
(210) M 07 03411 (220) 2007.10.08.
(731) ACG HEY Reklámügynökség Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Török Zoltán György, Németh, Szalay, Török Társas

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(210) M 07 03534 (220) 2007.10.18.
(731) ALMIL Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Kft.,

Keszü (HU)

(546)

(511) 3 Eszenciaolajok; borotválkozás utáni arcszeszek; fertõtlení-
tõszappanok; fogkrémek; gyógyszappanok, hajspray; hajhullá-
mosító készítmény; hajszeszek; hajfestékek; illatszerkészítmé-
nyek; illatszerek; illataromák; kenõcsök kozmetikai használatra;
kozmetikai bõrápoló szerek; kozmetikai festékek; kozmetikai ké-
szítmények; kozmetikai készletdobozok; kozmetikai krémek;
kozmetikai pakolások; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek álla-
tok számára; lemosószerek kozmetikai használatra; mosószerek;
napvédõ termékek; olajok illatszerekhez; olajok kozmetikai hasz-
nálatra; piperecikkek; samponok; szappanok; tisztítószerek; vi-
rágkivonatok; virágból készített illatszer-alapanyag; zsírok koz-
metikai használatra; hidrogén-peroxid kozmetikai használatra.

5 Alkohol orvosi bedörzsölõszerek; biológiai készítmények
humángyógyászati célokra; bõrápoló gyógyszerkészítmények;
diagnosztikai készítmények; enzimek gyógyászati használatra;
fogyasztótea orvosi használatra; gyógyhatású hajnövesztõ sze-
rek; gyógyitalok; gyógynövények; gyógyszervegyészeti készít-
mények; gyógyteák; hajkenõcsök gyógyászati használatra; her-
bateák; kenõcsök gyógyászati használatra; korpás fejbõr kezelé-
sére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; szájápoló szerek
gyógyászati használatra; tápanyagadalékok gyógyászati célokra,
vitaminkészítmények.

42 Biológiai kutatás; kozmetikai kutatás.

44 Egészségügyi szolgáltatás; fodrászszalonok; hajbeülteté-
sek; szépségszalonok.

(210) M 07 02525 (220) 2007.07.12.
(731) dr. Ambrus Sándor, Budapest (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 9 Elektronikus jeladók; antennák; elektrodinamikus készülé-
kek jelek távirányítására; távirányító készülékek; elektromos zá-
rak; akusztikus riasztók; akusztikus csatolók, berregõk; fény-
vagy mechanikai jelzõkészülékek; világító vagy mechanikus jel-
zõberendezések; elektromos és egyéb jelzõcsengõk; jelzõlámpák;
detektorok; lézerek nem orvosi használatra; hamispénz-vizsgáló
berendezések; felügyeleti elektromos mûszerek; betörés és lopás
elleni jelzõkészülékek; betörés és lopás megelõzésére szolgáló
elektromos berendezések; lopás elleni áruvédelmi eszközök; lo-
pás elleni áruvédelmi tokok és tartók; elektromos betörésgátló fel-
szerelések; betörésgátló riasztókészülékek; elektromos címkék
árukhoz; hatástalanító készülékek elektromos árucímkékhez; ri-
asztóeszközök; füstjelzõ berendezések; gázellenõrzõ készülékek;
ellenõrzõ berendezések és készülékek; idõregisztráló készülékek;
vezetõréteggel bevont üvegek; prizmák; vezetékek; elektromág-
neses tekercsek, elektromos tekercsek, mágnesek; mágneshuza-
lok; mágneskártyák, mágneslemezek, memóriakártyák, intelli-
gens mikrokártyák; mágneses személyazonosító kártyák; sze-
mélyhívók, beléptetõrendszerek; mágneses kódolók, vonal-
kód-leolvasók, informatikai olvasóegységek, optikai letapogató-
egységek; mágneses adathordozók; adatfeldolgozó készülékek és
számítógépek; letölthetõ és rögzített számítógépprogramok;
elektromos ajtónyitó szerkezetek; elektromos zárak; bekapcso-
lók; elektromos akkumulátorok; akkumulátortöltõk; automatikus
idõkapcsolók, zárókapcsolók; elektromos akkumulátorok; akku-
mulátortöltõk; automatikus idõkapcsolók; informatikai csatolók;
interfészek; elektromos kerítések; fémdetektorok ipari vagy kato-
nai használatra; kézi adóvevõk; vevõszámláló készülékek.

20 Ablakszerelvények és ajtószerelvények nem fémbõl; dobo-
zok fából vagy mûanyagból; tárolópolcok, árubemutató állvá-
nyok, árubemutató szekrények; árubemutató pultok; palackállvá-
nyok; palackzárak nem fémbõl; mûanyag csomagolótartályok;
tartályzárak nem fémbõl; zárak és lakatok jármûvekhez; zárak,
lakatok nem fémbõl, fémbútorok; elárusító- és pénztárpultok.

37 Betörés és lopás elleni riasztók, áruvédelmi riasztóberende-
zések, áruvédelmi antennák, tûzriasztók, elektromos berendezé-
sek, irodai és egyéb gépek felszerelése, karbantartása és javítása,
páncélszekrények és páncéltermek karbantartása és javítása.

(210) M 07 03021 (220) 2007.09.05.
(731) Amplifon Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Patyi Gergely, Dr. Patyi Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 10 Sebészeti, orvosi, ortopédiai cikkek; sebészeti varratanya-
gok.

44 Orvosi szolgáltatások.
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(210) M 07 03045 (220) 2007.09.10.
(731) Andrási Mónika, Hatvan (HU);

Dáva Iván, Budaörs (HU)

(546)

(511) 35 Hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely kölcsönzé-
se; hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbá-
zisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázi-
sokba való szerkesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítá-
sok szervezése; konzultáció személyzeti kérdésekben; munka-
erõ-toborzás; online hirdetõi tevékenység számítógépes hálóza-
ton; reklámozás; reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; sze-
mélyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; állásközvetítõ
irodák.

41 Eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;
konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szerve-
zése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú
kiállítások szervezése; pályaválasztási tanácsadás; szemináriu-
mok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebo-
nyolítása.

(210) M 07 03396 (220) 2007.10.08.
(731) Andrássy Gazdasági Majorságok Vagyonkezelõ Zrt.,

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

Budapest

(541) ZeoNatur-A,B,C,D,E
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-

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

(210) M 07 03404 (220) 2007.10.08.
(731) Angler Kft., Tiszaújváros (HU)

(546)

(511) 28 Horgászzsinór.

(210) M 07 02205 (220) 2007.06.13.
(731) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Bródy János, Dr. Bródy Ügyvédi Iroda, Szeged

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

szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; le-
mezjátszók, karaokelejátszók, kompaktlemez-lejátszók és kom-
paktlemez-felvevõk, szalagos lejátszók és felvevõk, hangfelve-
võk, erõsítõk, hangszóró-, erõsítõ- és lejátszórendszerek, transz-
formátorok, rádiók, televíziókészülékek, tunerek, audio és video
vevõkészülékek, hangszórók, hangosbeszélõk, hangszórórend-
szerek, mikrofonok és mikrofonkeverõk, fejhallgatók és fülhall-
gatók, antennák, hangrögzítõ lemezek, hangrögzítõ és visszaját-

szó berendezések, csatlakozók, villamos kábelek, frekvenciavál-
tók, elektromos vezetékek, hangszórókábelek, adatátviteli kábe-
lek, hangszóródobozok, mélynyomók, hangszintszabályzók, ek-
valizátorok, adathordozók, rádiós ébresztõórák, system audio be-
rendezések, állványok audiokészülékekhez, audiotartozékok,
akusztikus membránok, CD-lemezjátszók, CD-ROM-lemezek,
DVD-adathordozók, DVD-lejátszók, MP3-lejátszók, MP4-leját-
szók, mini lemezjátszók, lemezjátszók, lemezjátszótûk, lejátszó-
fejek, hangolók, diódák, tranzisztorok.

(210) M 07 03595 (220) 2007.10.25.
(731) AVILEX-1 Kft., Ajka (HU)

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok (ezen belül különösen; mûanyag
építõelem; mûanyag burkolóelem; zárt cellaszerkezetû, habosí-
tott, hõre lágyuló, gáz halmazállapotú, zárványokat tartalmazó
mûanyag; polisztirol; hálómerevítéssel ellátott polisztirol; textil,
mûanyag, üvegszálszövet-hálóval merevített polisztirol; mobil
épületek.

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

(210) M 07 01528 (220) 2007.04.20.
(731) Balaton Yacht Charter Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Hajózási szolgáltatások, jármûkölcsönzés (6 személyes vi-
torlás hajó), jármûvek kölcsönzése, vízi jármûvek kölcsönzése,
vízi utazások szervezése.

(210) M 07 03766 (220) 2007.11.09.
(731) Balázs & Holló Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)
(740) dr. Holló Dóra, Budapest

(546)

(511) 45 Jogi szolgáltatások.

(210) M 07 03395 (220) 2007.10.05.
(731) Bartha Henrik, Budapest (HU)

(546)

(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek.
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(210) M 07 02914 (220) 2007.08.23.
(731) BB. Glamour Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Réka ügyvéd, Budakeszi

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 02913 (220) 2007.08.23.
(731) BB. Glamour Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Réka ügyvéd, Budakeszi

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 02915 (220) 2007.08.23.
(731) BB. Glamour Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Réka ügyvéd, Budakeszi

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 08 00034 (220) 2008.01.08.
(731) BEKK X2 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Zatik Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
43 Vendéglátás (élelmezés; idõleges szállásadás).

(210) M 07 03064 (220) 2007.09.10.
(731) BioCo Magyarország Kft., Lõrinci (HU)

(546)

(511) 3 Dezodoráló szappanok, fogkrémek, illatszerkészítmények,
illatszerek, kenõcsök kozmetikai használatra, kozmetikai bõrápo-
ló szerek, kozmetikai fogyasztószerek, kozmetikai krémek, koz-
metikai pakolások, lemosószerek kozmetikai használatra, napvé-
dõ termékek (kozmetikai készítmények a bõr lebarnulására), ola-
jok egészségügyi célra, olajok kozmetikai használatra, sampo-
nok, szappanok.
5 Állatgyógyászati készítmények, ásványi élelmiszer-kiegé-
szítõk, antibiotikumok, bõrápoló gyógyszerkészítmények, bõrke-
ményedés elleni készítmények, diétás anyagok gyógyászati hasz-

nálatra, diétás élelmiszerek gyógyászati használatra, diétás italok
gyógyászati használatra, elixírek, enzimek gyógyászati haszná-
latra, enzimkészítmények állatgyógyászati használatra, enzimké-
szítmények gyógyászati használatra, erõsítõszerek (gyógysze-
rek), fájdalomcsillapítók, fejfájás (migrén) elleni készítmények,
gyógycukor, gyógyhatású takarmányadalékok, gyógyitalok,
gyógynövények, gyógyszerek (humán), gyógyteák, herbateák,
kapszulák gyógyszerekhez, szérumok, vitaminkészítmények.

