építõanyagok fémbõl, építõelemek fémbõl.
37 Állványozás, építés, raktárak építése és javítása.
39 Raktározás, tárolás, áruk raktározása.

(511) 24 Textíliák és textiláruk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok.
27 Szõnyegek, lábtörlõk, (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás, éttermi és italellátási szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

189.558
(151) 2007.05.09.
M 06 00603
(220) 2006.02.20.
Borsodi Sörgyár Zrt., Bõcs (HU)
DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(511) 32

Sörök.

(111) 189.561
(151) 2007.05.09.
(210) M 06 00595
(220) 2006.02.20.
(732) KÉRI PHARMA GENERICS Gyógyszermarketing és
Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, Debrecen (HU)
(740) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) TAMSUDIL
(511) 5
Gyógyszerkészítmények humán használatra.
(111) 189.562
(151) 2007.05.09.
(210) M 06 00591
(220) 2006.02.20.
(732) Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
Burbank, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ELIZABETH SWANN
(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
(111) 189.563
(151) 2007.05.09.
(210) M 06 00589
(220) 2006.02.20.
(732) Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég),
Burbank, California (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) JACK SPARROW
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; készülékek és berendezések elektromosság vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására, illetve irányítására; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek,
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adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek.
14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból
készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.564
(151) 2007.05.09.
M 06 00592
(220) 2006.02.20.
BORGO Kft., Budapest (HU)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) BORGO
(511) 25 Ruházati cikkek, lábbelik.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; cipõüzletek.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.565
(151) 2007.05.09.
M 06 00593
(220) 2006.02.20.
BUSINESS INNOVANT Kft., Budapest (HU)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) Artflash
(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, árubemutatás, információk számítógépes adatbázisban való rendezése, szerkesztése,
kereskedelmi információs ügynökség, közvélemény-kutatás,
szakmai konzultációk üzleti ügyekben.

(111) 189.566
(151) 2007.05.09.
(210) M 06 00119
(220) 2006.01.12.
(732) Prodax Elektromos Szerelvénygyártó Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 9
Kapcsolók, konnektorok, fényerõ-szabályozók, telekommunikációs aljzatok, antennacsatlakozók, audiocsatlakozók, termosztát.

(111)
(210)
(732)
(740)

189.567
(151) 2007.05.09.
M 06 00594
(220) 2006.02.20.
BUSINESS INNOVANT Kft., Budapest (HU)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, árubemutatás, információk számítógépes adatbázisban való rendezése, szerkesztése,
kereskedelmi információs ügynökség, közvélemény-kutatás,
szakmai konzultációk üzleti ügyekben.

(111)
(210)
(732)
(740)

189.568
(151) 2007.05.09.
M 06 00906
(220) 2006.03.17.
OSSTEM Co., Ltd., Seoul (KR)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 10 Mûfogak, mûfogsorok, sebészeti implantátumok, fogászati
implantátumok, protetikus készülékek fogászati célokra, fogászati kotrók, tömõkészülékek fogászati célokra, szuvasodást jelzõ
készülékek, fogorvosi tükrök, fogászati fúrók, gyökércsatorna-tisztító mûszerek fogászati célokra, kezelõágyak fogászati célokra, tisztítóeszközök fogászati célokra, fogkõkaparók, fogszabályozó gépek és készülékek fogászati célokra, fogszabályozó
felszerelések, tisztítópálcák, röntgenfelszerelések orvosi célra,
készülékek fogászati célra, tisztítópálcák az ínyhez, röntgensugarak elõállítására szolgáló készülékek és berendezések gyógyászati célokra.

(111) 189.569
(151) 2007.05.09.
(210) M 06 00900
(220) 2006.03.17.
(732) Candy Globe Magyarország Import-Export Kereskedelmi
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Géza Krisztián, Szabó és Szabó Ügyvédi Iroda,
Budapest
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(546)

(111)
(210)
(732)
(740)

189.574
(151) 2007.05.09.
M 05 03164
(220) 2005.09.30.
Büki Üdítõ Kft., Budapest (HU)
dr. Gayer Gyula ügyvéd, Gayer és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek; egyéb alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.570
(151) 2007.05.09.
M 05 04190
(220) 2005.12.30.
Cartographia Kft., Budapest (HU)
dr. Medveczky László István, Sarkadi és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 16
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

Atlaszok; térképek; könyvek.

189.571
(151) 2007.05.09.
M 05 04187
(220) 2005.12.30.
Extrém Business Kft., Érd (HU)
dr. Tasnádi Gábor, Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest

RÁDIÓ EXTRÉM
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
189.572
(151) 2007.05.09.
M 05 00359
(220) 2005.01.25.
BEKK X2 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
dr. Zatik Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

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

(111) 189.573
(210) M 05 02045
(732) Fekete László, Csolnok (HU)
(546)

(151) 2007.05.09.
(220) 2005.06.15.

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

(511) 32

Energiaitalok.

(111) 189.575
(151) 2007.05.09.
(210) M 05 03166
(220) 2005.09.30.
(732) MasterCard International Incorporated, Purchase,
New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) WORLD MASTERCARD
(511) 36 Biztosítási szolgáltatások; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; pénzügyi szolgáltatások; banki és hitelszolgáltatások; hitelkártya (kreditkártya), terhelési kártya (debitkártya), hitelkártya és
elõre fizetett felhalmozott értékû kártyákkal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása; banki, fizetési, kredit (hitel), debit (terhelési), hitel készpénz-kifizetési, elõre fizetett felhalmozott értékû letétekhez való hozzáféréssel kapcsolatos szolgáltatások; számlafizetési
szolgáltatások; hitelkártya, terhelési kártya, hitelkártya és elõre fizetett felhalmozott értékû kártyákkal kapcsolatos szolgáltatások;
automatizált pénzszámológép-szolgáltatások; pénzügyi tranzakciók feldolgozása számítógépes adatbázison keresztül vagy telekommunikációs eszközön keresztül online, valamint POS-terminálon (kasszánál); feldolgozási szolgáltatások kártyatulajdonosok általi pénzügyi tranzakciókhoz automata pénzszámoló gépeken keresztül; kiegyenlítés részletezése, letétek és pénz lejárat
elõtti kivételeinek szolgáltatása kártyatulajdonosoknak automata
pénzszámoló gépeken keresztül; kiegyenlítési és hitelesítési szolgáltatások; utazásbiztosítási szolgáltatások; utazási csekkek és
utalványok kiállítása és kiváltása; fizetõ hitelesítési szolgáltatások; pénzügyi információk megerõsítése; adatvédelmi kódolása
pénzügyi információknak; pénzügyi adatok kezelése; elektronikus tõkeátutalási és valutaváltási szolgáltatások; pénzügyi információk terjesztése az interneten és más számítógépes szolgáltatáson keresztül; távfizetési szolgáltatások; felhalmozott értékû
elektronikus fizetési szolgáltatások; elektronikus tõke- és valutaátutalási szolgáltatások, elektronikus fizetési szolgáltatások, elõre kifizetett telefonhívókártya-szolgáltatások, valamint tranzakció-hitelesítési és kiegyenlítési szolgáltatások; hitel- és terhelési
szolgáltatások nyújtása rádiófrekvenciás azonosító eszközök (válaszadó radarkészülékek) útján; hitel- és terhelési szolgáltatások
nyújtása kommunikációs és telekommunikációs készülékeken
keresztül; utasbiztosítási szolgáltatások; csekkhitelesítési szolgáltatások; utazási csekkekre és utalványok kiállítására és kiváltására vonatkozó szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások nyújtása
mobil telekommunikációs eszközökön keresztül nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására, beleértve a vezeték nélküli eszközökön keresztül nyújtott fizetési szolgáltatásokat; pénzügyi szolgáltatások nyújtása hálózatokon vagy más elektronikus
eszköz útján online nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására, elektronikusan digitalizált információk használatával;
értékcsere-szolgáltatások, nevezetesen biztonságos értékcsere,
beleértve a számítógépes hálózaton keresztül, adattárolásra szolgáló programozható, aktív memóriakártyák (smart kártyák) útján
hozzáférhetõ elektronikus készpénzt; weboldalon keresztül nyújtott számlafizetési szolgáltatások; online bankügyek; pénzügyi
szolgáltatások telefon és globális számítógépes hálózat vagy az
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gépszoftver a hordozható, illetve kézi digitális elektronikus készülékek használatához, szöveges, adat- és hangfájlok rögzítésére, rendezésére, továbbítására, kezelésére és megtekintésére; fejhallgatók, fülhallgatók, fejhallgatók beépített hanglejátszó készülékek, hordozható, illetve kézi készülékek hangfájlok lejátszására, vezeték nélküli hírközlõ készülékek, így telefonok, kézibeszélõk, fejhallgatók, hangszórók, mikrofonok, fülhallgatók.
38 Hangszolgáltatás internetes protokollon (VOIP) keresztül,
fájlmegosztáshoz szükséges, „peer-to-peer” típusú számítógépes
hálózati kapcsolattal mûködõ kommunikációval; elektronikus
adatátvitel és dokumentumok továbbítása számítógép-terminálokon keresztül és azonnali üzenetküldõ alkalmazással.
42 Számítógépes szolgáltatások és szoftverfejlesztés megbízás
alapján, így számítógépes szoftver és hardver tervezése távközlésben és hangszolgáltatás internetes protokollon (VOIP) keresztül történõ alkalmazásához, adatátvitelhez és azonnali üzenetküldõ alkalmazásához; területi hálózatokhoz és globális számítógépes információs hálózatokhoz való nagy sebességû hozzáférés
biztosítása; weboldalak létrehozása és karbantartása megbízás
alapján; webhely biztosítása globális számítógépes hálózat szerverén megbízás alapján; számítógépszoftver telepítése és karbantartása; olyan, nem letölthetõ számítógépszoftverek ideiglenes
használatának biztosítása, amelyek lehetõvé teszik az elõfizetõk
részére a „VOIP” kommunikációs szolgáltatások használatát;
olyan online szoftver letöltésének biztosítása mások számára,
amely lehetõvé teszi az elõfizetõk számára a „VOIP” kommunikációs szolgáltatások használatát.

internet útján; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanvagyonnal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanbiztosítással kapcsolatos szolgáltatások; biztosítás tulajdonbirtokosok számára; tulajdonra vonatkozó biztosítási szolgáltatások; ingatlanfinanszírozás; ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlankezelés; ingatlannal kapcsolatos pénzügyi ügyletek
kezelése; ingatlankölcsönök nyújtása; ingatlanfejlesztésre vonatkozó pénzügyi szolgáltatások; ingatlan megvételére vonatkozó
pénzügyi szolgáltatások; ingatlanfedezetû kölcsönszerzõdések
rendezése; ingatlanok megosztott tulajdonjogának intézése; ingatlanvásárlás finanszírozásával kapcsolatos intézkedés; ingatlan
megvásárlásával és részesedésével kapcsolatos segítségnyújtás;
ingatlanba történõ tõkebefektetés; kereskedelmi tulajdon befektetési szolgáltatások; tulajdonmegszerzéssel kapcsolatos pénzügyi
szolgáltatások; tulajdonértékesítéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; örök szabad tulajdonban lévõ tulajdonnal kapcsolatos
pénzügyi értékbecslés; haszonbérbe adott/vett tulajdonnal kapcsolatos pénzügyi értékbecslés; ingatlan bérbe adásának lerendezése; ingatlan haszonbérletének (ingatlanlízing) lerendezése; tulajdon-haszonbérlet (tulajdonlízing); ingatlantulajdonon belüli
tranzakciókkal kapcsolatos birtokkezelési szolgáltatások; tulajdon értékbecslése; tulajdonportfólió kezelése; tulajdonkezelés;
ingatlan tulajdonjogával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
az ingatlan értékbecslésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; ingatlantulajdonra vonatkozó információ nyújtása; ingatlanvásárlással
kapcsolatos kutatási szolgáltatások; ingatlanaukciókkal kapcsolatos kutatási szolgáltatások.
(111) 189.576
(151) 2007.05.09.
(210) M 05 03475
(220) 2005.10.26.
(732) Skype Limited (Írország törvényei szerint mûködõ vállalat),
Dublin 2 (IE)
(300) 78/735,418
2005.10.18. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(546)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(511) 9
Rádiók, rádióvevõ készülékek, órás rádiókészülékek, tunerek, hangerõsítõk, hangberendezés-egységek, távirányítók vevõkészülékekhez, távirányítók erõsítõkhöz, hangosbemondó rendszerek, hangkiegyenlítõk, hangrögzítõ- és hanglejátszó berendezések, hangszórók sztereó és monó hanglejátszó berendezésekhez, hangszórók, CD-lejárszók, CD-írók, CD-cserélõk többlemezes CD-lejátszókhoz a CD-lemez visszajátszásához és kiválasztásához, távirányítók CD-lejátszókhoz; elektronikus házi audio, video és személyiszámítógép-központ szerverei, televíziók, LCDpanelek, LCD-televíziók, plazmatelevíziók, mikrotelevíziók, televíziókészülékek, televíziótunerek, képcsövek, televízió-távirányítók, hi-fi hangberendezõ egységek mint televízió-rendszerek
külsõ alkotóelemei, televízió-képernyõk televíziótunerrel vagy a
nélkül, televízióhoz kapcsolható jelátalakító berendezések
(set-top box), színhõmérséklet-kapcsolók televízió vevõkészülékekhez, cserélhetõ televízió-képcsövek, televíziótartozékok, így
optikai szálas összekötõ elemek, képkinagyítók, alkatrészkábelek
és DVI-kábelek; elektromos hangrögzítõ készülékek, digitális videomagnók, DVD-lejátszók, digitális hanglejátszó berendezések,
digitális hanglemezek, optikai kommunikációs berendezések,
PDA-k, digitális kódolók és dekódolók, MP3-lejátszók; digitális
kamerák, nyomtatók digitális kamerákhoz, hordozható nyomtatók digitális kamerákhoz; hordozható, illetve kézi digitális elektronikus készülékek szöveges, adat- és hangfájlok rögzítésére, rendezésére, továbbítására, kezelésére és megtekintésére; számító-

189.577
(151) 2007.05.09.
M 05 03596
(220) 2005.11.09.
Balla & Társa Kft., Budapest (HU)

PROMOSTYLE
18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
189.578
(151) 2007.05.09.
M 05 03597
(220) 2005.11.09.
Friesland Hungária ZRt., Debrecen (HU)
Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest

(546)

(511) 29 Túrókészítmény, túródesszertek.
30 Kávé, kakaó, csokoládébevonat, csokoládé és ilyen alapanyagú italok és instant termékek; cukor, fagylaltok, jégkrémek;
pudingok; tej alapú pépek, édesített desszert jellegû készítmények.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

189.581
(151) 2007.05.14.
M 06 01547
(220) 2006.05.04.
GASU International Kft., Budapest (HU)
Majorcki István, Budapest

(511) 39
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(111) 189.582
(151) 2007.05.14.
(210) M 06 01549
(220) 2006.05.04.
(732) GRATISLOTTO Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(740) dr. Szabó István Tamás, Dr. Szabó István Tamás Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 41
(111)
(210)
(732)
(740)

Szerencsejátékok.

189.583
(151) 2007.05.14.
M 06 01591
(220) 2006.05.08.
Kaiser Food Élelmiszeripari Kft., Abda (HU)
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 29
(111)
(210)
(732)
(740)

Hús és húskészítmények.

189.584
(151) 2007.05.14.
M 06 00561
(220) 2006.02.16.
Viacom International Inc., New York, New York (US)
dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) THE TAKEOVER
(511) 41 Nevelési, oktatási és képzési, szórakoztatási, sport- és kulturális szolgáltatások, beleértve rádió- és tévé-programok gyártása;
filmgyártás és élõ szórakoztató mûsorok; animációs mozgófilmek
és televízió-mûsorok gyártása; mozi és televíziós stúdiószolgáltatások; mozgófilmes szórakoztatási szolgáltatások, televíziós szórakoztatás és élõben közvetített szórakoztató elõadások és
show-mûsorok; könyvek, magazinok és folyóiratok publikálása; a
bejelentõ televíziós programszolgáltatásával kapcsolatos információk nyújtása többszörös felhasználók számára a világhálón
vagy az interneten, vagy más online adatbázison keresztül; táncos
show-mûsorok, zenés show-mûsorok és video díjkiosztó (video
award) show-mûsorok készítése; komédia show-mûsorok (comedy shows), játék show-mûsorok és élõ, közönség elõtti sportesemények, amelyeket vagy élõben közvetítenek, vagy szalagra rögzítenek késõbbi lejátszásra; tévéhírmûsorok (tv news shows); tehetségkutató versenyek, zenei és televíziós díjkiosztó események
szervezése; stílussal és divattal kapcsolatos szórakoztató bemutatók szervezése és bemutatása; számítógépes hálózaton keresztül
történõ szórakoztatással kapcsolatos információszolgáltatás.
(111) 189.585
(151) 2007.05.14.
(210) M 06 01071
(220) 2006.03.28.
(732) The Scott Fetzer Company (Delaware államban bejegyzett
társaság), Westlake, Ohio (US)
(300) 76/651,945
2005.12.15. US
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) SENTRIA
(511) 7
Porszívók és azok tartozékai.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.586
(151) 2007.05.14.
M 06 00888
(220) 2006.03.14.
TELE 1 Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 9
Adók; antennák; rádióantenna tornyok; átjátszóállomások;
kapcsolóközpontok és kapcsolótáblák; távközlési alközpontok;
nagyfrekvenciás generátorok (távközlés); csipek, integrált áramkörök; nyomtatott áramkörök; memóriakártyák; intelligens mikrokártyák; személyazonosító kártyák, mágneskártyák; mikroprocesszorok; interfészek (informatika); ipari mûveletek távirányítására szolgáló elektronikus berendezések; mûholdas navigációs
készülékek; elektromos jeladók és jeltovábbítók; távadók, transzmitterek (távközlés); belsõ, fedélzeti távbeszélõ készülék; telefon-üzenetrögzítõk; telefonhallgatók; telefonkagylók; faxberendezések; fejhallgatók; vevõkészülékek (audio-, video-); kézi
adó-vevõk; kommutátorok; hangátviteli készülékek; videotelefonok; telefonkészülékek; hordozható telefonok; rádiótelefon készülékek; mobil (celluláris) telefonkészülékek; személyhívók;
modemek; elektronikus készülékek távközlésben való használatra; készülékek hang, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, feldolgozására vagy reprodukálására; mágneses és optikai
adathordozók és adatközvetítõk; operációs rendszerek számítógépekhez (rögzített); letölthetõ és rögzített számítógépprogramok;
elektronikus telefonkönyvek.
38 Távközlés; távközlési szolgáltatások; telefonszolgáltatások; telefon-összeköttetések; távközlési beszélgetésterelõ és
összeköttetési szolgáltatások; celluláris távközlési szolgáltatások; mobil (celluláris) telefon-összeköttetés; személyhívó szolgáltatások; rádiófrekvenciás távközlési szolgáltatások; mûholdas
átvitel; számítógép-terminálok közötti összeköttetések; távkonferencia-szolgáltatások; információszolgáltatás távközlési ügyekben; faxok továbbítása; üzenetek küldése; üzenetek és képek számítógép által támogatott továbbítása; hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz; távközlési kapcsolat létesítése számítógépes világhálóval; modemek kölcsönzése; távközlési berendezések és felszerelések kölcsönzése; telefonok kölcsönzése; celluláris rádiófrekvenciás készülékek, személyhívó készülékek kölcsönzése.

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

189.587
(151) 2007.05.14.
M 06 00884
(220) 2006.03.14.
Magyar RTL Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Szepesi István, Szepesi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 9
Hanglemezek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más áruosztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

189.588
(151) 2007.05.14.
M 06 01048
(220) 2006.03.28.
Raab Karcher TÜZÉP Zrt., Budapest (HU)
dr. Váradi József ügyvéd, Szentendre

A tiszta elegancia
1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

189.589
(151) 2007.05.14.
M 06 01054
(220) 2006.03.28.
Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

189.592
(151) 2007.05.14.
M 06 01056
(220) 2006.03.28.
Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

ALKALIN
1

Trágyák, mûtrágya.

189.593
(151) 2007.05.14.
M 06 01754
(220) 2006.05.19.
REVITÁL Ingatlanfejlesztési Zrt., Budapest (HU)
dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

REVITÁL
36 Alkuszi/ügynöki tevékenység; bérházak kezelése; ingatlankezelés; ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése; ingatlanok értékbecslése; ingatlanforgalmazás; ingatlanügynökségek; irodák (ingatlanok) bérlete; lakásbérlet; lakásügynökség; pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan); pénzügyi tanácsadás;
tõkekihelyezés, tõkeberuházás; vagyonkezelés.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 189.594
(151) 2007.05.14.
(210) M 06 01227
(220) 2006.04.10.
(732) INVENTOR Média Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szentes Béla, Szentes Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással 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; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

AGRIVIT
1

(111) 189.591
(151) 2007.05.14.
(210) M 06 01061
(220) 2006.03.28.
(732) ASSO 13 Lábbeligyártó és Kereskedelmi Egyéni Cég
Társaság, Gencsapáti (HU)
(740) dr. Berényi Tamás ügyvéd, Szombathely
(541) ASSO
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk; cipõfelsõrészek; cipõk; cipõsarkak;
cipõtalpbetétek; cipõvasalások; csúszásgátlók lábbelikhez; dupla
sarkok lábbelikhez; facipõk; futballcipõk; fürdõpapucsok; fürdõszandálok, fürdõcipõk; fûzõs bakancsok; kaplik, cipõorrok; lábbeli felsõrészek; lábbelik; lábszárvédõk, kamásnik; papucsok; rámák lábbelikhez; sárcipõk; síbakancsok, sícipõk; spárgatalpú vászonlábbelik; sportcipõk; sportlábbelik; strandlábbelik; szandálok; talpak lábbelikhez; tornacipõk.

Trágyák, mûtrágya.

(111) 189.590
(151) 2007.05.14.
(210) M 06 01052
(220) 2006.03.28.
(732) dr. Fane Hofer Mária, Gyõr (HU)
(546)

(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, állatbõrök és irhák, ezen anyagokból
készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(111) 189.595
(151) 2007.05.14.
(210) M 05 02419
(220) 2005.07.21.
(732) Ramiris Rubin Rt., Budapest (HU)
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42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(740) dr. Seszták Miklós ügyvéd, Kisvárda
(541) OXYGEN FITNESS
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111) 189.600
(151) 2007.05.14.
(210) M 06 01066
(220) 2006.03.28.
(732) MEDINA TOURS Kft., Budapest (HU)
(546)

189.596
(151) 2007.05.14.
M 06 01060
(220) 2006.03.28.
Alpha-Vet Kft., Székesfehérvár (HU)

YUKON
31

Állateledel.

(111) 189.597
(151) 2007.05.14.
(210) M 06 00870
(220) 2006.03.14.
(732) KREINBACHER BIRTOK Borászati Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Szombathely (HU)
(740) dr. Iróczkiné dr. Csóti Olga, Kauker és Csóti Ügyvédi Iroda, Ajka
(541) ARANY TÛZ
(511) 33 Bor.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

189.598
(151) 2007.05.14.
M 06 01053
(220) 2006.03.28.
Inform Média Kft., Debrecen (HU)
dr. Gyõrfi Attila, Dr. Gyõrfi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(511) 16
35
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(511) 39
41
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Utazásszervezés; szállítás.
Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

189.601
(151) 2007.05.14.
M 06 01045
(220) 2006.03.28.
Raab Karcher TÜZÉP Zrt., Budapest (HU)
dr. Váradi József ügyvéd, Szentendre

Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.
Reklámozás.

189.599
(151) 2007.05.14.
M 06 01047
(220) 2006.03.28.
Raab Karcher TÜZÉP Zrt., Budapest (HU)
dr. Váradi József ügyvéd, Szentendre

decotrend
1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósítására
szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers és természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok, bitumen; nem fémbõl készült hordozható
szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

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

189.602
(151) 2007.05.14.
M 06 01062
(220) 2006.03.28.
dr. Szõnyi Viktor, Budapest (HU)

primaingatlan - megtaláljuk álmai ingatlanát
42

Ingatlan értékelése, ingatlanközvetítés.
(111) 189.605
(151) 2007.05.14.
(210) M 06 01068
(220) 2006.03.28.
(732) MEDINA TOURS Kft., Budapest (HU)
(546)

189.603
(151) 2007.05.14.
M 06 01046
(220) 2006.03.28.
Raab Karcher TÜZÉP Zrt., Budapest (HU)
dr. Váradi József ügyvéd, Szentendre

(511) 2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers és természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok, bitumen; nem fémbõl készült hordozható
szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

189.604
(151) 2007.05.14.
M 05 01444
(220) 2005.04.21.
G-mentor Reklámszervezõi és Kiadói Kft., Budapest (HU)
dr. Bezsilla Katalin, Budapest

(511) 39
(111)
(210)
(732)
(740)

Utazásszervezés, szállítás.

189.606
(151) 2007.05.14.
M 06 01592
(220) 2006.05.08.
InnoTears Kft., Debrecen (HU)
Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 5
Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra; bébiételek; kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények;
gombaölõ szerek (fungicidek); gyomirtó szerek (herbicidek).
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.607
(151) 2007.05.14.
M 06 01590
(220) 2006.05.08.
Annco, Inc., Milford, Connecticut (US)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) ANNTAYLOR LOFT
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.608
(151) 2007.05.14.
M 06 00889
(220) 2006.03.14.
spring Messe & Ausstellungs GmbH, Mannheim (DE)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

(511) 35 Ipari és üzletszerzési célokat szolgáló vásárok és kiállítások
szervezése, rendezése, szervezési tanácsadás vásárok és kiállítások kivitelezéséhez és rendezéséhez, vásárokon való részvétel
szervezése, vállalatok és azok termékeinek és szolgáltatásainak
bemutatása, továbbá eladásösztönzés és kereskedelmi kapcsolatok létesítése internet útján is; vásári részvétel során kiállítási pul-
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razföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok, bitumen; nem fémbõl készült hordozható
szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

tok és felületek biztosítása beleértve a hozzá tartozó felszerelési
tárgyakat, amelyek az adott szolgáltatási osztályba tartoznak,
közönségkapcsolatok teremtése (public relations), reklámfelületek, marketingtevékenység, piackutatás és piacelemzés.
41 Kulturális és oktatási célokra szolgáló vásárokon és kiállításokon való részvétel szervezése és ilyen kiállítások szervezése,
külön bemutatók és versenyek kulturális, oktatási és képzési célokra, konferenciák, szemináriumok, szakmai napok, kongresszusok szervezése és lebonyolítása.
42 Vásárok és kiállítások szervezésével és elõkészítésével kapcsolatos mûszaki tanácsadás.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

189.609
(151) 2007.05.14.
M 06 01043
(220) 2006.03.28.
Raab Karcher TÜZÉP Zrt., Budapest (HU)
dr. Váradi József ügyvéd, Szentendre

Raab Karcher
2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers és természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fémtömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek.
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok, bitumen; nem fémbõl készült hordozható
szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
189.610
(151) 2007.05.14.
M 06 01044
(220) 2006.03.28.
Raab Karcher TÜZÉP Zrt., Budapest (HU)
dr. Váradi József ügyvéd, Szentendre

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

189.611
(151) 2007.05.14.
M 06 01055
(220) 2006.03.28.
Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

INDOFIL
5
Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 189.612
(151) 2007.05.14.
(210) M 06 00869
(220) 2006.03.14.
(732) KREINBACHER BIRTOK Borászati Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Szombathely (HU)
(740) dr. Iróczkiné dr. Csóti Olga, Kauker és Csóti Ügyvédi Iroda, Ajka
(541) BARÁT-SZIKLA
(511) 33 Bor.
(111) 189.613
(151) 2007.05.14.
(210) M 06 01067
(220) 2006.03.28.
(732) BEST REISEN Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 39

Utazásszervezés, szállítás.