(210) M 07 03034 (220) 2007.09.06.
(731) BIOFARMA, Neuilly-Sur-Seine (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) ARMIXORAL
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(210) M 07 01997 (220) 2007.05.29.
(731) Biopharma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szecskay András, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Étrendkiegészítõk (különösen erõsítõkészítmények és táp-
anyagok gyógyítási célokra, ital, folyadék, olaj, oldat, emulzió,
por, tabletta, kapszula és pirula formájában), gyógyítási célokra
alkalmazott dietetikai anyagok, készítmények vitaminokkal és
mikroelemekkel; ásványi élelmiszer-kiegészítõk; diétás anyagok
gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek gyógyászati haszná-
latra; erõsítõszerek (gyógyszerek); olajok gyógyászati használat-
ra, bébiételek, fogyasztótea orvosi használatra, herbatea, vitamin-
készítmények.

32 Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (al-
koholmentes); gyümölcskivonatok, ásványvizek és szénsavas vi-
zek, zöldséglevek (italok), növényi alapú italok, aloe vera-kivo-
natból készült italok.

(210) M 07 02257 (220) 2007.06.20.
(731) Bognár Gábor, Akasztó (HU)

(546)

(511) 33 Pálinka alapanyagú szeszes italok.
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(210) M 07 02613 (220) 2007.07.19.
(731) Bognár Gábor, Akasztó (HU)

(546)

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

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

(210) M 07 03219 (220) 2007.09.24.
(731) Brand & Standard Capital Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl, adatkutatás számító-
gépfájlokban (mások számára), eladási propaganda (mások szá-
mára), gazdasági elõrejelzések, hirdetések levélben megrendelve,
hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, informáci-
ók számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak
számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, kereskedelmi in-
formációs ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítá-
sok szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezé-
se, konzultáció személyzeti kérdésekben, közlemények átírása,
közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, mun-
kaerõ-toborzás, online hirdetõi tevékenység számítógépes háló-
zaton, piaci tanulmányok, piackutatás, reklámanyag naprakész ál-
lapotba hozása, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklám-
szövegek publikálása, reklámügynökségek, hirdetõi ügynöksé-
gek, sajtófigyelés, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikai
információnyújtás, számítógépes nyilvántartások kezelése, sze-
mélyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, állásközvetítõ
irodák, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üz-
letszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanács-
adás, üzletvezetési konzultáció.

(210) M 07 00905 (220) 2007.03.20.
(731) BS HÚS Baromfifeldolgozó és Kereskedelmi Kft.,

Hajdúnánás (HU)

(546)

(511) 29 Baromfi (nem élõ).

35 Húsáru-nagykereskedelem, húsáru-kiskereskedelmi bolthá-
lózat.

(210) M 07 03555 (220) 2007.10.20.
(731) BSH dr. Meckovsky and Partner Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

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

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

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

(210) M 07 03556 (220) 2007.10.20.
(731) BSH dr. Meckovsky and Partner Kft., Gyõr (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

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

(210) M 07 03564 (220) 2007.10.24.
(731) BYD Company Limited, Longgang, Shenzhen (CN)
(740) dr. Bartal Iván, Rein és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer

Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépek; automatikus kormányberendezések jármû-
vekhez; navigációs berendezések jármûvekbe (fedélzeti számító-
gépek); hordozható telefonok; szimulátorok jármûvek kormány-
zásához és vezérléséhez; integrált áramkörök; elektromos akku-
mulátorok jármûvekhez; töltõkészülékek elektromos elemekhez;
galvánelemek; akkumulátorok, elektromos; napelemek; jelzõ-
lámpák; rádiók jármûvekbe; félvezetõk; fényképezõgépek; gumi-
abroncsokban lévõ nyomás csökkenését automatikusan jelzõ ké-
szülékek; memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; anyagok
elektromos vezetékekhez (huzalok, kábelek); galvanotechnikai
berendezések; szivattyúk.

12 Szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató eszközök;
elektromos jármûvek; gépkocsik; motorok szárazföldi jármûvek-
hez; lopásgátló szerkezetek jármûvekhez; gépkocsi-karosszériák;
motorkerékpárok; kerékpárok; kétkerekû kocsik, taligák; abron-
csok jármûkerekekhez; kormánykerekek jármûvekhez, irányjel-
zõk jármûvekhez; jármûvek belsõ kárpitjai; siklók; babakocsik;
javítókészletek belsõ gumiabroncstömlõkhöz; csomagtartók jár-
mûvekhez; jármûkerekek; repülõgépek; hajók.

37 Építkezések felügyelete (irányítása); gyárépítés; bányamû-
velés; fûtõberendezések felszerelése és javítása; elektromos be-
rendezések felszerelése és javítása; gépkocsik karbantartása és ja-
vítása; jármûjavító mûhelyek; hajóépítés; rozsdamentesítés; gu-
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miabroncsok (újra)futózása; jármûvek kenése; jármûfényezés;
jármûvek rozsda elleni kezelése; fényképezõgépek javítása; búto-
rok kárpitozása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítá-
sa; gumiabroncsok vulkanizálása (javítás); bõr ápolása, tisztítása
és javítása (feldolgozott); számítógépek üzembe helyezése, kar-
bantartása és javítása, jármûvek tisztítása.

(210) M 07 03259 (220) 2007.09.26.
(731) Carl Zeiss Vision Hungary Kft., Mátészalka (HU)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) Éleslátás hónapja a Carl Zeiss Visionnél
(511) 44 Orvosi és egészségügyi szolgáltatások, különösen szemé-

szeti szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai.

(210) M 07 03052 (220) 2003.07.21.
(731) Centra SA, Poznan (PL)
(740) dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) CENTRA
(511) 9 Elemek; akkumulátorok; elektromos és villamos akkumulá-

torok; lemezek elektromos akkumulátorokhoz, akkumulátorrá-
csok; hordozható energiaellátó berendezések, eszközök és táp-
egységek; elemek és akkumulátorok töltésére és újratöltésére
szolgáló berendezések; tokok és tartók elemek és akkumulátorok
számára, amely tokok és tartók alkalmassá vannak téve ilyen
célokra; részek és szerelvények az elõbbiekben említett árukhoz.

37 Javítási szolgáltatások; szerelési szolgáltatások; javítási,
szerelési és karbantartási szolgáltatások elemek és akkumuláto-
rok vonatkozásában, ideértve az elektromos akkumulátorok és
elektromos elemek töltését és újratöltését.

39 Elemek, elektromos és villamos elemek, akkumulátortele-
pek, elektromos és villamos akkumulátortelepek, akkumulátorok,
elektromos és villamos akkumulátorok kölcsönzése, minden elõ-
zõekben említett a gépjármûvek területén történõ használattal
kapcsolatban.

(210) M 07 02893 (220) 2007.08.22.
(731) City Food Catering Bt., Dunakeszi (HU)
(740) dr. Perecz Tamás, Jánosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CITYFOOD
(511) 43 Étel házhoz szállítása, partiszerviz, vendéglátó-ipari szol-

gáltatások, hideg-meleg konyhai szolgáltatások, étkeztetés.

(210) M 07 01977 (220) 2007.05.25.
(731) Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Bebõk Gábor, Polgár & Bebõk Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TANINFORM
(511) 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-

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

(210) M 07 03138 (220) 2007.09.14.
(731) CONFHOTEL-NET Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

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

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

(210) M 07 03139 (220) 2007.09.14.
(731) CONFHOTEL-NET Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)

(541) C-Travel
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

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

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

(210) M 07 02375 (220) 2007.06.29.
(731) dr. Csapó András, Budapest (HU)

(541) touchmedia
(511) 35 Hirdetési hely kölcsönzése, irodagépek és készülékek köl-

csönzése, reklámozás, szabadtéri hirdetés.

(210) M 07 03439 (220) 2007.10.04.
(731) CSEKE Kerékpár Értékesítõ Zrt., Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 07 03199 (220) 2007.09.21.
(731) dr. Cseúz Regina, Budapest (HU)
(740) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviselet Kft., Budapest

(541) REVITA
(511) 44 Orvosi szolgáltatások; személyek kezelésére vonatkozó or-

vosi szolgáltatások, elemzési szolgáltatások, röntgenvizsgálatok,
vérminták vétele; orvosi és gyógyszerészeti tanácsadás; higiéniai
és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

(210) M 07 03405 (220) 2007.10.08.
(731) Csillag Show-Tánc Egyesület, Paks (HU)

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

tevékenységek.

(210) M 07 00074 (220) 2007.01.12.
(731) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)
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(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.

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

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

(210) M 07 03696 (220) 2007.11.05.
(731) Delta Elit Collection Agency Követelésbehajtó Kft.,

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

Budapest

(546)

(511) 36 Követelésbehajtási ügynökségek.

(210) M 07 03507 (220) 2007.10.16.
(731) DINAX Vízkezelési és Szervezetfejlesztési Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Simon Éva, Dr. Simon Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

(210) M 07 03170 (220) 2007.09.18.
(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint

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

Budapest

(541) PERENAL
(511) 5 Gyomirtó szerek, kártékony állatok irtására szolgáló készít-

mények, gombaölõ szerek (fungicidek), rovarölõ szerek (herbici-
dek), rovarriasztó szerek (insecticidek).

(210) M 07 03379 (220) 2007.10.04.
(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Indianapolis, Indiana (US)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) IKARUS
(511) 5 Gyomirtó szerek mezõgazdasági használatra.

(210) M 07 00498 (220) 2007.02.14.
(731) E J Papadopoulos S.A., Athen (GR)
(740) dr. Tóth Csaba, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Pick-Crackers
(511) 30 Kekszek, sós kekszek.

(210) M 07 02886 (220) 2007.08.21.
(731) E.R. Squibb & Sons, L.L.C. (Delaware államban bejegyzett

társaság), Princeton, New Jersey (US)
(300) 77/235699 2007.07.23. US
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 10 Orvosi mûszerek, nevezetesen vénás elégtelenség kezelésé-
re szolgáló pneumatikus eszközök.

(210) M 07 03368 (220) 2007.10.04.
(731) East-West Pharma Kft., Békéscsaba (HU)

(546)

(511) 5 Petesejtérés és terhesség kimutatására szolgáló reagens.

10 Petesejtérés és terhesség kimutatására szolgáló készülékek
és eszközök.

(210) M 07 03716 (220) 2007.11.06.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)

(541) CITEGIS
(511) 5 Onkológia területén használt humán gyógyszerészeti készít-

mények.

(210) M 07 04267 (220) 2007.12.22.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(210) M 07 04268 (220) 2007.12.22.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(210) M 07 04269 (220) 2007.12.22.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

(541) NOFLUX
(511) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények.
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(210) M 07 04270 (220) 2007.12.22.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(210) M 07 04271 (220) 2007.12.22.
(731) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)

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

(210) M 07 03256 (220) 2007.09.26.
(731) Engyel Antal, Gyõr (HU)

(546)

(511) 43 Büfék, étkezdék, kávéházak, vendéglátóipar, bár- és éttermi
szolgáltatások; szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállo-
dai szolgáltatások; helyfoglalás szállodákban és panziókban; ren-
dezvényhez termek kölcsönzése.

(210) M 07 03060 (220) 2007.09.10.
(731) EVER-ESTATE Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Olasz Balázs, Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

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

letek.

(210) M 07 03578 (220) 2007.10.25.
(731) Ferencz Éva Zsuzsanna, Budapest (HU)

(546)

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

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

(210) M 07 03516 (220) 2007.10.16.
(731) FILAPLAST Kft., Hajdúböszörmény (HU)

(541) COMING SOON MAGAZIN
(511) 16 Magazin (idõszaki lap), album, brosúra, vékony fûzött

könyv, képregény, kártya, katalógus, könyvek, naptár, poszter.

(210) M 07 02382 (220) 2007.07.02.
(731) Gabona Ferenc, Budapest (HU)

(546)

(511) 37 Elektromos berendezések felszerelése és javítása, elektro-
mos berendezések zavarmentesítése, égõfejek karbantartása és ja-
vítása, fûtõberendezések felszerelése és javítása, gépek üzembe
helyezése, karbantartása és javítása, hûtõberendezések üzembe
helyezése és javítása, kazánok tisztítása és javítása, kemencék
üzembe helyezése és javítása, konyhai felszerelések üzembe he-
lyezése, légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása,
öntözõberendezések üzembe helyezése és javítása, páncélszekré-
nyek karbantartása és javítása, számítógépek üzembe helyezése,
karbantartása és javítása, szivattyújavítás, vízvezeték-szerelés.

(210) M 07 03328 (220) 2007.10.02.
(731) Gréczi János, Budapest (HU)

(541) HELP! ENERGY DRINK
(511) 32 Energiaital.

(210) M 07 03329 (220) 2007.10.02.
(731) Gréczi János, Budapest (HU)

(541) GHOST ENERGY DRINK
(511) 32 Energiaital.

(210) M 07 03330 (220) 2007.10.02.
(731) Gréczi János, Budapest (HU)

(541) PREDATOR ENERGY DRINK
(511) 32 Energiaital.

(210) M 07 03731 (220) 2007.11.07.
(731) Hajdúsági Sütõdék Vagyonkezelõ Zrt., Debrecen (HU)

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

szati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra; bébi-
ételek.

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

32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, alkoholmentes ita-
lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmé-
nyek italokhoz.

(210) M 07 03733 (220) 2007.11.07.
(731) Hajdúsági Sütödék Vagyonkezelõ Zrt., Debrecen (HU)

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek.

30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
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32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, alkoholmentes ita-
lok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmé-
nyek italokhoz.

(210) M 07 03820 (220) 2007.11.14.
(731) Helibor Kft., Izsák (HU)

(554)

(511) 33 Borok, pezsgõk, szeszes italok, (a sörök kivételével) a pezs-
gõkre.

(210) M 07 03821 (220) 2007.11.14.
(731) Helibor Kft., Izsák (HU)

(554)

(511) 33 Borok, pezsgõk, szeszes italok, (a sörök kivételével) a pezs-
gõkre.

(210) M 07 03289 (220) 2007.09.28.
(731) Hintalan László János 60%, Keszthely (HU);

Pap Gábor 40%, Budapest (HU)

(546)

(511) 28 Társasjáték.

(210) M 07 03822 (220) 2007.11.14.
(731) Honvéd Futball Club Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) Kovátsné dr. Rech Erika, Budapesti 62. sz. Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, sapkák.

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

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, reklámanyagok, reklámszövegek ké-
szítése és publikálása, szabadtéri hirdetés, szállodai üzletvezetés,
televíziós reklámozás, rádiós reklámozás, hirdetési hely kölcsön-
zése, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai
munkák.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, sportedzõtábori szolgáltatások, sportlétesítmé-
nyek üzemeltetése, sportversenyek rendezése, stadionok bérlete,
szabadidõs szolgáltatások nyújtása, testnevelés, tornatanítás, vi-
deo (szalagra filmezés), sportoktatás, sportoktatási tárgyú infor-
mációk, sportoktatási vizsgáztatás, idõ mérése sporteseménye-
ken, sportakadémiák (oktatás), egészségvédõ klubok (kondicio-
nálás).

43 Vendéglátás (élelmezés), idõleges szállásadás, gyorsétter-
mek, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, motelek, panziók,
szállodai szolgáltatások, önkiszolgáló éttermek.

(210) M 07 03222 (220) 2007.09.24.
(731) Horváth Pál, Budapest (HU)

(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása; utazásszervezés.

(210) M 07 03589 (220) 2007.10.25.
(731) Hotel Arborétum Kft., Kunsziget (HU)
(740) dr. Tálas K. József, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) HOTEL ARBORÉTUM
(511) 43 Vendéglátási szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.
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(210) M 07 03055 (220) 2007.09.10.
(731) Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

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

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

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

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

(210) M 07 03056 (220) 2007.09.10.
(731) Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

(546)

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

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

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

(210) M 07 03057 (220) 2007.09.10.
(731) Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

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

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

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

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

(210) M 07 03058 (220) 2007.09.10.
(731) HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

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

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

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

(210) M 07 03059 (220) 2007.09.10.
(731) HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

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

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

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

(210) M 07 03124 (220) 2007.09.13.
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 5 Édességek és cukrászáruk szíverõsítõ és más erõsítõhatás-
sal, édességek és cukrászáruk cukorbetegek számára gyógyászati
alkalmazásra, gyógycukorkák; mindezek gyógynövénytartalom-
mal.

30 Édességek és cukrászáruk, cukorkák, édességek és cukrás-
záruk karácsonyfa díszítésére, karamellák, cukortabletták; mind-
ezek gyógynövénytartalommal.

(210) M 07 03125 (220) 2007.09.13.
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 5 Édességek és cukrászáruk szíverõsítõ és más erõsítõhatás-
sal, édességek és cukrászáruk cukorbetegek számára gyógyászati
alkalmazásra, gyógycukorkák; mindezek kamillát tartalmaznak
vagy kamillaízûek.

30 Édességek és cukrászáruk, cukorkák, édességek és cukrás-
záruk karácsonyfa díszítésére, karamellák, cukortabletták; mind-
ezek kamillát tartalmaznak vagy kamillaízûek.
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(210) M 07 03126 (220) 2007.09.13.
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 5 Édességek és cukrászáruk szíverõsítõ és más erõsítõhatás-
sal, édességek és cukrászáruk cukorbetegek számára gyógyászati
alkalmazásra, gyógycukorkák; mindezek zsályát tartalmaznak
vagy zsályaízûek.

30 Édességek és cukrászáruk, cukorkák, édességek és cukrás-
záruk karácsonyfa díszítésére, karamellák, cukortabletták; mind-
ezek zsályát tartalmaznak vagy zsályaízûek.

(210) M 07 03127 (220) 2007.09.13.
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 5 Édességek és cukrászáruk szíverõsítõ és más erõsítõhatás-
sal, édességek és cukrászáruk cukorbetegek számára gyógyászati
alkalmazásra, gyógycukorkák; mindezek mézfût tartalmaznak
vagy mézfûízûek.

30 Édességek és cukrászáruk, cukorkák, édességek és cukrás-
záruk karácsonyfa díszítésére, karamellák, cukortabletták; mind-
ezek mézfût tartalmaznak vagy mézfûízûek.

(210) M 07 03128 (220) 2007.09.13.
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 5 Édességek és cukrászáruk szíverõsítõ és más erõsítõhatás-
sal, édességek és cukrászáruk cukorbetegek számára gyógyászati
alkalmazásra, gyógycukorkák; mindezek csipkebogyót tartal-
maznak vagy csipkebogyóízûek.

30 Édességek és cukrászáruk, cukorkák, édességek és cukrás-
záruk karácsonyfa díszítésére, karamellák, cukortabletták; mind-
ezek csipkebogyót tartalmaznak vagy csipkebogyóízûek.

(210) M 07 03129 (220) 2007.09.13.
(731) I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
(740) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 5 Édességek és cukrászáruk szíverõsítõ és más erõsítõhatás-
sal, édességek és cukrászáruk cukorbetegek számára gyógyászati
alkalmazásra, gyógycukorkák; mindezek hársfavirágot tartal-
maznak vagy hársfavirágízûek.

30 Édességek és cukrászáruk, cukorkák, édességek és cukrás-
záruk karácsonyfa díszítésére, karamellák, cukortabletták; mind-
ezek hársfavirágot tartalmaznak vagy hársfavirágízûek.

(210) M 07 04120 (220) 2007.12.13.
(731) IKO Kábeltévé Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

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

(210) M 07 04232 (220) 2007.12.19.
(731) Illés Csók és Társa Kkt., Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(541) NEZPIRATEUR
(511) 10 Meleg levegõvel mûködõ gyógyászati készülékek, pumpák

gyógyászati használatra, testüregek tisztítására szolgáló készülé-
kek, orrváladék-eltávolító eszközök.