Ami az otthont illeti...
2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers és természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
6
Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok;
hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz;
nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekrények; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ércek.
7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szá-

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

189.614
(151) 2007.05.14.
M 06 01233
(220) 2006.04.10.
RWA Raiffeisen Ware Austria AG, Wien (AT)

NICOCORN-R
5

Növényvédõ szerek, gyomirtó szer.

(111) 189.615
(151) 2007.05.14.
(210) M 05 03442
(220) 2005.10.24.
(732) WORD COMMUNICATIONS Kiadói, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mihály Tamás, Fülöp és Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; társadalom- és természettudományos, ismeretterjesztõ és szórakoztató kiadvány.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fogadások tervezése (szórakozás), konferencia szervezése, lebonyolítása; kongresszus szervezése, lebonyolítása; szeminárium szervezése; szimpózium szervezése; versenyek szervezése (oktatási/szórakoztatás).
(111)
(210)
(732)
(740)

189.616
(151) 2007.05.14.
M 06 00868
(220) 2006.03.14.
EULAB Kft., Dunakeszi (HU)
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

189.620
(151) 2007.05.14.
M 06 01234
(220) 2006.04.10.
RWA Raiffeisen Ware Austria AG, Wien (AT)

CORNTIRAN-R
5

Növényvédõ szerek, gyomirtó szer.

(111) 189.621
(151) 2007.05.14.
(210) M 06 01583
(220) 2006.05.08.
(732) Quang Minh-Trade 95 Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

Ruházati cikkek.

(111) 189.622
(210) M 06 01405
(732) Németh Zsolt, Gyõr (HU)
(546)

(151) 2007.05.14.
(220) 2006.04.24.

(546)

(511) 42 Mûszaki szolgáltatások és tanácsadás út- és vasúti építéssel,
tervezéssel kapcsolatosan; anyagpróba, minõség-ellenõrzés út- és
vasútépítéssel, -tervezéssel kapcsolatosan; mûszaki szakértõi tevékenység és szakvélemények adása út- és vasútépítéssel, -tervezéssel kapcsolatosan; mûszaki tervtanulmányok készítése út- és
vasútépítéssel, -tervezéssel kapcsolatosan.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

189.617
(151) 2007.05.14.
M 06 00882
(220) 2006.03.14.
Szabó Marcipán Múzeum Kft., Szentendre (HU)
dr. Szegedi Ivett ügyvéd, Pécs

(511) 30 Aprósütemény, teasütemény; aprósütemények; mandulás
cukrászsütemények; mandulás cukrászsütemény; marcipán.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

189.618
(151) 2007.05.14.
M 06 01236
(220) 2006.04.10.
RWA Raiffeisen Ware Austria AG, Wien (AT)

GROWSTART-R
5

Növényvédõ szerek, gyomirtó szer.

189.619
(151) 2007.05.14.
M 06 01237
(220) 2006.04.10.
RWA Raiffeisen Ware Austria AG, Wien (AT)

DICATUS-R
5

Növényvédõ szerek, gombaölõ szer.

(511) 37 Villanyszerelés, az épületeken és építményeken elektromos
vezeték, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzõ rendszerek és
-berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; házi antenna és légvezeték, tûzjelzõ, villámhárító;
mindezek javítása és karbantartása; építkezés; javítás; szerelési
szolgáltatások; építkezéssel vagy meglevõ építményekkel kapcsolatos szolgáltatás, valamint az építési területen levõ szakipari
vállalkozások, víz-, csatorna-, fûtésszerelés, az építési szolgáltatások kisegítõ szolgáltatásai; egyéb épületgépészeti szerelés világítási és jelzõrendszerek felszerelése, az épületek és egyéb építmények máshova nem sorolt szerelvényeinek és csatlakozóinak
felszerelése, a kerítés- és rácsfelszerelés, cégtáblák, reklámtáblák
felszerelése építményre, épületgépészeti, hírközlési, riasztó-,
elektromos berendezések javítása és karbantartása; takarítás, tisztítás; valamennyi épületfajta belsõ takarítása, beleértve az irodákat, a gyárakat, üzleteket, intézményeket és az egyéb üzleti, szakmai termelõüzemi helyszíneket, továbbá a többlakásos lakóépületeket, ablaktisztítás, kéménytisztítás; bojler, szellõzõcsõ és elszívó tisztítása; az ipari gépek, berendezések tisztítása, üvegtisztítás,
épületek fertõtlenítése és kártevõirtása; közlekedési eszközök és
más üzleti, szakmai helyszín takarítása, tisztítása, új épület elkülönülten végzett elsõ takarítása.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.623
(151) 2007.05.14.
M 06 01397
(220) 2006.04.24.
Heineken Hungária Nyrt., Sopron (HU)
dr. Túri László jogtanácsos, Brau Union Hungária Sörgyárak Rt.,
Sopron

(541) FREEQ
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.
(111) 189.624
(151) 2007.05.14.
(210) M 06 01404
(220) 2006.04.24.
(732) KEGYI Szórakoztató Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Békéscsaba (HU)
(740) dr. Szelezsán Róbert ügyvéd, Békéscsaba
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(546)

(546)

(511) 41 Kaszinók és játékkaszinók, játéktermek üzemeltetése.
43 Bárszolgáltatások; vendéglátással, étel-ital kiszolgálással
egybekötött különbözõ szerencsejátékokkal felszerelt játéktermek, játékautomaták üzemeltetése.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.625
(151) 2007.05.14.
M 06 01587
(220) 2006.05.08.
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
dr Gödölle Tamás ügyvéd, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) EVE LILY
(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák, hamutartók nem nemesfémbõl vagy azzal ötvözve vagy
borítva; pipák; zsebkészlet cigarettasodráshoz; öngyújtók; gyufák.

(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111) 189.626
(151) 2007.05.14.
(210) M 05 01836
(220) 2005.05.26.
(732) PARLANDO-STÚDIÓ Bt., Budapest (HU)
(546)

(511) 9
CD-ROM-(kompakt) lemezek, hanglemezek, kompaktlemezek (audiovideó), magnetofonszalagok, mágneses adathordozók, mágneslemezek, videokazetták, videoszalagok.
(111) 189.627
(151) 2007.05.14.
(210) M 05 03441
(220) 2005.10.24.
(732) WORD COMMUNICATIONS Kiadói, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mihály Tamás, Fülöp és Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; társadalom- és természettudományos, ismeretterjesztõ és szórakoztató kiadvány.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fogadások tervezése (szórakozás), konferencia szervezése, lebonyolítása; kongresszus szervezése, lebonyolítása; szeminárium szervezése; szimpózium szervezése; versenyek szervezése (oktatási/szórakoztatás).
(111) 189.628
(151) 2007.05.14.
(210) M 06 00710
(220) 2006.03.01.
(732) Kemény Sándorné, Budapest (HU);
Székelyné Schád Magdolna, Dunaújváros (HU)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

M802

189.629
(151) 2007.05.14.
M 05 02420
(220) 2005.07.21.
Ramiris Rubin Rt., Budapest (HU)
dr. Seszták Miklós ügyvéd, Kisvárda

OXYGEN WELLNESS
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
189.630
(151) 2007.05.15.
M 05 01842
(220) 2005.05.26.
econet.hu Informatikai Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Rosner Gábor ügyvéd, Budapest

EBPP
9
Tudományos célra szolgáló tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
189.631
(151) 2007.05.15.
M 06 01586
(220) 2006.05.08.
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

EVE ORCHIDEA
34 Nyers vagy feldolgozott dohány, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák, hamutartók nem nemesfémbõl vagy azzal ötvözve vagy
borítva; pipák; zsebkészlet cigarettasodráshoz; öngyújtók; gyufák.
189.632
(151) 2007.05.15.
M 05 01843
(220) 2005.05.26.
econet.hu Informatikai Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Rosner Gábor ügyvéd, Budapest

EBPP.HU
9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
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és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 189.633
(151) 2007.05.15.
(210) M 05 03245
(220) 2005.10.10.
(732) Ultramed-Hungary Orvostechnikai Kft. 60%,
Budapest (HU); Komáromy Balázs 20%, Budapest (HU);
Molnár Gábor 20%, Budapest (HU)
(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

189.634
(151) 2007.05.15.
M 06 00871
(220) 2006.03.29.
PANNON-SAFE Korlátolt Felelõsségû Társaság, Pécs (HU)
dr. Molnár László, Molnár Egyéni Ügyvédi Iroda, Pécs

PANNON-SAFE
36

Biztosítási ügynöki tevékenység.

189.635
(151) 2007.05.15.
M 06 01049
(220) 2006.03.28.
Raab Karcher TÜZÉP Zrt., Budapest (HU)
dr. Váradi József ügyvéd, Szentendre

(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, feldolgozatlan mûgyanták, mûanyagok, trágyák, vegyi tûzoltó szerek, fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények, élelmiszerek tartósítására szolgáló
vegyi anyagok, cserzõanyagok, ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagaiból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig meg-

munkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -ejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

189.636
(151) 2007.05.15.
M 06 01057
(220) 2006.03.28.
Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

FLORAMIX
1

Trágyák, mûtrágya.

189.637
(151) 2007.05.15.
M 06 01050
(220) 2006.03.28.
Raab Karcher TÜZÉP Zrt., Budapest (HU)
dr. Váradi József ügyvéd, Szentendre

(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, feldolgozatlan mûgyanták, mûanyagok, trágyák, vegyi tûzoltó szerek, fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények, élelmiszerek tartósítására szolgáló
vegyi anyagok, cserzõanyagok, ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és
mindezek pótanyagaiból vagy mûanyagból készült termékek,
amelyek nem tartoznak más osztályokba.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111) 189.648
(151) 2007.05.18.
(210) M 04 00910
(220) 2004.03.01.
(732) Axel Springer-Budapest Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(541) figyuzz
(511) 35 Hirdetés-, propaganda- és reklámtevékenység, reklámszolgálat, kereskedelmi célú kiállításszervezés, piackutatás, reklámés propagandaanyag tervezése és készítése, reklámanyagok sokszorosítása és terjesztése, szervezeti tanácsadás, ellenõrzés, irányítás, felügyelet.
38 Távközlés (internetes felhasználás).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111)
(210)
(732)
(740)

189.649
(151) 2007.05.21.
M 04 00067
(220) 2004.01.09.
UNILEVER Magyarország Kft., Budapest (HU)
ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.
Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

(546)
(511) 7
Kipufogódobok, hangtompítók motorokhoz; kipufogógyûjtõcsövek motorokhoz.
(111) 189.656
(151) 2007.06.01.
(210) M 05 03724
(220) 2005.11.22.
(732) LA NELLA Kft., Kecskemét (HU)
(546)
(511) 3
Háztartás-vegyipari termékek, így testápolási és kozmetikai
szerek, szappanok, folyékony szappanok, tusfürdõk, habfürdõk,
samponok, hajápolási szerek, testápoló krémek és olajok, krémek,
hintõporok, szájápolási szerek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

189.652
(151) 2007.06.11.
M 07 00090
(220) 2007.01.15.
EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(511) 25

CITOTABIN
5

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)

Humán-gyógyszerészeti készítmények.

(111) 189.653
(151) 2007.06.01.
(210) M 05 03854
(220) 2005.12.05.
(732) OU YA XING HUA Kft., Budapest (HU)
(546)

(111) 189.654
(151) 2007.06.01.
(210) M 05 03590
(220) 2005.11.09.
(732) Helyes Gábor, Budapest (HU); Csõsz Gábor, Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
189.655
(151) 2007.06.01.
M 05 03731
(220) 2005.11.22.
Tülkös Nándor, Budapest (HU)
dr. Fröhlich Antal ügyvéd, Budapest

189.658
(151) 2007.06.01.
M 06 00112
(220) 2006.01.12.
Magyar Turizmus Rt., Budapest (HU)
dr. Tasnádi Gábor, Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest

„Virágos Magyarországért” könyezetszépítõ
verseny

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

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.

(111)
(210)
(732)
(740)

Fehérnemûk, alsó- és hálóruházat.