(210) M 07 00640 (220) 2007.02.23.
(731) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC, London (GB)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(541) ÉLETRE KELTI A FÁT
(511) 2 Festékek, kencék, mázok, lakkok; szárítóanyagok (a kike-

ményedõ szárítóanyagokat is beleértve), hígítók és színezékek
mint festékek, kencék, mázok és lakkok adalékanyagai; rozsda el-
leni védõszerek és fakonzerváló anyagok, készítmények.
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(210) M 07 03062 (220) 2007.09.10.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) Észak-Keleti Építõ Szépítõ Ötlet
(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(210) M 07 03063 (220) 2007.09.10.
(731) Inform Média Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok.

35 Reklámozás.

(210) M 07 03721 (220) 2007.11.07.
(731) Ivancsics Ilona, Szentendre (HU)

(546)

(511) 41 Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; színházi társulat
szervezése; színházi produkciók és ezek szervezése; szinkronizá-
lás; alkotómûhelyek szervezése; elõadások díszleteinek kölcsön-
zése; elõadómûvészek szolgáltatásai; élõ elõadások bemutatása;
televíziós szórakoztatás; zenés kabarék, varieték.

(210) M 07 03747 (220) 2007.11.07.
(731) J. & P. Coats, Limited, Glasgow, Scotland (GB)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) PIROSKA
(511) 23 Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

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

(210) M 07 03789 (220) 2007.11.13.
(731) Jaf Holz Ungarn Kft., Dunaharaszti (HU)
(740) dr. Ágoston Alexandra ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.

(210) M 07 02945 (220) 2007.08.28.
(731) Jekl Béla, Villány (HU)
(740) Kormos Ágnes egyén szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 33 Borok.

(210) M 07 03381 (220) 2007.10.04.
(731) dr. Kalmár Gergely, Szeged (HU);

Kalmár Edit Virág, Szeged (HU)

(546)

(511) 5 Italok gyógyászati célra, mikroorganizmusok és piócák, bé-
biételek, gyógyteák és gyógyászati célra használt anyagok, diétás
anyagok.

29 Hús, hal-, baromfi- és vadhúsok; húskivonatok; tartósított,
szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok,
kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

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

31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok;
élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növé-
nyek és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

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

(210) M 07 00389 (220) 2007.02.06.
(731) Kelet Tender Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Nyíregyháza (HU)
(740) dr. Bagaméry-Szalay Róbert, Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda,

Nyíregyháza

(541) TENDERTÁR
(511) 35 Információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése;
számítógépes internetalapú adatbázis kialakítása és mûködtetése,
valamint partnerek számára elérhetõvé tétele, nyilvántartás vezeté-
se közbeszerzési eljárásokban részt vevõk és érdekeltek számára.

(210) M 07 03743 (220) 2007.11.07.
(731) Kem-Univerzál Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás és marketingtevékenység; kereskedelmi ügyle-
tek bonyolítása; árubemutatók; üzleti információk.

(210) M 07 02922 (220) 2007.08.23.
(731) King Music Management Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Cseh Gabriella ügyvéd, Budapest

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

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés; rádió- vagy televízió-mûsorok sugárzását bizto-
sító szolgáltatások.

39 Szállítás, utazásszervezés.

(210) M 07 03349 (220) 2007.10.02.
(731) Kovács Gyula, Sopron (HU)
(740) Török Antal, Gyõr
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(546)

(511) 36 Ingatlanügynökség, ingatlanközvetítés; biztosítás-, pénz-
ügyi, ingatlanügyletek; ingatlan-, befektetés-, pénz-, biztosítási
ügyek esetében tanácsadás; pénzügyi értékelések; vagyonkeze-
lés, ingatlan értékbecslése, ingatlanforgalmazás, -bérbeadás és
-kezelés.

41 Nevelés; szakmai képzés; közép-, felsõfokú, egyetemi, vál-
lalati, egyéb szervezeten belüli oktatás, továbbképzés, vezetõkép-
zés, felnõttoktatás.

42 Mérnöki tevékenység, tervezés, mûszakirajz-készítés (mér-
nöki munka), mûszaki tervtanulmányok készítése, mûszaki kuta-
tás, földmérés, szakvélemény adása (mérnöki munkákkal kapcso-
latban); építési tanácsadó szolgálat, fõvállalkozás, beruházásszer-
vezés és bonyolítás, építkezésekhez tervkészítés, mérnöki, szak-
értõi munkák, szakértõi vélemények; geodéziai térképek készíté-
se; környezet- és természetvédelmi tanulmányok kidolgozása;
számítástechnikai tanácsadás; számítógép-programozás, adatbá-
zisok mûködtetése és kezelése, weblapok összeállítása és elkészí-
tése, üzleti tranzakciók dokumentációjának elkészítése.

(210) M 07 03875 (220) 2007.11.21.
(731) Kraft Foods Schweiz Holding AG, Zurich (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) MILKA GOLD
(511) 30 Kakaó, csokoládé, kakaós italok, csokoládés italok és az

ezek elkészítéséhez szükséges anyagok; péksütemények, kek-
szek, tészták és cukrászsütemények, különösen cukros és csoko-
ládés cukrászsütemények, tésztakészítmények, gabonapelyhek-
bõl és ehetõ jégbõl készült termékek.

(210) M 07 03877 (220) 2007.11.21.
(731) Kraft Foods Schweiz Holding AG, Zurich (CH)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) MILKA SILVER
(511) 30 Kakaó, csokoládé, kakaós italok, csokoládés italok és az

ezek elkészítéséhez szükséges anyagok; péksütemények, kek-
szek, tészták és cukrászsütemények, különösen cukros és csoko-
ládés cukrászsütemények, tésztakészítmények, gabonapelyhek-
bõl és ehetõ jégbõl készült termékek.

(210) M 07 03554 (220) 2007.10.20.
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Novo mesto (SI)
(740) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros

& Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) CAZAPROL
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények.

(210) M 07 01818 (220) 2007.05.16.
(731) KUTE Kft., Soltszentimre (HU)

(541) ÖRDÖGVÉR
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 07 01819 (220) 2007.05.16.
(731) KUTE Kft., Soltszentimre (HU)

(541) BOSZORKÁNYTEJ
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 07 03580 (220) 2007.10.24.
(731) Kónya Tiborné, Pécs (HU)
(740) dr. Keresnyei Boglárka ügyvéd, Pécs

(541) Elizabeth N.
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 03581 (220) 2007.10.24.
(731) Kónya Tiborné, Pécs (HU)
(740) dr. Keresnyei Boglárka ügyvéd, Pécs

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 03402 (220) 2007.10.08.
(731) Life-Quality Hungary Kft., Pécs (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 30 Kenyér, péksütemények, zsemlék.

(210) M 07 04212 (220) 2007.12.18.
(731) Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Fõapátság,

Pannonhalma (HU)
(740) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Likõrök.

(210) M 07 02684 (220) 2007.07.24.
(731) Magyar Országos Horgász Szövetség, Budapest (HU)
(740) dr. Mihály Tamás, Fülöp és Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

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

tevékenységek.

(210) M 06 03726 (220) 2006.11.14.
(731) Magyar Posta Biztosító Zrt., Budapest (HU)

(541) AutóÕr
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-

letek.

(210) M 06 03725 (220) 2006.11.14.
(731) Magyar Posta Életbiztosító Zrt., Budapest (HU)

(541) HitelÕr
(511) 36 Biztosítás, pénzügyi ügyletek, valutaügyletek, ingatlanügy-

letek.
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(210) M 07 01989 (220) 2007.05.25.
(731) Magyar RTL Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

38 Távközlés.

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

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

(210) M 07 03378 (220) 2007.10.04.
(731) Magyar Sörgyártók Szövetsége, Budapest (HU)
(740) dr. Fülöp Zoltán ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 32 Sörök, ásványvizek, szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes
italok, gyümölcsitalok, gyümölcslevek, szörpök és más készítmé-
nyek italokhoz.

33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 07 03341 (220) 2007.10.02.
(731) Magyar Telekom Távközlési Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek, brosú-
rák, katalógusok, magazinok, naptárak, nyomtatványok, transz-
parensek (papíráruk).

35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi admi-
nisztráció.

38 Távközlés.

(210) M 07 02254 (220) 2007.06.20.
(731) Magyar Víziközmû Szövetség, Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Reklámozás és kereskedelmi ügyletek; reklámozás; keres-
kedelmi ügyletek intézése; kereskedelmi ügyletek adminisztráci-
ója; irodai munkák.

(210) M 07 02911 (220) 2007.08.23.
(731) ManOpen Irodatechnikai Kft., Gödöllõ (HU)
(740) dr. Buzády Csongor, BKRU Buzády, Kölcsey-Rieden és Udvari

Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ManoArt
(511) 2 Festékek; nyomdafesték; nyomdai pépek (tinták); színezé-

kek; színezõanyagok; tinták (tonerek) fénymásoló gépekhez; to-
nerek (tinták) fénymásoló gépekhez; tonerpatronok (töltve)
nyomtatókhoz és fénymásolókhoz.

(210) M 07 03514 (220) 2007.10.16.
(731) Masterplast Group Zrt., Sárszentmihály (HU)
(740) Gláser Tamás, Lárhen Iparjogvédelmi, Tanácsadás, Menedzser

és Szolgáltató Kft., Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás és marketingtevékenység; kereskedelmi ügyle-
tek bonyolítása; árubemutatók; üzleti információk.