(111) 189.659
(151) 2007.06.01.
(210) M 05 03465
(220) 2005.10.26.
(732) Verebélyi János, Nyíregyháza (HU)
(546)

(511) 33

Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(111) 189.660
(151) 2007.06.01.
(210) M 05 03726
(220) 2005.11.22.
(732) Heinisch Mónika 60%, Budapest (HU);
Birtalan Eszter 40%, Budapest (HU)
(541) KaSztella
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
(111) 189.661
(151) 2007.06.01.
(210) M 06 00108
(220) 2006.01.12.
(732) Balaton Húsipari Húsfeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,
Veszprém (HU)
(740) dr. Tamási Bertold, Pozsonyi & Tamási Ügyvédi Iroda, Budapest
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38 Távközlés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(546)

(111)
(210)
(732)
(740)
(511) 29 Albumin étkezésre; algakivonatok étkezésre; alginátok táplálkozási célra; alkoholban tartósított gyümölcsök; almapüré;
amerikaimogyoró-vaj; amerikai mogyoró, feldolgozott; angolszalonna; aszalt kókuszdió; bab, tartósított; baromfi (nem élõ);
borsó, tartósított; bundás burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonyaszirom; csemegeuborka; csigatojások (táplálkozási célra);
csontolaj, étkezési; datolya; dió (feldolgozott); disznóhús; dzsemek; faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; fehérje emberi
fogyasztásra; fésûskagyló (nem élõ); garnélarákok (nem élõ);
gomba, tartósított; gyömbérdzsem; gyümölcshéj; gyümölcskocsonya (zselé); gyümölcskonzervek; gyümölcsök, fõtt; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták; gyümölcsszeletkék (apró); hagyma, tartósított; hal (nem élõ); hal, tartósított;
halból készített ételek; halenyv, zselatin táplálkozáshoz; halfilé;
halhús emberi fogyasztásra; halkonzervek; hentesáruk; heringek;
homár (nem élõ); humusz (csicseriborsókrém); hús; hús, tartósított; húskivonatok; húskocsonya; húskonzervek; húsleves, erõleves; húsleves-koncentrátumok; húsleveshez (táptalajhoz) készítmények; joghurt; kagylók, ehetõ (nem élõ); kagylók (nem élõ);
kakaóvaj; kandírozott (cukrozott) gyümölcsök; kaviár; kazein
táplálkozási használatra; kefir; kókuszolaj; kókuszvaj; kókuszzsír;kolbász; konyha (kerti) növények, konzervált; krokett; kukoricaolaj; kumisz (tejes ital); languszták (nem élõ); lazac; lekvár;
lencse, tartósított; leveskészítmények; levesek; madárfészkek,
ehetõ; mandula, darált; margarin; mazsola; máj; májpástétom;
napraforgóolaj, étkezési; olajbogyó, tartósított; olajok, étkezési;
olívaolaj, étkezési; osztriga (nem élõ); pacal; paradicsomlé fõzéshez; paradicsompüré; pálmamagolaj (élelmezésre); pálmaolaj
(táplálkozásra); pektin táplálkozásra; pikkalilli; rákfélék, kemény
testû (nem élõ); rákok, folyami (nem élõ); repceolaj, étkezési; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok; selyemhernyógubó, emberi fogyasztásra; sonka; sózott hal; sózott hús; sült burgonya, chips;
szalonna; szardella, ajóka; szardínia; szarvasgomba, tartósított;
szárított zöldségek; szezámolaj; szójabab, tartósított, táplálkozási
használatra; tahini (szezámmagkrém); tej; tejes italok (fõként tejet tartalmazó); tejoltó; tajsavó; tejszín (tejtermék); tejszínhab;
tejtermékek; tengeri rákok, apró (nem élõ); tengeri uborkák (nem
élõ); tofu; tojásfehérje; tojások; tojáspor; tojássárgája; tonhal;
tõzegáfonyaszósz (befõtt); vadhús; vaj; vajkrém; véres hurka
(hentesáru); virágporkészítmények (élelmiszer); zöldségek, fõtt;
zöldségek, tartósított; zöldségkonzervek; zöldséglevesek fõzéshez; zöldségleves-készítmények; zöldségsaláták; zselatin étkezésre; zselék, étkezési; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok elõállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre; állati velõ táplálkozási célra.
(111) 189.662
(151) 2007.06.01.
(210) M 06 00242
(220) 2006.01.25.
(732) EMKTV Egyesült Magyar KábelTelevízió Híradástechnikai
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Csabai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

189.664
(151) 2007.06.01.
M 06 00122
(220) 2006.01.12.
Imperial Tobacco Magyarország Kft., Debrecen (HU)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 34 Nyers és feldolgozott dohány; dohánytermékek, nem orvosi
vagy gyógyászati célra; cigaretták; gyufák és dohányzási cikkek;
cigarettapapírok; cigarettatartók; cigarettahüvelyek; dohánytermékekhez való szûrõk; cigarettasodráshoz való eszközök; kézi
eszközök a dohány cigarettahüvelybe juttatásához.
(111) 189.665
(151) 2007.06.01.
(210) M 05 03586
(220) 2005.11.09.
(732) Brendon Gyermekáruházak Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111) 189.666
(151) 2007.06.01.
(210) M 05 03470
(220) 2005.10.26.
(732) Fõvárosi Önkormányzat Városligeti Mûjégpálya,
Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 189.667
(210) M 05 03471
(732) Badó Kft., Debrecen (HU)
(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
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(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)

189.668
M 05 03849
DUDI-HU Kft., Pécs (HU)

(151) 2007.06.01.
(220) 2005.12.05.

MAMMINA Moda
25

189.669
(151) 2007.05.29.
M 06 00120
(220) 2006.01.12.
Unilever N.V., Rotterdam (NL)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(111) 189.670
(151) 2007.06.01.
(210) M 05 03998
(220) 2006.01.09.
(732) Szombathelyi MSH Rendezvényház Kht., Szombathely (HU)
(546)

(511) 41 Versenyek szervezése (oktatás, szórakoztatás); sportversenyek rendezése.
189.671
(151) 2007.06.01.
M 05 03162
(220) 2005.09.30.
Magyar Posta Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Zsellér László, Budapest

189.672
(151) 2007.06.01.
M 05 03733
(220) 2005.11.22.
Orion Corporation, Espoo (FI)
dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(511) 7
Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); mezõgazdasági eszközök; elektronikus vezérlõk jármûvekhez; ventilátorok motorokhoz; ipari vezérlõmechanizmusok különösen gépekhez; elektromos keverõgépek; elektromos kávédarálók; mosogatógépek; elektromos habverõk; elektromos gyümölcs- és zöldséghámozók; felvonók és felvonóvezérlõk; mozgólépcsõk; villamos generátorok és ipari robotok; fûnyíró gépek.
35 Kereskedelmi szolgáltatások; reklámozás, kereskedelmi célú kiállítás szervezése, áruk, mûszaki és szellemi termékek és
szolgáltatások kereskedelme, üzletkötés, különösen üzletvezetés
és tanácsadás.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

189.674
(151) 2007.06.01.
M 05 03161
(220) 2005.09.30.
Magyar Posta Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Zsellér László Pál jogtanácsos, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
(111) 189.675
(151) 2007.06.01.
(210) M 05 03850
(220) 2005.12.05.
(732) HELIA-D Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
(111)
(210)
(732)
(740)

(111) 189.673
(151) 2007.06.01.
(210) M 05 03580
(220) 2005.11.09.
(732) RÁTAKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Gyõrújbarát (HU)
(740) dr. Hámori István ügyvéd, Gyõr
(546)

Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(541) ALGIDA TÚRÓ ICE
(511) 29 Tej alapú falatkák, tej és tejtermékek.
30 Jégkrémek, gyümölcsfalatok, édességek beleértve csokoládés édességek, mélyhûtött édességek, mélyhûtött desszertek, készítmények ezen termékek elõállításához.

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

(541) WARFARIN
(511) 5
Gyógyszerészeti készítmények humángyógyászati használatra.

(511) 3
Kozmetikai cikkek, illatszerek, hajmosó szerek, illóolajok,
fogkrémek, piperecikkek, szappanok.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

189.676
(151) 2007.06.01.
M 05 03462
(220) 2005.10.26.
Játékpalota Kft., Budapest (HU)

JÁTÉKPALOTA
28
35
sa.

Játékok; játékszerek.
Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítá-

(111) 189.677
(151) 2007.06.01.
(210) M 05 03469
(220) 2005.10.26.
(732) RÓNA Dohányfeldolgozó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Debrecen (HU)
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rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
8
Kéziszerszámok és kézzel mûködtetett eszközök; evõeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas
csövek.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt
anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk.
34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák.

(740) dr. Fekete Zsuzsa, Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen
(541) Don Alfredo
(511) 34 Abszorbens papír pipához; bagó; borostyánból készült szivar- és cigarettaszipkák; cigarettapapír; cigarettapapír ívek; cigarettaszipkák, nem nemesfémbõl; cigarettaszopókák; szigarettaszûrõk; cigarettatartók; cigarettatárcák, nem nemesfémbõl; cigaretták; cigarillók; dohány; dohánypótló anyagokat tartalmazó cigaretták, nem gyógyászati használatra; dohánytartó edények, nem
nemesfémbõl; dohányzacskók; gáztartályok öngyújtókhoz; gyufatartók, nem nemesfémbõl; gyufák; gyufásdobozok, nem nemesfémbõl; hamutartók dohányosoknak, nem nemesfémbõl; öngyújtók dohányosoknak; pipaállványok; pipatisztítók; pipák; szivarok; szivarszipkák, nem nemesfémbõl; szivartartók, szivartárcák,
nem nemesfémbõl; szivarvágók; szopókák cigarettaszipkákhoz;
tubák; tubákosszelencék, nem nemesfémbõl; tûzkövek; zsebben
hordható eszközök cigarettasodráshoz.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

189.678
(151) 2007.06.01.
M 05 03473
(220) 2005.10.26.
BIOMED Bt., Kecskemét (HU)

HIOLA
3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, masszázskrém, testápolók,
kéz-, láb- és körömápoló készítmények, tusfürdõk, habfürdõk,
arc- és testpakolások és maszkok, arc- és szemkörnyék ápoló krémek, gélek, ajakápoló készítmények, hajmosó és hajápoló termékek, fogkrémek.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.679
(151) 2007.06.01.
M 05 03160
(220) 2005.09.30.
Magyar Posta Részvénytársaság, Budapest (HU)
dr. Zsellér László, Budapest

189.681
(151) 2007.05.29.
M 06 01334
(220) 2006.04.18.
Don Pepe Kft., Budapest (HU)
dr. Illés Attila József, Dr. Csontos és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) Gastro Pack
(511) 39 Gyorsszolgálat (üzenet és áru továbbítására); raktárbérlet;
raktározás, tárolás; szállítási szolgáltatások; szállítási ügynökség;
szállítmányozás; teheráruk kirakása; teher(áru)-szállítás; áruk
csomagolása; áruk raktározása; áruszállítás; õrzött értékszállítás;
ügynökség szállítmányozással kapcsolatban.

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
(111) 189.680
(151) 2007.06.01.
(210) M 05 03468
(220) 2005.10.26.
(732) Forest-TREND Kft., Lábatlan (HU)
(546)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)
(511) 3
Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;
tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.
4
Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
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189.682
(151) 2007.05.29.
M 06 01856
(220) 2006.05.26.
Corvus Design Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

FÉNYPONT RÁBALUX PARTNERHALÓZAT
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
189.683
(151) 2007.05.29.
M 06 00951
(220) 2006.03.22.
CMPMedica Információs Kft., Budapest (HU)

PHARMINDEX
9
Tudományos célra szolgáló oktatóberendezések; hangok
vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; adatfeldolgozó
berendezések és számítógépek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényképek; papíripari cikkek; irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra
szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
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(111)
(210)
(732)
(740)

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; számítástechnikai hardverés szoftvertervezés és -fejlesztés.

(740) dr. Petruska Emil ügyvéd, Budapest
(546)

189.684
(151) 2007.05.29.
M 05 00570
(220) 2005.02.10.
P.M.A. Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest

(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

(541) ÁSVÁNYVILÁG
(511) 14 Nemesfémek és ezek ötvözetei, valamint nemesfémbõl készült és nemesfém bevonatú áruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba; ékszerek; drágakövek, gyûjtõi drágakövek, gyémánt, korund csoport kövei; berill csoport kövei, kvarc csoport
kövei, gránát csoport kövei, borostyán, geodák; szerves anyagokból származó kövek, ásványok, fosszíliák, õskövületek, csiszolt
és csiszolatlan kövek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;
órák és egyéb idõmérõ eszközök.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(300)
(740)

189.685
(151) 2007.05.29.
M 06 04107
(220) 2006.12.18.
Nav N Go Kft., Izsák (HU)
dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest

NNG’s Limo
9
Fedélzeti számítógépek, navigációs berendezések jármûvekbe, navigációs eszközök, letölthetõ és rögzített számítógépprogramok, számítógépek, számítógépes játékprogramok, távmérõ mûszerek, távolságmérõk, távolságregisztráló készülékek, kilométerszámlálók.
42 Számítógépprogramok sokszorosítása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása, szellemi tulajdon licencek adása.
189.687
(151) 2007.05.29.
M 06 01176
(220) 2006.04.04.
Braun GmbH, Kronberg im Taunus (DE)
30559357.9
2005.10.05. DE
dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) smoothstyler
(511) 4
(Feltöltött) kis gázpalackok hajápoló készülékekhez.
9
Gázzal, valamint katalitikus égéssel mûködõ hajápoló készülékek, úgymint hajsütõ vasak, hajkefék, hajvágók, hajformázók és hajsimítók; a fent említett készülékek tartozékai.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

189.689
(151) 2007.05.29.
M 06 01162
(220) 2006.04.04.
Big Extrém Kft., Solymár (HU)
dr. Csapó András, Csapó Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 189.693
(151) 2007.05.29.
(210) M 06 01688
(220) 2006.05.15.
(732) Trans Holding Group Szolgáltató és Mûszaki Szakértõ
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Tóth Imre, Tóth & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
38 Távközlés.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

extreme digital
9
Villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ,
egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; regiszteres pénztárgépek, számológépek,
adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.