(210) M 07 03372 (220) 2007.10.04.
(731) Mehta Vineet Kumar, Lemont, Illinois (US)
(740) dr. Vizeli Kornél ügyvéd, Debrecen

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

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

(210) M 07 02996 (220) 2001.05.30.
(731) MERLONI BRANDS KFT, Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(541) ELCO
(511) 11 Fûtõ-, szellõztetõ-, vízszolgáltató és gõzfejlesztõ berende-

zés, elõnyösen olaj-, gáz- és kettõs tüzelésû égõk, és azok nem
elektromos részei; fûtõbojlerek olaj-, gáz- és kettõs tüzelésû égõk-
höz és szilárd anyagokhoz; egészségügyi berendezések, neveze-
tesen zuhanykabinok, légkondicionáló rendszerek, léghûtõk; at-
moszférikus gázégõk és gázbojlerek, amelyeket atmoszférikus
gázégõk üzemeltetnek; fûtõegységek, amelyek elsõsorban bojle-
rekbõl, olaj-, gáz- vagy kettõs tüzelésû égõkbõl és/vagy napkol-
lektorokból, fûtõakkumulátorokból, ellenõrzõ és szabályozóbe-
rendezésekbõl és keringtetõszivattyúkból, valamint hidraulikus
elosztókból és ezek alkatrészeibõl, továbbá gyújtószerkezetbõl
állnak; melegvíz-tárolók és vízmelegítõk; fûtõ- és keringtetõszi-
vattyúk; gáz- és olajkondenzáló berendezések, amelyek fõleg a
kondenzálókészülékbõl, csepegtetõedényekbõl, hõcserélõkbõl,
többcsatornás kerámiaégõkbõl, keringtetõszivattyúkból és mû-
anyag vagy fémcsõvel ellátott gázelvezetõ berendezésbõl állnak;
napkollektorok és napkollektoros fûtõberendezések; fotocellás
berendezések, amelyek fõleg áramfejlesztésre alkalmas napele-
mes egységekbõl, impedanciakonverterbõl, ellenõrzõ és szabá-
lyozóberendezésbõl és ezek alkatrészeibõl állnak; szabályozó és
biztonsági alkatrészek a napkollektorokhoz, fotocellás, olaj- és
gázberendezések és csövek, vízelvezetõ berendezések és csövek;
elektromosság tárolására szolgáló blokkok; kombinált hõ- és
energiagenerátor berendezések és azok alkatrészei.

(210) M 07 03502 (220) 2007.10.16.
(731) Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Papcsák Ferenc, Dr. Papcsák Ferenc Ügyvéd Irodája,

Solymár
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(546)

(511) 36 Finanszírozási szolgáltatások.

(210) M 07 02954 (220) 2007.08.28.
(731) Miss 3 Beauty Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Szórakoztatás, tv, film- és videomûsorok; szervezés, ver-
senyszervezés, szépségversenyek; szórakozási lehetõségek bizto-
sítása, sportrendezvények, vendéglátás, vendéglátó, szórakoztató
szolgáltatások.

(210) M 07 03355 (220) 2007.10.02.
(731) MITAC INTERNATIONAL CORPORATION, Hsinchu,

Taiwan (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Számítógépek, számítógépes nyomtatók; lemezmeghajtók;
számítógépes billentyûzetek; számítógépszoftver; számítógépes
egér; PC-vel kompatibilis gépekhez hozzáadható hardverelemek;
nyomtatott áramköri kártyamodulok; modemek; számítógépes
monitorok; számítógépes szkennerek; digitális személyi titkárok
(PDA-k); hálózati kártyák; számítógépes hálózatvezérlõk; tele-
fonkészülékek; telefonüzenet-rögzítõk; mobiltelefonok; cellate-
lefonok; kihangosító fejhallgatók cellatelefonokhoz gépkocsiban
történõ használatra; cellatelefon-tartók gépkocsiban történõ hasz-
nálatra; mûholdas navigációs rendszerek, nevezetesen globális
helymeghatározó rendszerek (GPS-ek); gépjármû-elektronikai
helymeghatározó rendszerek; mûholdas globális helymeghatáro-
zó rendszerek; helymeghatározó rendszerek jármûvek és hajók
nyomkövetésére; félvezetõk; illesztõkártyák; integrált áramkö-
rök; MP3-lejátszók; hordozható multimédiás lejátszók; folyadék-
kristályos kijelzõs televíziók (LCD TV-k); multimédiás lejátszók;
digitális médiaadapterek; elektronikus játékkészülékek televízió-
val való használathoz.

(210) M 07 00392 (220) 2007.02.06.
(731) Modultechnika Kft., Ajka (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) BakonyNet
(511) 38 Távközlés; elektronikus levelezés, e-mail; kábeltelevíziós

mûsorszórás; közlések üvegszálas hálózatok útján; számítógép-
terminálok közötti összeköttetések; telefonszolgáltatások; üzene-
tek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek
küldése.

(210) M 07 03536 (220) 2007.10.18.
(731) Molnár László, Edelény (HU)

(546)

(511) 30 Péksütemények (kürtõskalács).

(210) M 07 04002 (220) 2007.11.29.
(731) Mosonmagyaróvári Fémszerelvény Zrt.,

Mosonmagyaróvár (HU)
(740) dr. Illés Tamás ügyvéd, Dr. Illés Ügyvédi Iroda,

Mosonmagyaróvár

(546)

(511) 6 Lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek és
csõvezetékek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más
osztályokba, így különösen csapok, golyóscsapok, cövekek fém-
bõl, csapszegek, csavarok fémbõl, csatok fémbõl, csavaralátétek,
alátétgyûrûk fémbõl, csõbilincsek, konzolok építményekhez, csõ-
elágazások fémbõl, csõhálózat fémbõl, csõtoldatok fémbõl, fém-
szerelvények építményekhez, rézgyûrûk, szelepek fémbõl (nem
géprészek), vízvezetékszelepek fémbõl.
11 Világító-, fûtõ-, gõzfejlesztõ, fõzõ-, hûtõ-, szárító-, szellõz-
tetõ-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések.

(210) M 07 03146 (220) 2007.09.14.
(731) MTM-SBS Televízió Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

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

mos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-,
jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések
és- felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,
másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hang-
lemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érme-
bedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek,
számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek;
tûzoltó készülékek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyár-
táshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers
vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üve-
get); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.
28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek.
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35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

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

(210) M 07 02269 (220) 2007.06.20.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(541) A NAGY FOGYÁS Aki veszít az nyer
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

38 Távközlés.

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

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

(210) M 07 02270 (220) 2007.06.20.
(731) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Gedey Gábor ügyvéd, Budapest

(541) A NAGY FOGYÁS
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

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

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

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.

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

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

(210) M 07 00933 (220) 2007.03.21.
(731) My-Box Menedzsment Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Deteky Gábor, Deteky Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; anyagok mûvé-
szek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételé-
vel); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); cso-
magolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más
osztályokba); nyomdabetûk; klisék.

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

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

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

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

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

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

(210) M 06 03969 (220) 2006.12.06.
(731) Mészáros Géza, Dunaújváros (HU)
(740) dr. Borbás Péter ügyvéd, Dunaújváros

(546)

(511) 16 Mesekönyvek, gyermek- és ifjúsági foglalkoztatókönyvek,
füzetek, képeslapok.

28 Csillagjáró szán; miki mobil; csodatevõ télapó szobor; min-
dentevõ szörny.

38 Postai küldõszolgálat.

41 Gyermek- és felnõttszórakoztatás; mikulásesküvõ; mikulás-
ház látogatása gyermekfoglalkozásokkal; manók háza látogatása
gyermekfoglalkozásokkal; „sarkcsillag” rendezvények háza
gyermekfoglalkozásokkal; jóság kapuja gyermekfoglalkozások-
kal; madárház „DODÓ” madárpark; „kékszarvas” ifjúsági szál-
láshely; krampusztanya gyermekfoglalkozásokkal; „Róka Ru-
di-lak” gyermekfoglalkozásokkal; látványtó gyermekfoglalkozá-
sokkal; titokház gyermekfoglalkozásokkal; lólak gyermekfoglal-
kozásokkal; barlangszínház gyermekfoglalkozásokkal; szarvas-
park gyermekfoglalkozásokkal; állatsimogató; látvány játékgyár
gyermekfoglalkozásokkal; kézmûvesek háza gyermekfoglalko-
zásokkal.
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(210) M 07 03741 (220) 2007.11.07.
(731) Naturprodukt Kft., Törökbálint (HU)

(541) SILYBINON
(511) 5 Gyógyhatású étrend-kiegészítõ.

(210) M 07 03356 (220) 2007.10.02.
(731) Novartis AG, Basel (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) NEO-CITRAN IMMUNO
(511) 5 Gyógyszerészeti termékek.

(210) M 07 02271 (220) 2007.06.20.
(731) Olé Magyarország Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kléger Viktor, Kléger Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények
és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ,
sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég, ki-
véve ketchup, adalékokkal és/vagy ízanyagokkal kiegészített ket-
chup.

43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(210) M 07 03505 (220) 2007.10.16.
(731) OptiSun Kft., Miskolc (HU)
(740) Karaffy Erzsébet szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(546)

(511) 9 Napszemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegtokok, szem-
üvegzsinórok, szemüvegek (optikai), optikai cikkek, optikai len-
csék.

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

44 Orvosi szolgáltatások, szemvizsgálat, optikusok szolgálta-
tásai, szemüvegkészítés.

(210) M 06 04184 (220) 2006.12.21.
(731) OTP BANK Nyrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

letek; ezen belül pénzügyi és banki szolgáltatások általában, áru-
és kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogban-
ki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési alapok veze-
tése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és
távközlési hálózatokon keresztül nyújtott (telebank) banki és
pénzügyi szolgáltatások, lízingügyletek, különösen gépjármûlí-
zing; életjáradék- és nyugdíj-folyósítási valamint biztosítási szol-
gáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosí-
tás), utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármû- és hajóbizto-
sítások, lakás-, ingatlan- és építkezési biztosítások, mûtárgy- és
egyéb speciális biztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgal-
mazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet, ingatlanberu-
házás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bér-
beadása és -vétele.

(210) M 07 03029 (220) 2007.09.06.
(731) Palánki Lajos, Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; rádiós és televíziós reklámozás; online hirdetõi tevé-
kenység számítógépes hálózaton; hirdetések levélben megrendel-
ve; hirdetési helyek szervezése, kölcsönzése; hirdetési oldalak ké-
szítése; reklámszövegek publikálása, reklámanyagok, prospektu-
sok terjesztése; reklámügynökségek, hirdetõügynökségek; sajtó-
figyelés; szabadtéri hirdetés; kereskedelmi, reklám- és hirdetõ-
ügynökségek, információs ügynökségek; üzleti információk; iro-
dai munkák; számítógépes nyilvántartások kezelése; kereskedel-
mi vagy reklámcélú kiállítások, vásárok szervezése; piackutatás.

38 Összeköttetések, közlések; rádió- és televíziómûsor-készí-
tés, sugárzás, rádióadás; rádiómûsorok közvetítése (értesítések,
híradás, rádiómûsor-utánközlés), rádiós reklám; reklámanyagok,
reklámdokumentáció rendezése.