(111) 189.690
(151) 2007.05.29.
(210) M 06 01345
(220) 2006.04.18.
(732) exPanda Számítástechnikai Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

189.694
(151) 2007.05.29.
M 06 02039
(220) 2006.06.09.
Biolab Diagnosztikai Laboratórium Zrt., Budapest (HU)

FluoroBio
5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), diagnosztikai
készítmények.

(111)
(210)
(732)
(740)

189.695
(151) 2007.05.29.
M 06 01351
(220) 2006.04.18.
Virtual Playground Kft., Hódmezõvásárhely (HU)
dr. Molnár Alexandra, Dr. Molnár Alexandra Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541)

CHAT
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(511) 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

189.696
(151) 2007.05.29.
M 06 02984
(220) 2006.09.06.
Herz Szalámigyár Zrt., Budapest (HU)
dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

EREDETI HERZ TÉLISZALÁMI
29

(111) 189.707
(151) 2007.05.29.
(210) M 06 00652
(220) 2006.02.23.
(732) Ashley Furniture Industries, Inc. (Wisconsin államban
bejegyzett cég), Arcadia, Wisconsin (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) ASHLEY
(511) 20 Bútorok és azoknak a 20. áruosztályba tartozó részei és tartozékai.

Téliszalámi.

189.697
(151) 2007.05.29.
M 06 04105
(220) 2006.12.18.
Nav N Go Kft., Izsák (HU)
dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 189.717
(151) 2007.05.29.
(210) M 06 01694
(220) 2006.05.15.
(732) Univer Szövetkezeti Rt., Kecskemét (HU)
(546)

NNG’s BB
9
Fedélzeti számítógépek, navigációs berendezések jármûvekbe, navigációs eszközök, letölthetõ és rögzített számítógépprogramok, számítógépek, számítógépes játékprogramok, távmérõ mûszerek, távolságmérõk, távolságregisztráló készülékek, kilométerszámlálók.
42 Számítógépprogramok sokszorosítása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-programozás, számítógépszoftver fenntartása, szellemi tulajdon licencek adása.

(511) 30 Mustár, majonéz, ketchup, fûszerek, fûszeres mártások, ízesítõk, ízesítõszerek, fûszerkeverékek, szószok árukra.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.718
(151) 2007.05.29.
M 06 01169
(220) 2006.04.04.
Csete László, Budapest (HU)
dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)
(111) 189.698
(151) 2007.05.29.
(210) M 06 00653
(220) 2006.02.23.
(732) Ashley Furniture Industries, Inc. (Wisconsin államban
bejegyzett cég), Arcadia, Wisconsin (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(541) MILLENNIUM
(511) 20 Bútorok és azoknak a 20. áruosztályba tartozó részei és tartozékai.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)

189.701
(151) 2007.05.29.
M 06 01512
(220) 2006.05.02.
Sanoma Budapest Kiadói Zrt., Budapest (HU)
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

Nõk Lapja Novella
16 Nyomdai termékek, kiadványok, újságok, folyóiratok, képeslapok, évkönyvek, könyvek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
189.705
(151) 2007.05.29.
M 05 00407
(220) 2005.01.28.
HERBALANCE Kft., Székesfehérvár (HU)
Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(511) 3
5

Kozmetikai és egészségügyi tapaszok.
Gyógytapaszok és egészségügyi tapaszok.

(511) 5
Amerikai Egyesült Államokból származó egészségügyi készítmények gyógyászati felhasználásra; diétás készítmények gyógyászati felhasználásra; gyógyhatású adalékanyagok; ásványi
élelmiszer-kiegészítõk; vitaminkészítmények; vitamintartalmú
élelmiszer-kiegészítõk; növényi készítmények gyógyászati felhasználásra; gyógynövények, gyógynövény alapú élelmiszer-kiegészítõk.
(111) 189.797
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 01028
(220) 2006.03.27.
(732) Marquard Média Magyarország Kiadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zalán Gábor, Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) DESIGN ROOM
(511) 9
Adatfeldolgozó készülékek, CD-ROM-(kompakt) lemezek,
egér (informatikai), egéralátétek, elektronikus határidõnaplók,
elektronikus közlemények (letölthetõ), elektronikus zseb fordítógépek, hajlékony (floppy) lemezek, kompakt (CD) lemezjátszók,
kompaktlemezek (audio-video), mágneskártyák, mágneslemezek, monitorok (számítógéphardver), noteszgépek, (notebookok), optikai adathordozók, számítógép-billentyûzetek, számítógépprogramok (letölthetõ), számítógépek, számítógépprogramok, számítógépprogramok (rögzített), számológépek, személyazonosító kártyák, mágneses, szoftverek (rögzített).
16 Acéltollak, albumok, almanachok, borítékok, brosúrák, vékony fûzött könyvek, csekkfüzettartók, csomagolópapír, dossziék
(papíripari), fedelek, kötések, borítók (papíráruk), fényképtartók,
folyóiratok, füzetek, hírlevelek, iratgyûjtõk, dossziék, irattartók,
irodai cikkek, irodai felszerelések (bútorok kivételével), írómappák, írószerek, írótollak, írótollak aranyból, kartotékkartonok (papíráruk), katalógusok, kártyák, képek, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzõk, könyvtámaszok, levelezõlapok, levélpapír, levélzáró pecsétostyák, magazinok, revük (idõszaki lapok), matricák, lehúzóképek, naptárak, naptárak letéphetõ
lapokkal, efemeridák, noteszok, nyomtatott publikációk, oktatási
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eszközök (készülékek kivételével), papíráruk, papírtartó dobozok, poszterek, prospektusok, söröskorsó-alátétek, szalvéták papírból, szivargyûrûk, táblamutató eszközök (nem elektromos),
toll- és ceruzatartók (asztali), tollak (irodai cikkek), tolltartók,
tolltöltõk, töltõceruzák, csavaróironok, töltõtollak, újságok, öntapadó címkék (papíripari), üdvözlõlapok/kártyák.
35 Eladási propaganda (mások számára), gazdasági elõrejelzések, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, közvélemény-kutatás, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piackutatás, reklámozás, reklámanyagok kölcsönzése, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, számítógépes nyilvántartások
kezelése, árubemutatás, áruminták terjesztése.
38 Elektronikus levelezés (e-mail), hírügynökségek, üzenetek
és képek szolgáltatása számítógépek segítségével.
41 Elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus
könyvek és folyóiratok online kiadása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, online elérhetõ elektronikus publikációk (nem letölthetõk),
show-mûsorok, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szemináriumok rendezése, vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakoztatás, szövegek kiadása (nem reklámcélú), versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás).
42 Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból
elektronikus médiumba, kutatás és fejlesztés (mások részére),
szellemi tulajdon licencek adása, weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

189.798
(151) 2007.06.04.
M 06 00863
(220) 2006.03.13.
RF-HOBBY s.r.o, Praha 10 (CZ)
Szabadosová Zaneta, Dunakeszi

LÁTKÉP
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

(111) 189.799
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 00855
(220) 2006.03.13.
(732) Ámon Henriette, Budapest (HU)
(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111) 189.800
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 04183
(220) 2006.12.21.
(732) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különösen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír- és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörû hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton például
telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, árués kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlízing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási, valamint biztosítási
szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgyés egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan
bérbeadása és vétele.
(111) 189.801
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 04207
(220) 2006.12.21.
(732) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 6
Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
9
Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó- és/vagy íróberendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák,
azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök, és ezek író- és/vagy olvasóberendezései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POSterminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, berendezések.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya leolvasók.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különösen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörû hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton például
telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
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zõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különösen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörû hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton például
telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, árués kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlízing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási, valamint biztosítási
szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgyés egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan
bérbeadása és vétele.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetésére, egyéni és csoportos, valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferenciaés üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgáltatás; gépkocsikölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sportés kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlízing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási, valamint biztosítási
szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgyés egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan
bérbeadása és vétele.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezés, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetésére, egyéni és csoportos, valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferenciaés üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgáltatás; gépkocsikölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sportés kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(111) 189.802
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 04206
(220) 2006.12.21.
(732) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 6
Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
9
Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó- és/vagy íróberendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák,
azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök, és ezek író- és/vagy olvasóberendezései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POSterminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, berendezések.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyeg-

(111) 189.803
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 04200
(220) 2006.12.21.
(732) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)
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(511) 6
Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
9
Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó- és/vagy íróberendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák,
azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök és ezek író- és/vagy olvasóberendezései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POSterminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, berendezések.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különösen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír- és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörû hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton például
telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, árués kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlízing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási, valamint biztosítási
szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgyés egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan
bérbeadása és vétele.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartása; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgáltatás; gépkocsikölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sportés kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.

43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(111) 189.804
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 04198
(220) 2006.12.21.
(732) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 6
Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
9
Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó- és/vagy íróberendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosítóeszközök és -kártyák, különösen belépõkártyák, azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromechanikus személyazonosító eszközök és ezek író- és/vagy olvasóberendezései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták,
POS-terminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök,
berendezések.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különösen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír- és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörû hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton például
telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, árués kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlízing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási, valamint biztosítási
szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgyés egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan
bérbeadása és vétele.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
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36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, árués kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlízing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási, valamint biztosítási
szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgyés egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan
bérbeadása és vétele.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgáltatás; gépkocsikölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sportés kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgáltatás; gépkocsikölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sportés kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(111) 189.805
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 04201
(220) 2006.12.21.
(732) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 6
Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
9
Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó- és/vagy íróberendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák,
azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök és ezek író- és/vagy olvasóberendezései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POSterminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, berendezések.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különösen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír- és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörû hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton például
telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.

(111) 189.806
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 04208
(220) 2006.12.21.
(732) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 6
Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
9
Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó- és/vagy íróberendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák,
azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök és ezek író- és/vagy olvasóberendezései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POSterminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, berendezések.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);

M813

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/7
Nemzeti lajstromozott védjegyek
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különösen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír- és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörû hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton például
telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, árués kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlízing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási, valamint biztosítási
szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgyés egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan
bérbeadása és vétele.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetésére, egyéni és csoportos, valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferenciaés üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgáltatás; gépkocsikölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sportés kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
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(732) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
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(546)

(511) 6
Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
9
Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó- és/vagy íróberendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák,
azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök és ezek író- és/vagy olvasóberendezései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POSterminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, berendezések.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különösen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír- és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörû hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton például
telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, árués kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlízing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási, valamint biztosítási
szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgyés egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan
bérbeadása és vétele.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgáltatás; gépkocsikölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sportés kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
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38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgáltatás; gépkocsikölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sportés kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
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(511) 6
Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
9
Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó és/vagy író berendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák,
azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök és ezek író- és/vagy olvasóberendezései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POSterminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõeszközök, berendezések.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különösen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír- és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörû hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton például
telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, árués kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlízing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási, valamint biztosítási
szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgyés egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan
bérbeadása és vétele.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezés, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
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(511) 6
Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
9
Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó- és/vagy íróberendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák,
azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök és ezek író- és/vagy olvasóberendezései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POSterminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõ eszközök, berendezések.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különösen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír- és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörû hálózatokon ke-
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terminálok, pénzszámláló eszközök és berendezések, valamint
bankjegy és pénz eredetiségét ellenõrzõ és jelzõeszközök, berendezések.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
ragasztóanyagok; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével);
tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék, irodaszerek, levélpapírok, bélyegzõk (pecsétek), névjegyek, borítékok, zászlók (papírból), kártyák
(papírból), ügyfélmagazin, hírlevél, nyomtatványok, prospektusok, mechanikai elven alapuló bankkártya-leolvasók.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, ezen belül különösen reklámozás
és/vagy hirdetés, például szóróajándékozás formájában, különösen esernyõk, zászlók, ajándéktárgyak révén, hirdetések papír- és
egyéb hordozón, például plakátok, levelek, szórólapok filmek formájában, elektronikus médián és a világhálón keresztül, sugárzott
és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokban, például teletexen, zártkörû hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton például
telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, árués kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlízing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási, valamint biztosítási
szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgyés egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan
bérbeadása és vétele.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezés, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgáltatás; gépkocsikölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sportés kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

resztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton például
telefonon, mobiltelefonokon keresztül; egyéb sajtóhirdetések.
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, árués kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlízing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási, valamint biztosítási
szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan és építkezési biztosítások, mûtárgyés egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberuházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan
bérbeadása és vétele.
37 Építkezés, építésszerelés és építésszervezés, létesítmény
tervezése és kivitelezése, karbantartás; javítás, szerelési szolgáltatások, gépek kölcsönzése.
38 Távközlési szolgáltatások, különösen távközlési szolgáltatások, banki biztosítási és személyazonosítási és távfelügyeleti
célokra.
39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés;
különösen utazási irodák mûködtetése, egyéni és csoportos, valamint üzleti utazások szervezése és lebonyolítása, konferencia- és
üdülõturizmus szervezése és lebonyolítása, rendezvényszolgáltatás; gépkocsikölcsönzés.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás általában; sport- és
kulturális tevékenységek, különösen pénzügyi és banki szakmai
képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetõképzés, felnõttoktatás; pénzügytörténeti gyûjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sportés kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, szponzorálása.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
43 Vendéglátás, szállodai szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.
(111) 189.810
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 04203
(220) 2006.12.21.
(732) Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.,
Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(546)

(511) 6
Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények.
9
Elektronikus, mágneses, optikai, mechanikus, Rfid és egyéb
elven mûködõ adat- és/vagy képhordozó kártyák, bankkártyák és
ezek olvasó- és/vagy íróberendezései; jogosultságot ellenõrzõ
és/vagy azonosító eszközök és kártyák, különösen belépõkártyák,
azonosító- és igazolókártyák, elektronikus és elektromechanikus
személyazonosító eszközök és ezek író- és/vagy olvasóberendezései, bankjegykiadó eszközök, bankjegykiadó automaták, POS-

(111) 189.811
(210) M 06 01566
(732) Gyõri Keksz Kft., Gyõr (HU)

M816

(151) 2007.06.04.
(220) 2006.05.05.
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(740) dr. Szöllõsi Adél, Gyõri Keksz Kft., Gyõr
(541) TEJBEJÓ
(511) 30 Cukorkaáruk, mentacukorkák, zselék, pralinék, kétszersültek, kekszek, mézeskalácsok, piskóták, aprósütemények, teasütemények, linzerek, ostyaféleségek, cukrászsütemények, gabonafélébõl készült élelmiszer-ipari termékek, sós kekszek, csokoládé,
kakaós termékek, müzliszeletek.
(111) 189.812
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 01564
(220) 2006.05.05.
(732) CORVUS DESIGN REKLÁMÜGYNÖKSÉG Kft.,
Budapest (HU)
(541) ORIENTCARE ELSÕ PESTI REKREÁCIÓS

(546)
(511) 12

Gépjármûvek.