(210) M 07 03030 (220) 2007.09.06.
(731) Palánki Lajos, Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 16 Nyomtatványok, újságok, folyóiratok; regionálisan terjesz-
tett idõszaki nyomtatott információs, tájékoztató-, reklámanya-
gok; hírlevelek; magazinok; könyvek; egyéb nyomdaipari termé-
kek, nyomtatott anyagok, poszterek, plakátok, falragaszok papír-
ból; papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba.

(210) M 07 03031 (220) 2007.09.06.
(731) Palánki Lajos, Budapest (HU)
(740) Török Antal, Gyõr

(546)

(511) 36 Ingatlan- és lakásügynökségek; ingatlankezelés; ingatlanlí-
zing; ingatlanok értékbecslése; ingatlanok, lakó-, iroda-, ipari és
mezõgazdasági ingatlanok bérlete.

(210) M 07 03140 (220) 2007.09.14.
(731) Parmis Ingatlankezelõ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Balázs Ildikó, Dr. Balázs Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PARS
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatás; ideiglenes szállás-

adás; gyorséttermek; vendéglátóipar; étkezdék; éttermek; önki-
szolgáló éttermek.
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(210) M 07 03286 (220) 2007.09.28.
(731) PENTA PHARMA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

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

Iroda, Gyõr

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

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

(210) M 07 02912 (220) 2007.08.23.
(731) Pesti Est Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Schiffer András ügyvéd, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás és ügyletek.

(210) M 06 01790 (220) 2006.05.23.
(731) Plusfood Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Reiniger Balázs, Reiniger Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szá-
rított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzse-
mek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok; különösen gyorsfagyasztott és gyorsan elkészíthetõ éte-
lek, „finger food” ételek.

32 Alkoholmentes italok, sörök.

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; különösen étter-
mi szolgáltatások, ételek készítése.

(210) M 07 03348 (220) 2007.10.02.
(731) Polgár Pince Kft., Villány (HU)
(740) dr. Zilai János, Földes-Kõvári-Zilai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ARANYHÁRS
(511) 33 Borok.

(210) M 07 03709 (220) 2007.11.06.
(731) Poller Roland, Bonyhád (HU)

(546)

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

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

(210) M 07 03710 (220) 2007.11.06.
(731) Poller Roland, Bonyhád (HU)

(546)

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

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

(210) M 07 02362 (220) 2007.06.29.
(731) Profoodmerk Kft., Debrecen (HU)

(546)

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

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

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

(210) M 07 03795 (220) 2007.11.13.
(731) Pólus Péter Csaba, Göd (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 07 03796 (220) 2007.11.13.
(731) Pólus Péter Csaba, Göd (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).
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(210) M 07 03797 (220) 2007.11.13.
(731) Pólus Péter Csaba, Göd (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 07 03798 (220) 2007.11.13.
(731) Pólus Péter Csaba, Göd (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 07 03799 (220) 2007.11.13.
(731) Pólus Péter Csaba, Göd (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 07 03800 (220) 2007.11.13.
(731) Pólus Péter Csaba, Göd (HU)

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

(210) M 07 03108 (220) 2007.09.12.
(731) Ragoncsa Zoltán, Szigetvár (HU);

Koncz Csaba, Szigetvár (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

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

tevékenységek.

(210) M 07 03071 (220) 2007.09.10.
(731) Rainy Entertainment Co., Ltd., Seoul (KR)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) RAIN
(511) 41 Énekesek által elõadott szórakoztatási szolgáltatások; zenei

elõadások bemutatása; játék elõadások bemutatása; operák bemu-
tatása; hangversenyek rendezése és levezetése; hangverseny-
szolgáltatások; színházi irányítás; stúdiószolgáltatások rögzítése;
színpadi rendezés; zenés videofilmek készítése; show-k rendezé-
se; színházi darabok rendezése; lemezfelvétel; hangfelvétel diszt-
ribúciója (szállítás nélkül); hangfelvétel-készítés; lemezkölcsön-
zés; videokazetta-kölcsönzés; DVD kölcsönzése; rádió- és televí-
zióprogramok készítése; rádió- és televízióprogram disztribúciója
(szállítás nélkül); filmek disztribúciója (szállítás nélkül); filmek
bemutatása; fesztiválok rendezése; filmek készítése; animációk
készítése; szórakoztatócsoportok elrendezése; szórakoztatási in-
formációk; könyvkiadás; folyóirat-kiadás; nevelési információ;
filmakadémiák; zeneakadémiák; játékközpontok ellátása; játék-
szponzorálás és reklámozási szolgáltatások; sportversenyek ellá-
tása; online játékszolgáltatások.

(210) M 07 03112 (220) 2003.10.22.
(731) REWE-Zentral AG, Köln (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) MAVIT
(511) 33 Szeszes italok, fõleg aquavit.

(210) M 07 03553 (220) 2007.10.20.
(731) Rise FM Kft., Szentendre (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

38 Távközlés.

(210) M 07 03535 (220) 2007.10.18.
(731) Royal Borház Európa Kft., Szarvas (HU)
(740) dr. Mészáros János József, Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc

(546)

(511) 33 Soproni eredetmegjelölés területérõl származó borok.
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(210) M 07 03782 (220) 2007.11.12.
(731) Rácz Kinga, Eger (HU);

Rácz Krisztián, Eger (HU)

(541) KORONA BIRTOK ÉS PINCÉSZET
(511) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

(210) M 07 03115 (220) 2007.09.12.
(731) RÓNA Dohányfeldolgozó Korlátolt Felelõsségû Társaság,

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

(541) Cocktail
(511) 34 Abszorbenspapír pipához; bagó; borostyánból készült szi-

var- és cigarettaszipkák; cigarettapapír; cigaretta-papírívek; ciga-
rettaszipkák, nem nemesfémbõl; cigarettaszopókák; cigarettaszû-
rõk; cigarettatartók; cigarettatárcák, nem nemesfémbõl; cigaret-
ták; cigarillók; dohány; dohánypótló anyagokat tartalmazó ciga-
retták, nem gyógyászati használatra; dohánytartó edények, nem
nemesfémbõl; dohányzacskók; gáztartályok öngyújtókhoz; gyu-
fatartók, nem nemesfémbõl; gyufák; gyufásdobozok, nem nemes-
fémbõl; hamutartók dohányosoknak, nem nemesfémbõl; öngyúj-
tók dohányosoknak; pipaállványok; pipatisztítók; pipák; sziva-
rok; szivarszipkák, nem nemesfémbõl; szivartartók, szivartárcák,
nem nemesfémbõl; szivarvágók; szopókák cigarettaszipkákhoz;
tubák; tubákosszelencék, nem nemesfémbõl; tûzkövek; zsebben
hordható eszközök cigarettasodráshoz.

(210) M 07 01548 (220) 2007.04.20.
(731) S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) NIGHT & DAY
(511) 5 Gyomirtó készítmények és féregirtók; rovarirtó szerek;

molyirtók; rovarriasztók; gombaölõ szerek (fungicidek); pat-
kányirtó szerek.

(210) M 07 04014 (220) 2007.11.30.
(731) Salty and Sweet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Varjas Attila, Varjas Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

(210) M 07 03380 (220) 2007.10.04.
(731) sanofi-aventis, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 35 Gyógyszerészeti termékekkel vagy tájékoztatással kapcso-
latos reklámozás; gyógyszerészeti vagy orvosi területen, számító-
gépes kezelés területén végzett üzleti konzultáció, információ
vagy tájékoztatás; kereskedelmi vagy reklámozással kapcsolatos
kiállítások szervezése; számítógépes hálózat segítségével végzett
online reklámozás minden fajtája, beleértve az internetet.

38 Távközlés rádió, elektronika, telefon, számítógép és közve-
tett adatfeldolgozás segítségével; mindenfajta számítógépes háló-
zat segítségével folytatott távközlés, beleértve az internetet; ada-
tok és ábrák számítógépes továbbítása; gyógyszerészeti és orvosi
információk különbözõ formában történõ továbbítása, beleértve
az internetet.

41 Nevelés; gyógyszerészeti és orvosi területen végzett képzés;
konferenciák, kongresszusok, szemináriumok szervezése és lebo-
nyolítása; kulturális és nevelési célú kiállítások szervezése; orvosi
és gyógyszerészeti témával kapcsolatos folyóiratok, könyvek,
útmutatók és adatbázisok kiadása.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, kutatási szolgálta-
tások, nevezetesen új termékekkel kapcsolatos kutatás és fejlesz-
tés, orvosi területen végzett kutatás, vegyészeti területen végzett
kutatás, biológiai és gyógyszerészeti kutatás, orvosi célú tudomá-
nyos kutatás; szoftverek és adatbázisok készítése és fejlesztése;
számítógépes weboldalak készítése.

44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások; a gyógyászati és egész-
ségmegõrzés területén folytatott konzultációk.

(210) M 07 03171 (220) 2007.09.18.
(731) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) MINT A NAGYOK
(511) 29 Tej, tejes italok, tejtermékek.

30 Kávé, filteres csomagolású kávé, kávéalapú italok; tejet tar-
talmazó kávé és kávés italok, tejpor, kávékiegészítõk, kakaó, cso-
koládé, gabonapelyhek, gyümölcsök, cukor, fûszernövények
vagy fûszerek vagy a kombinációja ezeknek a termékeknek; ká-
vékivonatok, instant kávé, kávékiegészítõk; tea, teaalapú italok,
leveles tea, fûszernövényekbõl készült tea, teakiegészítõk; teafõ-
zetek, fõzetek; kakaó, kakaóalapú italok, csokoládé és csokoládé-
kivonatok porban, szemcsés és folyékony alakban; cukor; italok
készítéséhez szükséges fûszernövények; italok készítéséhez
szükséges fûszernövények keveréke; italok készítéséhez szüksé-
ges keverékek, fõleg fûszernövények hozzáadott, szárított gyü-
mölccsel; fûszernövények fõzetei, nem gyógyászati célra.

(210) M 07 03172 (220) 2007.09.18.
(731) Sara Lee Hungary Gyártó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) DE 3 IN 1 KID PONT ÚGY, MINT A NAGYOK
(511) 29 Tej, tejes italok, tejtermékek.