(111) 189.816
(151) 2007.06.04.
(210) M 05 01544
(220) 2005.05.02.
(732) MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE, Budapest (HU)
(546)

SZALON
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.
(111) 189.813
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 01561
(220) 2006.05.05.
(732) PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU); Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Péter ügyvéd, Budapest
(541) SANDTEX
(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
(111) 189.814
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 01560
(220) 2006.05.05.
(732) PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU); Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Péter ügyvéd, Budapest
(541) GRAFIATO
(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
(111) 189.815
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 02228
(220) 2006.06.27.
(732) General Motors Corporation (Delaware állam törvényei
szerint mûködõ vállalat), Detroit, Michigan (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek, fényképek, papíripari cikkek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével), kiemelve: albumok, bélyegzõk, brosúrák, vékony fûzött könyvek, folyóiratok, formanyomtatványok, ûrlapok, grafikai nyomatok, grafikus ábrázolások, hírlevelek, iratgyûjtõk, dossziék, jegyek, katalógusok, kézikönyvek,
könyvecskék, füzetek, könyvek, könyvjelzõk, levelezõlapok, levélpapír, magazinok, revük (idõszaki lapok), matricák, lehúzóképek, naptárak, naptárak letéphetõ lappal, noteszok, nyomtatott
publikációk, nyomtatványok, plakátok, falragaszok papírból
vagy kartonból, prospektusok, poszterek, transzparensek, újságok, útlevéltartók, zászlók (papírból), öntapadó címkék (papíripari), üdvözlõlapok, kártyák, különös tekintettel: kisméretû, útlevélszerû könyvecske.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, kiemelve: eladási propaganda, hirdetési oldalak készítése, információk számítógépes adatbázisba való
rendezése (szerkesztése), közönségszolgálat, közvélemény-kutatás, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, rádiós
reklámozás, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, szabadtéri
hirdetés, számítógépes nyilvántartások kezelése, televíziós reklámozás.
42 Csomagolástervezési szolgáltatások, grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások, hosting szolgáltatások weboldalakhoz, jogi
szolgáltatások, szellemi tulajdon licencek adása, szerzõi jogok
kezelése.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

M817

189.817
(151) 2007.06.04.
M 05 01683
(220) 2005.05.12.
Juronits Norbert, Fertõd (HU)

JURO
9
Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló eszközök, készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek és tartozékaik.
35 Szoftver- és hardvertermékek forgalmazása.
37 Számítógépes rendszerek javítása, karbantartása.
42 Számítógépek programozása, számítógépprogramok installációja, számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok helyreállítása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógépprogramok kölcsönzése,
számítógépszoftver fenntartása.
189.818
(151) 2007.06.04.
M 06 00522
(220) 2006.02.15.
OPTEN Informatikai Kft., Budapest (HU)
dr. Rátky Miklós, Dr. Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

Mérlegtár
42 Számítástechnikai hardver és szoftver tervezése és fejlesztése, online szolgáltatás; jogi szolgáltatások.
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(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

189.819
(151) 2007.06.04.
M 06 00703
(220) 2006.02.28.
Zubor Gabriella, Budapest (HU)

Sushioke
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 189.820
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 00706
(220) 2006.02.28.
(732) PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint
mûködõ vállalat), Purchase, New York (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) PEPSI MAX CAPPUCCINO
(511) 32 Kapucsínóízesítésû ásványvizek és szénsavas vizek, valamint egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
(111) 189.821
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 01557
(220) 2006.05.05.
(732) PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU); Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Péter ügyvéd, Budapest
(541) SAGRE
(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
(111) 189.822
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 01558
(220) 2006.05.05.
(732) PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU); Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Péter ügyvéd, Budapest
(541) PEAKSEAL
(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
(111) 189.823
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 01555
(220) 2006.05.05.
(732) PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU); Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)

(740) dr. Horváth Péter ügyvéd, Budapest
(541) SPRAYTEX
(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
(111) 189.824
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 01554
(220) 2006.05.05.
(732) PEAKSTON Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU); Peak Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Horváth Péter ügyvéd, Budapest
(541) KVARCTEXT
(511) 1
Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, feldolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
2
Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; festõanyagok; maróanyagok; nyers természetes gyanták;
fémlapok és fémporok festõk, dekorátorok, nyomdászok és képzõmûvészek részére.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
(111) 189.826
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 01220
(220) 2006.04.07.
(732) Népszabadság Kiadó és Nyomdaipari Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Fülöp László, Fülöp és Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 189.827
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 01031
(220) 2006.04.20.
(732) Bitex-Innofilt Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 24
(111)
(210)
(732)
(740)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

189.845
(151) 2007.06.04.
M 06 01937
(220) 2006.05.31.
dr. Gállné Gróh Ilona, Szekszárd (HU)

Ringató foglalkozás
41

Oktatás.

(111) 189.846
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 01938
(220) 2006.05.31.
(732) BÁMA-PRESS Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Pécs (HU)
(546)

Szûrõanyagok textilbõl.

189.833
(151) 2007.06.04.
M 06 01569
(220) 2006.05.05.
Mars, Incorporated, Mc.Lean, Virginia (US)
dr. Bartal Iván ügyvéd, Rein és Társai Freshfields Bruckhaus
Deringer Iroda, Budapest

(541) INDULJON JÓÍZÛEN A NAP!
(511) 30 Kávé és kávépótlók; tea, kakaó, ivócsokoládé; cukor, rizs,
tápióka, szágó; gabonából készített liszt és egyéb készítmények;
kenyér, keksz, sütemény, tésztafélék, csokoládé és cukrászsütemények; jég, fagylaltok; méz, melaszszirup; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; elsõsorban a fent említett árukból
fogyasztási célra készített termékek.
(111) 189.841
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 01570
(220) 2006.05.05.
(732) Wágner Rózsa, Budapest (HU); Pósa Árpád, Budapest (HU)
(546)

(511) 16

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
(111) 189.847
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 01942
(220) 2006.05.31.
(732) Kreatív Investment Befektetési és Pénzügyi Tanácsadó Kft.,
Érd (HU)
(546)

Magazinok, revük (idõszaki lapok).

(111) 189.842
(210) M 06 01571
(732) Amal Kft., Budapest (HU)
(546)

(151) 2007.06.04.
(220) 2006.05.05.

(511) 25 Ruházati cikkek (beleértve a csizmákat, a cipõket és a papucsokat is).
(111) 189.843
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 01580
(220) 2006.05.05.
(732) Próbafülke Kereskedelmi, Szolgáltató és Produkciós Bt.,
Budapest (HU)
(541) TV TAXI
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek (televíziós szórakoztatás, televíziós mûsorok készítése).
(111) 189.844
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 01581
(220) 2006.05.05.
(732) Próbafülke Kereskedelmi, Szolgáltató és Produkciós Bt.,
Budapest (HU)
(541) TAXI TV
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek (televíziós szórakoztatás, televíziós mûsorok készítése).

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás, bár(szolgáltatás), helyfoglalás szállodákban, rendezvényhez termek kölcsönzése, szálláshely lefoglalása, szállodai
szolgáltatások, éttermek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

189.848
(151) 2007.06.04.
M 06 02097
(220) 2006.06.14.
dr. Marossy Endre, Budapest (HU)
dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 189.849
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 02098
(220) 2006.06.14.
(732) T-online Magyarország Internet Szolgáltató Zrt.,
Budapest (HU)
(546)

(111) 189.854
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 02215
(220) 2006.06.27.
(732) Ganes Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Kárpáti Miklós, Dr. Kárpáti Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest
(546)

(511) 35 Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása, kereskedelmi adminisztráció végzése, hirdetési tevékenység
és a hirdetéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatások; kereskedelmi
tanácsadás, film- és videofilm-kereskedelem.
38 Távközlés; nevezetesen digitálistelevízió-szolgáltatás, szélessávú internetszolgáltatás.
41 Nevelés és szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

189.850
(151) 2007.06.04.
M 06 02100
(220) 2006.06.14.
Bánkuti Zoltán, Budapest (HU)
Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(511) 30 Gabonakészítmények, pékáruk, cukrászáruk, édesipari készítmények, különösen ostya.
(111) 189.851
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 02206
(220) 2006.06.27.
(732) FANG ZHENG EUROPE Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

Cipõ és ruházat.

(111) 189.852
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 02207
(220) 2006.06.27.
(732) GALILEE Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 6
Külsõ zsaluk, ablaktáblák fémbõl, sarokpántok, ablakpántok fémbõl, sarokpántok fémbõl, szellõztetõablakok, csapóablakok fémbõl, tolózárak, tolózárak (lapos), zárak fémbõl, nem
elektromosak, ajtókeretek, ajtótokok fémbõl, ajtónyító szerkezetek (nem elektromos), ajtóvasalások, ajtózárak fémbõl, fémablakok.
19 Szárnyas ablakok, nem fémbõl, párkányok, nem fémbõl,
mûanyag sínek [építõanyagok], lécek, nem fémbõl, burkolólemezek, nem fémbõl, ajtótáblák, kapubéleletek nem fémbõl, ajtókeretek, ajtótokok, nem fémbõl, ajtók, nem fémbõl, ablakkeretek, ablaktokok nem fémbõl, ablakok, nem fémbõl.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

189.855
(151) 2007.06.04.
M 06 02219
(220) 2006.06.27.
Magyar Turizmus Zrt., Budapest (HU)
dr. Tasnádi Gábor, Tasnádi Ügyvédi Iroda, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.856
(151) 2007.06.04.
M 06 02220
(220) 2006.06.27.
CarWellness System Bt., Budapest (HU)
dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(541) CarWellness
(511) 37 Jármûvek karbantartása és javítása; különösen fényezés nélküli horpadásjavítás; elemen belüli foltjavítás; mûanyag elemek
javítása; a jármû utasterében található kárpitok javítása.
(511) 28

Játékok, játékszerek, testnevelési cikkek.

(111) 189.853
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 02214
(220) 2006.06.27.
(732) Lövey Ádám Gergely, Budapest (HU)
(546)

(511) 38

Távközlés.

(111)
(210)
(732)
(740)

189.857
(151) 2007.06.04.
M 06 02221
(220) 2006.06.27.
CarWellness System Bt., Budapest (HU)
dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(511) 37 Jármûvek karbantartása és javítása; különösen fényezés nélküli horpadásjavítás; elemen belüli foltjavítás; mûanyag elemek
javítása; a jármû utasterében található kárpitok javítása.
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(111) 189.858
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 02222
(220) 2006.06.27.
(732) Reiter Zoltán Károly, Budapest (HU)
(546)

(511) 28

(111) 189.919
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 02111
(220) 2006.06.15.
(732) SILVER SUN MARKET Kft., Budapest (HU)
(546)

(511) 25

Játékok, játékkártyák.

(111) 189.867
(151) 2007.06.04.
(210) M 03 05672
(220) 2003.12.30.
(732) ExxonMobil Oil Corporation (New York államban bejegyzett
cég), Irving, Texas (US)
(740) Szabó Zoltán, Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi és
Védjegy Iroda, Budapest
(541) ON THE RUN
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés), üzemanyagtöltõ és szervizállomások (benzinkutak) kiegészítõ és járulékos szolgáltatásaként, ezenbelül különösen helyszíni fogyasztásra és/vagy elvitelre kiszerelt
friss ételek és italok készítése és árusítása.
(111) 189.870
(151) 2007.06.04.
(210) M 03 05671
(220) 2003.12.30.
(732) ExxonMobil Oil Corporation (New York államban bejegyzett
cég), Irving, Texas (US)
(740) Szabó Zoltán, Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi és
Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 43 Vendéglátás (élelmezés), üzemanyagtöltõ és szervizállomások (benzinkutak) kiegészítõ és járulékos szolgáltatásaként, ezenbelül különösen helyszíni fogyasztásra és/vagy elvitelre kiszerelt
friss ételek és italok készítése és árusítása.