30 Kávé, filteres csomagolású kávé, kávéalapú italok; tejet tar-
talmazó kávé és kávés italok, tejpor, kávékiegészítõk, kakaó, cso-
koládé, gabonapelyhek, gyümölcsök, cukor, fûszernövények
vagy fûszerek vagy a kombinációja ezeknek a termékeknek; ká-
vékivonatok, instant kávé, kávékiegészítõk; tea, teaalapú italok,
leveles tea, fûszernövényekbõl készült tea, teakiegészítõk; teafõ-
zetek, fõzetek; kakaó, kakaóalapú italok, csokoládé és csokoládé-
kivonatok porban, szemcsés és folyékony alakban; cukor; italok
készítéséhez szükséges fûszernövények; italok készítéséhez
szükséges fûszernövények keveréke; italok készítéséhez szüksé-
ges keverékek, fõleg fûszernövények hozzáadott, szárított gyü-
mölccsel; fûszernövények fõzetei, nem gyógyászati célra.
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(210) M 07 01526 (220) 2007.04.19.
(731) Schering-Plough Ltd. (Svájc törvényei szerint mûködõ vállalat),

Lucerne (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) OTOMAX
(511) 5 Állatorvosi készítmények.

(210) M 07 03371 (220) 2007.10.04.
(731) SECTOR Hungary 1992 Zrt., Budapest (HU)

(541) BIZALOMÉRT BIZTONSÁGOT
(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások; tûzriasztók fel-

szerelése, lopás elleni riasztók felszerelése és javítása.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; õrzött értékszállítás.

(210) M 07 01484 (220) 2007.04.19.
(731) SELLATON Hajlítottbútor Gyár Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Debrecen (HU)

(541) SZÉKÉRTÕ
(511) 6 Fémbútorok és alkatrészek.

20 Fából készült bútorok és alkatrészek.

(210) M 07 03207 (220) 2007.09.24.
(731) Sheng Xin, Budapest (HU)
(740) Huang Qi Ying, Budapest

(546)

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

(210) M 07 03068 (220) 2007.09.10.
(731) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company,

Seattle, Washington (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) CAFE ESTIMA BLEND
(511) 30 Õrölt és egész babkávé, kakaó, tea (gyógynövény és hagyo-

mányos tea), kávé, tea, kakaó és kávéitalok, valamint kávéalapú
italok, teaalapú italok, csokoládé és vanília por alakban; öntetek;
csokoládészirup, ízesített szirup italok készítéséhez, sült tészták,
beleértve a muffint, lángost, kekszet, aprósüteményt, cukrászsü-
teményeket és kenyeret, szendvicsek, granola, instant kávéital,
instant teaital, jégkrém és fagyasztott édességek; csokoládé, cu-
korka és édességek.

(210) M 07 03069 (220) 2007.09.10.
(731) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company,

Seattle, Washington (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) GAZEBO BLEND
(511) 30 Õrölt és egész babkávé, kakaó, tea (gyógynövény és hagyo-

mányos tea), kávé, tea, kakaó és kávéitalok, valamint kávéalapú
italok, teaalapú italok, csokoládé és vanília por alakban; öntetek;

csokoládészirup, ízesített szirup italok készítéséhez, sült tészták,
beleértve a muffint, lángost, kekszet, aprósüteményt, cukrászsü-
teményeket és kenyeret, szendvicsek, granola, instant kávéital,
instant teaital, jégkrém és fagyasztott édességek; csokoládé, cu-
korka és édességek.

(210) M 07 04013 (220) 2007.11.30.
(731) Szakál József, Budapest (HU)

(546)

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

(210) M 07 02266 (220) 2007.06.20.
(731) Szicsek Gyümölcsszesz és Likõr Üzem Kft., Tiszaföldvár (HU)
(740) Prisznyák Ilona, Budapest

(546)

(511) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció.

42 Vendéglátás.

(210) M 07 03047 (220) 2007.09.10.
(731) Szilasfood Élelmiszeripari, Kereskedelmi Kft., Kistarcsa (HU)

(546)

(511) 30 Fûszerek; ízesítõk; fûszerkeverék; ízesítõszerek; ételízesí-
tõk.
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(210) M 07 03373 (220) 2007.10.04.
(731) Szinger Bt., Liget (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(210) M 07 03061 (220) 2007.09.10.
(731) TERRA UNGHERIA Kft., Pécsvárad (HU)

(541) TOLNITE
(511) 19 Mûkõ.

(210) M 07 03177 (220) 2007.09.19.
(731) Tessloff és Babilon Kiadói Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Klubszolgáltatás, könyvkiadás, kulturális kiállítás szerve-
zése, múzeumi látogatás, oktatás, oktatási tárgyú információk,
oktatási vizsgáztatás, óvodák (nevelés), szabadidõs szolgáltatá-
sok nyújtása, szövegek kiadása, versenyek szervezése.

(210) M 07 02964 (220) 2007.08.29.
(731) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(210) M 07 02965 (220) 2007.08.29.
(731) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(210) M 07 02966 (220) 2007.08.29.
(731) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(210) M 07 02967 (220) 2007.08.29.
(731) Tokaj Kereskedõház Zrt., Tolcsva (HU)
(740) dr. Frank Andrea, Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 33 Tokaj eredetmegjelölés területérõl származó borok.

(210) M 07 02883 (220) 2004.05.11.
(731) Toray Kabushiki Kaisha (Toray Industries Inc.), Tokyo (JP)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) TRINTEE
(511) 24 Textil méteráru, ideértve a szõtt, nem szõtt, kötött és horgolt

textíliák.

25 Ruházati cikkek, úszószerelés, tornadressz.

(210) M 07 03331 (220) 2007.10.02.
(731) Törley Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) TALISMAN
(511) 33 Borok, pezsgõk.

(210) M 07 03334 (220) 2007.10.02.
(731) Törley Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) FORTUNA
(511) 33 Borok, pezsgõk.

(210) M 07 03335 (220) 2007.10.02.
(731) Törley Pezsgõpincészet Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) GÁLA
(511) 33 Borok, pezsgõk.

(210) M 07 01826 (220) 2007.05.16.
(731) Unipay mobilfizetõ Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)

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

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

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

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

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

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

38 Távközlés.

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

(210) M 07 03324 (220) 2007.10.01.
(731) Unipharma Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) PATICARD
(511) 35 Üzleti ügyvitel, gyógyszertárakkal összefüggõ kiskereske-

delmi szolgáltatások, kártyával vagy anélkül igénybe vehetõ
törzsvásárlói szolgáltatások, törzsvásárlói kártyával kapcsolatos
szolgáltatások, vásárlási kedvet fokozó és promóciós programok
menedzselése, kártyához kötött promóciós akciók megszervezé-
se, mûködtetése és felügyelete, a vásárlók jutalmazásával kapcso-
latos programok, a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatos informáci-
ós és tanácsadó szolgáltatások.

(210) M 07 03562 (220) 2000.12.20.
(731) VAMIX, naamloze vennootschap, Gent (BE)
(740) dr. Szigeti Éva ügyvéd, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(546)

(511) 30 Fánk (donut), mélyhûtött fánk; lisztbõl, illetve gabonából
készült készítmények fánk készítéséhez.

(210) M 07 03327 (220) 2007.09.26.
(731) Veres Zoltán, Miskolc (HU)

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

letek.

(210) M 07 03990 (220) 2007.11.28.
(731) Viniqum Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Markó Andrea, Markó & Czebe Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Pilseni eredetmegjelölésû területrõl származó sörök.

(210) M 07 03991 (220) 2007.11.28.
(731) Viniqum Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Markó Andrea, Markó & Czebe Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Pilseni eredetmegjelölésû területrõl származó sörök.

(210) M 07 03992 (220) 2007.11.28.
(731) Viniqum Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Markó Andrea, Markó & Czebe Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 32 Pilseni eredetmegjelölésû területrõl származó sörök.

(210) M 07 03745 (220) 2007.11.07.
(731) Voice-Kraft Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 9 Hangszóródobozok, hangátviteli készülékek, hangszórók,
hangosbemondók, hangvisszaadó készülékek, határolók, limit-
erek.

(210) M 07 03566 (220) 2007.10.24.
(731) WÓKER-TRADE Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Tabdi (HU)
(740) dr. Csvila István, Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda,

Szeged

(541) Cifraszûrõs Barack
(511) 33 Pálinkák, brandyk.

A rovat 185 db közlést tartalmaz.
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(111) 192.558 (151) 2008.02.28.
(210) M 08 00032 (220) 2008.01.08.
(732) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)

(541) EGISTROZOL
(511) 5 Onkológiai betegségek kezelésére szolgáló humán gyógy-

szerészeti készítmények.

(111) 192.812 (151) 2008.02.28.
(210) M 08 00048 (220) 2008.01.07.
(732) Hubai Tamás, Budapest (HU)

(541) Cés
(511) 38 Elektronikus hirdetõtábla (fórum) szolgáltatás; elektronikus

közösségi portál fenntartása; elektronikus levelezés (e-mail); szá-
mítógép-terminálok közötti összeköttetések; szöveges beszélge-
tés (chat) szolgáltatás; távközlési kapcsolat létesítése számítógé-
pes világhálóval; üzenetek és képek továbbítása számítógépek
segítségével; üzenetek küldése.

(111) 192.597 (151) 2008.02.28.
(210) M 08 00005 (220) 2008.01.02.
(732) ISD Dunaferr Dunai Vasmû Zrt., Dunaújváros (HU)
(740) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezõgazdasági, kerté-
szeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan mûgyanták, fel-

dolgozatlan mûanyagok; trágyák; vegyi tûzoltó szerek; fémek
edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek
tartósítására szolgáló vegyi anyagok; cserzõanyagok; cserzõanya-
gok; ipari rendeltetésû ragasztóanyagok.
4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító
és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzine-
ket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek világításra.
6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok; hor-
dozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz, nem
elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek,
fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekré-
nyek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba, ércek.
19 Nem fém építõanyagok; nem fémbõl készült merev építési
csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémbõl készült hordozha-
tó szerkezetek; emlékmûvek nem fémbõl.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.
39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés.
40 Anyagmegmunkálás.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ szolgáltatások;
számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés.
45 Jogi szolgáltatások.

(111) 192.813 (151) 2008.02.28.
(210) M 08 00261 (220) 2008.01.28.
(732) Schering-Plough Ltd., Lucerne 6 (CH)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) ELOBASE
(511) 5 Gyógyhatású kozmetikumok.