(111)
(210)
(732)
(740)

Ruházati cikkek; cipõk, papucsok; kalapáruk.

189.920
(151) 2007.06.04.
M 06 01230
(220) 2006.04.10.
Classic Farm Kft., Budapest (HU)
Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(546)

(511) 30 Gabonafélékbõl készült termékek, így kenyér, kétszersült,
péksütemények és cukrászsütemények, kekszek, gyümölcskenyerek, különösen amerikai fajta sütemények, úgymint répatorta,
muffin, cookie, cantucci, biscotti és hasonlók; csokoládé és kakaó
alapú italok, kávé és kávé alapú italok; fûszerek és fûszerkeverékek.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.921
(151) 2007.06.04.
M 06 01765
(220) 2006.05.19.
Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Rt., Budapest (HU)
dr. Barán-Kalász László, Dr. Barán-Kalász Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)
(111)
(210)
(732)
(740)

189.917
(151) 2007.06.04.
M 06 01768
(220) 2006.05.19.
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) SALMEFLU
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények
kártevõk elpusztítására; fungicidek, herbicidek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

189.918
(151) 2007.06.04.
M 06 02109
(220) 2006.06.15.
Szabad Iskolákért Alapítvány, Budapest (HU)

KÓPÉLÁDA
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
(111) 189.922
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 01955
(220) 2006.06.01.
(732) Bai Baokun (Apartments of Aluminium Material Factory
of Xinxiang), Xinxiang County, Henan Province (CN)
(740) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(541) KIN LONG
(511) 6
Öntött acél; acéllemezek; kötélvégelzárók, csatlakozók
fémbõl; karmantyúk, hüvelyek (fémtömegcikk); fémkeretek építményekhez; fémoszlopok (építmények részei); fémajtók; csõbilincsek, konzolok építményekhez; fémszerelvények építményekhez; hordozható építmények fémbõl; borítólemezek fémbõl (épületekhez); építmények acélból; erõsítõ-, merevítõanyagok fémbõl, épületekhez; vasszerkezetek, fémállványzatok épületekhez;
fémépítmények; építõelemek fémbõl; ajtószerelvények fémbõl;
reteszek; ablakszerelvények fémbõl; ajtónyitó szerkezetek (nem
elektromos); nem elektromos zárak fémbõl.
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9
Adatfeldolgozó készülékek; számítógépperifériák; szoftverek (rögzített); orrvédõk mûugrók és úszók részére; mérõberendezések, mérõmûszerek; fizikai kísérletekhez való készülékek és
eszközök; elektromos zárak; elektromos akkumulátorok jármûvekhez; akkumulátoredények; akkumulátortartályok; telepek világításhoz; anódtelepek; töltõkészülékek elektromos elemekhez;
galvánelemek; akkumulátortöltõk; galvánakkumulátorok; elektromos elemek; elektromos akkumulátorok; napelemek.
19 Építési fa; építési homokkõ; építõelemek betonból; nem fém
burkolólapok építéshez; tûzálló anyagok; ácsmunkák nem fémbõl; ablakok, nem fémbõl; ajtók, nem fémbõl; táblaüveg, síküveg
építkezési célokra; külsõ redõnyök, nem fémbõl, nem textilanyagokból; palisszádok, nem fémbõl; belsõ borítólemezek, nem fémbõl, építési célokra; mennyezetek, nem fémbõl; építõanyagok,
nem fémbõl; oszlopok, nem fémbõl; ablakkeretek, ablaktokok
nem fémbõl; ajtókeretek, ajtótokok nem fémbõl; hirdetõoszlopok
(nem fémbõl); épületek, nem fémbõl; építési (hõszigetelõ) üveg.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)

189.927
(151) 2007.06.04.
M 05 00301
(220) 2005.01.21.
KÉRI PHARMA GENERICS Kft., Debrecen (HU)
dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,
Budapest

(541) DEPILEP
(511) 5
Gyógyszerkészítmények humán használatra.
(111)
(210)
(732)
(740)
(554)

189.928
(151) 2007.06.04.
M 06 02103
(220) 2006.06.15.
Gyõri Likõrgyár Részvénytársaság, Gyõr (HU)
dr. Bódis Judit ügyvéd, Gyõr

189.923
(151) 2007.06.04.
M 06 01950
(220) 2005.06.08.
CEM S.A., Santiago (CL)
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

SPLENDID
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.
189.924
(151) 2007.06.04.
M 06 01767
(220) 2006.05.19.
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(541) AFORSAL
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények
kártevõk elpusztítására; fungicidek, herbicidek.
(111)
(210)
(732)
(740)

(111)
(210)
(732)
(740)

189.925
(151) 2007.06.04.
M 06 01240
(220) 2006.04.10.
Heineken Hungária Nyrt., Sopron (HU)
dr. Túri László jogtanácsos, Brau Union Hungária Sörgyárak Rt.,
Sopron

(511) 33
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Pálinkák.

189.929
(151) 2007.06.04.
M 06 01764
(220) 2006.05.19.
Sunny Film Kft., Budapest (HU)

SUB ROSA
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.
189.930
(151) 2007.06.04.
M 06 01961
(220) 2006.06.01.
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)
dr. Gödölle Tamás, Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök, ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

189.926
M 06 01956
Liget 1 Kft., Budaörs (HU)

(151) 2007.06.04.
(220) 2006.06.01.

GREENGARDEN
29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

(511) 34 Nyers vagy feldolgozott dohány, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók nem nemesfémbõl vagy azzal ötvözve vagy
borítva; pipák; zsebkészlet cigarettasodráshoz; öngyújtók; gyufák.
(111) 189.931
(151) 2007.06.04.
(210) M 06 01769
(220) 2006.05.19.
(732) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)
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(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(541) EFESTAD
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ
anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények
kártevõk elpusztítására; fungicidek, herbicidek.
(111) 189.939
(151) 2007.06.04.
(210) M 05 03556
(220) 2005.11.07.
(732) dr. Hutás István, Budapest (HU)
(546)

(511) 3
Kozmetikai cikkek (ezen belül különösen: kozmetikumok,
gyógykozmetikumok).
5
Gyógyszerészeti, egészségügyi termékek; (ezen belül különösen: masszázsgélek, masszázskrémek).
(111) 189.947
(151) 2007.06.05.
(210) M 04 04001
(220) 2004.09.29.
(732) Üzletlánc (Magyarország) Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Budaörs (HU)
(740) Hennelné dr. Komor Idikó ügyvéd, Sár és Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(546)

(511) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, portáldíszítés, kirakati dekoráció, üzleten belüli díszítés reklámanyagokkal.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

189.948
(151) 2007.06.05.
M 05 04118
(220) 2005.12.22.
Szole-Meat Húsipari Kft., Szolnok (HU)
dr. Aryné dr. Uhri Anna ügyvéd, Debrecen

(511) 29
(111)
(210)
(732)
(740)

mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);
csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más
osztályokba); klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)
(511)

(111)
(210)
(732)
(740)

189.949
(151) 2007.06.05.
M 05 00585
(220) 2005.02.11.
N.G. Partners Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)
dr. Éless Tamás, Rein és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer
Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) True Color
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; könyvkötészeti anyagok; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok

(151) 2007.06.05.
(220) 2006.04.05.

TdH
41

Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

189.951
(151) 2007.06.05.
M 06 01526
(220) 2006.05.03.
Magyarországi Volksbank Zrt., Budapest (HU)
dr. Varsányi Gabriella jogtanácsos, Budapest

ÉletÚtlevél
36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
189.952
(151) 2007.06.05.
M 06 01531
(220) 2006.05.03.
Compagnie Gervais Danone, Paris (FR)
dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított, különösen gyorsfagyasztott hús, hal, baromfi- és
vadhús; húskivonatok; gyümölcs- és zöldségkeverékek, fõtt zöldségek; tojások, étkezési olajok és zsírok, tej és egyéb tejtermékek;
túró, sajt, vaj, vajkrém, joghurt, kefir és ezek ízesített változatai;
gyümölcskonzervek, zöldségkonzervek, húskonzervek, savanyúságok, salátaöntetek, zselék, lekvárok, kompótok.
30 Kávé, tea, kakaó, csokoládé és ezen termékekbõl készített
italok és azonnal oldódó termékek; cukor, jég, jégkrémek; pudingok; tejbõl készített sûrítmények.
(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

Baromfihúsból készült virslitermékek.

189.950
M 06 01179
Vuelta Kft., Budapest (HU)
Szombati Krisztina, Budapest

189.957
(151) 2007.06.05.
M 06 01886
(220) 2006.05.29.
Maróti Zoltán, Budapest (HU)
dr. Erõs Petra, Budapest

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,
adatkutatás számítógépfájlokban (mások számára), adóbevallások elkészítése, becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzõi
szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások beszerzése mások számára), bérszámfejtés, eladási propaganda (mások számára), elosztó-, adagolóautomaták kölcsönzése, fénymásolás, fénymásoló
gépek kölcsönzése, gazdasági elõrejelzések, gépírási szolgáltatások, gyapjúanyagok becslése, gyorsírási szolgáltatások, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési
oldalak készítése, import-export ügynökségek, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás, irodagépek

M823

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/7
Nemzeti lajstromozott védjegyek
és készülékek kölcsönzése, kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, kirakatrendezés,
konzultáció személyzeti kérdésekben, költöztetõszolgálat vállalkozások számára, könyvelés, könyvvizsgálat, közlemények átírása, közönségszolgálat, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, lábon álló fa értékbecslése, manöken/modellszolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból, munkaerõ-toborzás, online hirdetõi tevékenység számítógépes hálózaton, piaci tanulmányok, piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidõ bérlete távközlési
médiumban, reklámozás, reklámszövegek publikálása, reklámügynökségek, hirdetõügynökségek, sajtófigyelés, segítségnyújtás
kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás
üzletvezetéshez, statisztikai információnyújtás, szabadtéri hirdetés, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás
gazdasági ügyekben, szállodai üzletvezetés, számítógépes nyilvántartások kezelése számlakivonatok összeállítása, személyzet
kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, szövegfeldolgozás, tehervagonok helymeghatározása számítógéppel, telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhetõ személyeknek), televíziós
reklámozás, titkársági szolgáltatások, újság-elõfizetések intézése
(mások számára), állásközvetítõ irodák, árubemutatás, áruminták
terjesztése, árverés, önköltségelemzés, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzleti menedzselés elõadómûvészek
részére, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés, autóbusz-közlekedés, betegszállítás, bútorszállítás, búvárharangok kölcsönzése, búvárruhák (nehéz) kölcsönzése, csatornazsilipek mûködtetése, csomagküldemények elosztása, elektromos áram elosztása, elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok tárolása, energiaelosztás, folyami szállítás, fuvarozás
szekérrel, talicskával, fuvarozás uszállyal, garázsbérlet, gépkocsikölcsönzés, gépkocsi-tetõcsomagtartók kölcsönzése, gépkocsival történõ szállítás, gyorsszolgálat (üzenet és áru továbbítására), hajók mentése, hajórakodás, hajózási szolgáltatások, helyfoglalás szállítással kapcsolatban, helyfoglalás utazáshoz, helyfoglalás utazással kapcsolatban, hulladékok szállítása és tárolása, hûtõgépek kölcsönzése, információ szállítással kapcsolatban, információnyújtás tárolással kapcsolatban, jármûkölcsönzés, jármûvek kölcsönzése, jármûvek kölcsönzése teherszállításra, jármûvek mentése (vontatás), jármûvezetõi szolgáltatás, jégtörõ-szolgáltatások, kalauzolás ismeretlen helyen, kamionos szállítás,
komphajón történõ szállítás, költöztetés, látogatások tervezése turistáknak, levélben megrendelt áruk szállítása, légi szállítás, lovak kölcsönzése, megfeneklett hajók újraindítása, mentés(i szolgáltatások), mûholdak fellövése mások számára, napilapok terjesztése, parkolási szolgáltatások, parkolóhelyek bérlete, postaküldemények továbbítása, raktárbérlet, raktározás, tárolás, segélyakciókban való részvétel szállítással, sétahajó (szolgáltatások), szállítás csõvezetéken, szállítási szolgáltatások, szállítási
ügynökség, szállítmányozás, személyszállítás, taxiszolgáltatás
tárolótartályok kölcsönzése, teheráruk kirakása, teher(áru)-szállítás, teherhordás (hordár), tenger alatti mentés, tengeri szállítás,
tengeri ügynökség, termékek csomagolása, tolószékek kölcsönzése, turistairodák (szállodai, panziós helyfoglalás kivételével),
utaskísérés, utasszállítás, utazások szervezése, vasúti szállítás,
versenyautók kölcsönzése villamosközlekedés, vízelosztás, vízi
jármûvek kölcsönzése, vízi jármûvek tárolása, vízi jármûvel történõ szállítás, vízi utazások szervezése, vízszolgáltatás, vontatás,
áruk csomagolása, áruk raktározása, áruszállítás, õrzött értékszállítás, ügynökség szállítmányozással kapcsolatban.
40 Anyagmegmunkálás, ablaküveg színezése felületbevonással, anyagok összeállítása mások megrendelése szerint, aranyfüstbevonás, aranyozás, bõr(áru)festés, bõrmegmunkálás, cipõfestés,
cserzés, csiszolás, energiatermelés, ezüstözés (ezüstréteggel való
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bevonás), fakitermelés, fafeldolgozás, famegmunkálás, festés(i
szolgáltatások), fémbevonat készítése elektromos úton, fémbevonás, fémek hõkezelése, fémmegmunkálás, fémöntés, fényképnyomás, fénynyomat, fotogravûr, fényszedési szolgáltatások, filmek elõhívása fényképezésnél, finomítás, raffinálás, fogtechnikusi szolgáltatások, forrasztás, fûrészelés (fûrészmalom), galvanizálás, generátorok kölcsönzése, gyalulás, gyapjúfeldolgozás,
gyümölcspréselés, hímzés, hulladék és szemét újrafeldolgozása/hasznosítása, hulladék- és szemétégetés, hulladék- és szemétmegsemmisítés, hulladékkezelés (átalakítás), hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztályozása, információ anyagkezelésrõl, kadmiumozás, kalanderezés, mángorlás (textilanyagoknál),
kelme szabása, kelmefestés, kelmék beszegése, kerámiakészítés,
kovácsolás, könyvkötészet, kõolaj-feldolgozás, köszörülés, kötõgépek kölcsönzése, krómozás, kulcsmásolás, laminálás, nyújtás,
lánc(fonal)felvetés, levegõ szagtalanítása, légfrissítés, légtisztítás, lézeres bekarcolás, lisztõrlés, litografálás, kõnyomás, malomipar, mágnesezés, metszet (készítés), vésés, mintanyomás, mozifilmek elõállítása, mûtárgyak bekeretezése, nikkelezés, nyeregkészítés, szíjgyártó munkák, nyersbõr-kikészítés, nyomdai szolgáltatások, ofszetnyomás, ónozás, ónbevonás, optikai üveg csiszolása, papír kikészítése, appretúrája, papírkezelés, polírozás
(csiszolás), rézmûvesség, ruhaanyagok gyûrésállóvá tétele, ruhaanyagok tûzállóvá tétele, ruhavarrás, ruhák átalakítása, ruhák elõzsugorítása, beavatása, selyemszitanyomás, steppelés, tûzés, szabás, szabászati szolgáltatások, színszétválaszás, színtelenítés,
festék lemaratása, zõrme fényesítése, szõrme moly elleni kezelése, szõrme présfényezése, szõrmebundák egyedi fazonigazítása,
szõrmefestés, szûcsmunkák, textilanyagok fehérítése, textilanyagok kezelése, textilanyagok kikészítése, appretúrája, textilanyagok molymentesítése, textilfestés, textília impregnálása, vízhatlanná tétele, veszélyes anyagok ártalmatlanítása, vízkezelés, vulkanizálás (anyagkezelés), állatkitömés, taxidermia, állatok levágása (vágóhídon), élelmiszerek és italok tartósítása, élelmiszerek
füstölése, üvegfúvás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások, adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba, anyagpróba, bakteriológiai kutatás, belsõépítészet, biológiai kutatás, csomagolástervezési szolgáltatások, divattervezés, felhõk szétoszlatása, fizikai kutatások, földmérés, geológiai felderítés, geológiai kutatás,
geológiai szakvélemények készítése, gépjármûvek mûszaki vizsgálata, grafikusmûvészi tervezési szolgáltatások, hostingszolgáltatások weboldalakhoz, idõjárás-elõrejelzõ szolgálat, ipari formatervezés, iparjogvédelmi figyelõszolgálat, iparjogvédelmi tanácsadás, jogi kutatás, jogi szolgáltatások, kozmetikai kutatás, kõolajmezõk kiaknázásának elemzése, környezetvédelmi tanácsadás,
kutatás és fejlesztés (mások részére), mechanikai kutatás, mértékhitelesítés (mérésügy), minõség-ellenõrzés, mûalkotások hitelesítése, mûszaki kutatás, mûszaki szakértõi tevékenység, mûszaki
tervtanulmányok készítése, olajkutak ellenõrzése, olajkutatás,
stíldíszítés (ipari formatervezés), szakvélemények adása kõolajmezõkrõl, szakvélemények adása (mérnöki munkákkal kapcsolatban), számítógépprogramok adatainak és adatoknak az átalakítása, számítógépprogramok installációja, számítógépprogramok
sokszorosítása, számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok
helyreállítása, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes
rendszerelemzés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás,
számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramok korszerûsítése, számítógépprogramok kölcsönzése, számítógépprogramozás, számítógépszoftver fenntartása, szellemi tulajdon
licencek adása, szerzõi jogok kezelése, tenger alatti kutatás, textilek tesztelése (kipróbálása), választottbírósági/döntõbírósági
szolgáltatások, várostervezés, vegyelemzés, kémiai analízis, vegyészeti kutatás, vegyészeti szolgáltatások, weboldalak alkotása
és fenntartása mások számára, építésiterv-készítés, építészet, építészeti konzultáció.
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(111) 189.958
(210) M 06 01890
(732) Kusper Zsolt, Budapest (HU)
(546)

(151) 2007.06.05.
(220) 2006.05.29.

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111) 189.959
(151) 2007.06.05.
(210) M 06 01535
(220) 2006.05.03.
(732) Millennium & Copthorne International Limited,
Singapore (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

(511) 35 Szállodákkal, motelekkel és egyéb ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, vele kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos közönségszolgálat; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos értékesítési és marketingtevékenység, beleértve eme szolgáltatások interneten és egyéb globális
számítógépes hálózatokon keresztül történõ hirdetését és reklámozását.
43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshelyek bérbeadása; vendéglátóipar (étel és ital); összejövetelekhez
helyiségek bérbeadása; éttermek, kávéházak; ideiglenes szálláshelyfoglalások; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szolgáltatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.
(111) 189.960
(151) 2007.06.05.
(210) M 06 01539
(220) 2006.05.03.
(732) radiocafé Tömegkommunikációs és Kulturális Szolgáltató
Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szulik Brigitta, Szulik Brigitta Ügyvédi Iroda, Budapest
(541) milliók reggelire-pénzügyi tudakozó
(511) 16 Újságok, folyóiratok, könyvek, tanítási és oktatási eszközök
(anyagok, készülékek kivételével).
38 Összeköttetések, közlések (értesítések, híradás).
41 Nevelés és szórakoztatás.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.961
(151) 2007.06.05.
M 06 01533
(220) 2006.05.03.
BERLIN-CHEMIE AG, Berlin (DE)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) Retanor
(511) 5
Gyógyszerek; dietétikai termékek gyógyászati célra, - a fenti termékek egyike sem használatos az állatgyógyászat területén.
(111) 189.962
(151) 2007.06.05.
(210) M 06 01701
(220) 2006.05.16.
(732) WebSite NetSolution Media Zrt., Budapest (HU)

(111)
(210)
(732)
(541)
(511)

189.963
(151) 2007.06.05.
M 06 01705
(220) 2006.05.16.
Lakatos Péter, Szentendre (HU)

GIRYA
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
189.964
(151) 2007.06.05.
M 06 01706
(220) 2006.05.16.
Lakatos Péter, Szentendre (HU)

KETTLEBELL
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.

(111) 189.965
(151) 2007.06.05.
(210) M 06 01707
(220) 2006.05.16.
(732) PNG Pharma Natura Group Kereskedelmi, Szolgáltató
és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Molnár Adél, Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda,
Budapest
(541) VITIN
(511) 5
Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek.
(111)
(210)
(732)
(740)
(541)

189.966
M 06 01708
Hag Invest Kft., Szeged (HU)
Berend Anita, Szeged

GESZTENYELIGET NYUGDÍJAS
LAKÓCENTRUM

(511) 43
(111)
(210)
(732)
(740)

M825

(151) 2007.06.05.
(220) 2006.05.16.

Ideiglenes szállásadás, vendéglátás, élelmezés.

189.967
(151) 2007.06.05.
M 06 01709
(220) 2006.05.16.
Népszabadság Zrt., Budapest (HU)
dr. Fülöp László, Fülöp és Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest
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(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

(111) 189.968
(151) 2007.06.05.
(210) M 06 01889
(220) 2006.05.29.
(732) Millennium & Copthorne International Limited, Singapore-i
cég, Singapore (SG)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

(111)
(210)
(732)
(740)

(541) TERVALON
(511) 5
Gyógyszerek, gyógyszerkészítmények humán alkalmazásra.
(111)
(210)
(732)
(740)

(511) 35 Szállodákkal, motelekkel és egyéb ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos üzletvezetés; ideiglenes szálláshelyekkel, beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó
apartmanokat és apartmanszállodákat, kapcsolatos közönzésszolgálat; ideiglenes szálláshelyekkel beleértve a szállodákat, moteleket, szolgáltatásokkal járó apartmanokat és apartmanszállodákat,
kapcsolatos értékesítési és marketingtevékenység, beleértve eme
szolgáltatások interneten és egyéb globális számítógépes hálózatokon keresztül történõ hirdetését és reklámozását.
43 Ideiglenes szállásadási szolgáltatások, ideiglenes szálláshelyek bérbeadása; vendéglátóipar (étel és ital); összejövetelekhez
helyiségek béérbeadása; éttermek, kávéházak; ideiglenes szálláshelyfoglalások; átmeneti lakhatási lehetõség biztosítása; szolgáltatásokkal járó apartmanok biztosítása; szállodai szolgáltatások.
(111)
(210)
(732)
(740)

189.969
(151) 2007.06.05.
M 06 01891
(220) 2006.05.29.
Aki Habara Electric Corporation Pte Ltd, Singapore (SG)
dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(541) AKIRA
(511) 12 Gépkocsik; motorkerékpárok (összkerék-meghajtású); szállítótriciklik; triciklik; motorok kerékpárokhoz; motorok szárazföldi jármûvekhez; gyermekkocsik (gyermekszállítók); biciklik;
biciklikeretek és kormányok; csengõk biciklikhez és kerékpárokhoz; burkolatok gyermekkocsikhoz; fedelek babakocsikhoz; biztonsági gyermekülések (jármûvekhez); babakocsik; burkolatok
babakocsikhoz; napellenzõk jármûvekhez; biztonsági jelzõberendezések jármûvekhez; az említett termékek részei és tartozékai.
(111) 189.970
(151) 2007.06.05.
(210) M 06 01892
(220) 2006.05.29.
(732) Development Center for Teaching Chinese as a Foreign
Language of the Ministry of Education P.R.C., Beijing (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

189.972
(151) 2007.06.05.
M 06 01894
(220) 2006.05.29.
Zentiva, a.s., Praha 10-Dolni Mecholupy (CZ)
ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

189.973
(151) 2007.06.05.
M 06 02060
(220) 2006.06.12.
DELTA HOLDING SOCIETE ANONYME, Athens (GR)
dr. Erõs Ákos, Erõs Ügyvédi Iroda/Squire, Sanders & Dempsey
L.L.P., Budapest

(541) VIVARTIA
(511) 5
Bébi- és gyermekételek.
29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; joghurtok, tejdesszertek, tejtermékbõl készült krémek, tejitalok, tejkészítmények kávéhoz, sajt és sajttermékek, vaj és egyéb tejtermékek; gyümölcs- és zöldségrostok, kivonatok és levesek, fagyasztott (mirelit) termékek; étkezési olajok és zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, szendvicsek,
péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások;
fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.
32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.
(111) 189.974
(151) 2007.06.06.
(210) M 06 01222
(220) 2006.04.07.
(732) UniTrade M&M Kft., Kunszentmárton (HU)
(546)

(511) 9
Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, 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-
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(111)
(210)
(732)
(740)
(546)

lemezek; automata elosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számológépek; tûzoltó készülékek (ezen belül különösen; rögzített szoftverek, CD,
DVD, SD-RAM, MMC-card, pendrive).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; (ezen belül különösen; szoftver kis- és
nagykereskedelem).
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés; jogi szolgáltatások; (ezen belül különösen; szoftverfejlesztés, úgymint vállalatirányítási és termelésirányítási rendszerek fejlesztése, szervezetfejlesztési tanácsadás).

(111) 189.977
(151) 2007.06.11.
(210) M 04 03377
(220) 2004.08.05.
(732) ZHEJIANG GEMSY SEWING MACHINE INDUSTRIAL
Corp., Zhejiang (CN)
(740) Kékes László szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes, Mészáros
& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(546)

189.975
M 05 01745
(220) 2005.05.18.
Jász-Iron Kft., Jászberény (HU)
dr. Barazutti László ügyvéd, Jászberény

(511) 7
Varrógépek; szabászgépek; gombfelvarró gépek, ipari varrógépek; tûzõgépek; vasalógépek; pedálos hajtások varrógépekhez; alapmû varrógépekhez; villanymotorok; csomagológépek.

(511) 27

Tapéták.

A rovat 332 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 182.184, 182.185,
188.392, 188.753, 188.755, 189.056, 189.343–189.388, 189.420–
189.430, 189.432–189.448, 189.453–189.481, 189.539, 189.554–
189.578, 189.581–189.637, 189.648, 189.649, 189.652–189.656,
189.658–189.662, 189.664–189.685, 189.687, 189.689, 189.690,
189.693–189.698, 189.701, 189.705, 189.707, 189.717, 189.718,
189.797–189.824, 189.826, 189.827, 189.833, 189.841–189.858,
189.867, 189.870, 189.917–189.931, 189.939, 189.947–189.952,
189.957–189.970, 189.972–189.975, 189.977
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