A rovat 4 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 192.558, 192.812,
192.597, 192.813
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(111) 191.100 (151) 2007.09.13.
(210) M 04 03487 (220) 2004.08.16.
(732) Co-op Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Rt.,

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

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

tisztító, fényesítõ, súroló és csiszolószerek, szappanok, illatsze-
rek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek, az
újszülött, bébi, kisgyermek és gyermek ápolószerek kivételével.

(111) 191.498 (151) 2007.10.17.
(210) M 07 01490 (220) 2007.04.19.
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerkészítmények.

(111) 191.731 (151) 2007.11.19.
(210) M 04 04089 (220) 2004.10.05.
(732) Mikon Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

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

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

(111) 191.802 (151) 2007.11.29.
(210) M 07 00021 (220) 2007.01.05.
(732) Visa International Service Association (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Foster City,
California (US)

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

(541) VISA READYLINK
(511) 36 Elõre fizetett kártyaszolgáltatás.

(111) 191.803 (151) 2007.11.29.
(210) M 06 00287 (220) 2006.01.30.
(732) Betonmix Kft., Érd (HU)

(541) Polimix mûanyagszál
(511) 19 Mûanyag szál.

(111) 191.804 (151) 2007.11.29.
(210) M 07 01082 (220) 2007.03.30.
(732) LEGAL MASTERS Játékgyártó, Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft., Balatonszárszó (HU)
(740) dr. Lovászi-Tóth Ádám, Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 191.805 (151) 2007.11.29.
(210) M 07 01081 (220) 2007.03.30.
(732) LEGAL MASTERS Játékgyártó, Kereskedelmi és

Szolgáltató Kft., Balatonszárszó (HU)
(740) dr. Lovászi-Tóth Ádám, Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

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

nem tartoznak más osztályokba.

(111) 191.806 (151) 2007.11.29.
(210) M 06 00152 (220) 2006.01.17.
(732) CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

(541) BETÉTMIX
(511) 36 Biztosítás és pénzügyek.

(111) 191.807 (151) 2007.11.29.
(210) M 06 01331 (220) 2006.04.18.
(732) ERU HUNGÁRIA SAJTGYÁRTÓ Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Oláh József ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Sajt.

(111) 191.808 (151) 2007.11.29.
(210) M 06 00973 (220) 2006.03.22.
(732) Siklósi Zoltán, Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Sajtkeverék.
30 Pizza.
43 Éttermi szolgáltatás.
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(111) 191.809 (151) 2007.11.29.
(210) M 06 01341 (220) 2006.05.02.
(732) Húsprofit Kft., Eger (HU)

(546)

(511) 29 Combsonka.

(111) 191.811 (151) 2007.11.29.
(210) M 07 00539 (220) 2007.02.16.
(732) Sweeting International Kft., Feketeerdõ (HU)

(546)

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

(111) 191.814 (151) 2007.11.29.
(210) M 07 00017 (220) 2007.01.05.
(732) EURÓPA KÁVÉHÁZ Vendéglátó Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Prónay Bence, Naszádos, Bihary és Prónay Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

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

(111) 191.816 (151) 2007.11.29.
(210) M 06 01343 (220) 2006.04.18.
(732) TOLIKO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

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

Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruhanemûk, cipõk, kalapáruk.

(111) 191.817 (151) 2007.11.29.
(210) M 06 00286 (220) 2006.01.30.
(732) Betonmix Kft., Érd (HU)

(541) Topmix felületkeményítõ
(511) 19 Felületkeményítõ.

(111) 191.818 (151) 2007.11.29.
(210) M 06 00474 (220) 2006.02.27.
(732) FGF Bt., Budapest (HU)

(541) KÖZMÛ KUPA
(511) 41 Sportrendezvény.

(111) 191.970 (151) 2007.12.03.
(210) M 07 00535 (220) 2007.02.16.
(732) Nemzeti Nyomozó Iroda, Budapest (HU)
(740) G. Horgos Ügyvédi Iroda, Gerginé dr. Horgos Lívia ügyvéd,

Budapest

(546)

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és
vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek meg-
felelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 192.189 (151) 2007.12.27.
(210) M 07 02466 (220) 2007.07.06.
(732) pureco Környezetvédelmi és Gazdasági Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 1 Víztisztító vegyi termékek, vízlágyító szerek, olajok levá-
lasztására szolgáló termékek.

7 Szivattyúgépek, szeparátorok, olajszeparátorok

11 Víztisztító berendezések és gépek, vízderítõ berendezések,
vízellátó berendezések, vízelosztó berendezések, vízszûrõ beren-
dezések.

37 Építés, gépek üzembe helyezése, karbantartása, javítása.

39 Szennyvízelvezetés.

40 Fémmegmunkálás, szennyvízkezelés.
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42 Környezetvédelmi tanácsadás, építési tervkészítés, építé-
szeti konzultáció, mûszaki kutatás, mûszaki tanulmányok készíté-
se, szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban.

(111) 192.190 (151) 2007.12.27.
(210) M 07 02465 (220) 2007.07.06.
(732) pureco Környezetvédelmi és Gazdasági Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(541) ENVIA
(511) 1 Víztisztító vegyi termékek, vízlágyító szerek, olajok levá-

lasztására szolgáló termékek.
7 Szivattyúgépek, szeparátorok, olajszeparátorok
11 Víztisztító berendezések és gépek, vízderítõ berendezések,
vízellátó berendezések, vízelosztó berendezések, vízszûrõ beren-
dezések.
37 Építés, gépek üzembe helyezése, karbantartása, javítása.
39 Szennyvízelvezetés.
40 Fémmegmunkálás, szennyvízkezelés.
42 Környezetvédelmi tanácsadás, építési tervkészítés, építé-
szeti konzultáció, mûszaki kutatás, mûszaki tanulmányok készíté-
se, szakvélemények adása mérnöki munkákkal kapcsolatban.

(111) 192.191 (151) 2007.12.27.
(210) M 07 00487 (220) 2007.02.14.
(732) Li Jian Feng, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruha, cipõ, kalapáruk.

(111) 192.192 (151) 2007.12.27.
(210) M 06 02290 (220) 2006.07.04.
(732) Standard Snacks S.R.L., Bucuresti (RO)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(541) N’ICE TEA
(511) 32 Teák, jeges teák.

(111) 192.198 (151) 2007.12.29.
(210) M 06 03323 (220) 2006.10.09.
(732) Karát Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 25 Fehérnemûk (alsók, atléták, hálóingek, pizsama), ingek, pó-
lók, topok, blúzok, pulóverek, mellények, szabadidõruhák, jog-
gingok, ruhák, szoknyák, kétrészesek, nadrágok, (pantalló, sort,
bermuda, sztreccs, farmer), dzsekik, kabátok, lábbelik (vászon és
bõr utcai, házi-, sport-, papucs, csizma), öltözékkiegészítõk
(nyakkendõ, sapka, sál, kendõ, kesztyû, ernyõ), bõrdíszmûáruk,
harisnya, harisnyanadrág, zokni.
35 Árubemutatás, export-import ügynökség, hirdetési tevé-
kenység, áruminták, reklámanyagok terjesztése, ruházati kis- és
nagykereskedelem.

(111) 192.199 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 00960 (220) 2007.03.22.
(732) TIMESCO ZRt., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok.

(111) 192.200 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 00948 (220) 2007.03.22.
(732) Allegro Mode Bt., Dunakeszi (HU);

Vivace Mode Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.201 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 01180 (220) 2007.04.05.
(732) Intero-Mode Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.202 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 00961 (220) 2007.03.22.
(732) TIMESCO Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok.

(111) 192.203 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 01168 (220) 2007.04.05.
(732) Tóth Péter, Budapest (HU)
(740) dr. Hazai Kinga, Dr. Kéri - dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 192.204 (151) 2007.12.29.
(210) M 04 02376 (220) 2004.05.19.
(732) ILZER Italgyártó Zrt., Monor (HU)

(554)

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

(111) 192.205 (151) 2007.12.29.
(210) M 06 03324 (220) 2006.10.09.
(732) Karát Kft., Debrecen (HU)

(541) KARÁT
(511) 25 Fehérnemûk (alsók, atléták, hálóingek, pizsama), ingek, pó-

lók, topok, blúzok, pulóverek, mellények, szabadidõruhák, jog-
gingok, ruhák, szoknyák, kétrészesek, nadrágok, (pantalló, sort,
bermuda, sztreccs, farmer), dzsekik, kabátok, lábbelik (vászon és
bõr utcai, házi-, sport-, papucs, csizma), öltözékkiegészítõk
(nyakkendõ, sapka, sál, kendõ, kesztyû, ernyõ), bõrdíszmûáruk,
harisnya, harisnyanadrág, zokni.
35 Árubemutatás, export-import ügynökség, hirdetési tevé-
kenység, áruminták, reklámanyagok terjesztése, ruházati kis- és
nagykereskedelem.

(111) 192.206 (151) 2007.12.29.
(210) M 06 01944 (220) 2006.06.01.
(732) Heineken Hungária Sörgyárak Nyrt., Sopron (HU)

(546)

(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmen-
tes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

(111) 192.207 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 01169 (220) 2007.04.05.
(732) SZENTKIRÁLYI ÁSVÁNYVÍZ Termelõ és Forgalmazó

Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

(541) SZENTKIRÁLYI
(511) 32 Ásványvizek.

(111) 192.208 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 00949 (220) 2007.03.22.
(732) Gábrielné Derda Judit, Budapest (HU)
(740) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) CITROM AUTÓSISKOLA
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

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

(111) 192.209 (151) 2007.12.29.
(210) M 06 03203 (220) 2006.09.26.
(732) Petrányi Ákos, Budapest (HU);

Farkas Fruzsina, Súr (HU)
(740) dr. Jámbor Attila, Dr. Jámbor Attila Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Egzotikus mint te!
(511) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból

készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak
más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más idõmérõ
eszközök.

(111) 192.210 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 01527 (220) 2007.04.20.
(732) EST-Invest Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Fintha-Nagy Ádám, Fintha-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Diszkók (szolgáltatásai), klubszolgáltatások (szórakozta-
tás), éjszakai klubok.
43 Bár (szolgáltatás), vendéglátóipari, éttermek.

(111) 192.211 (151) 2007.12.29.
(210) M 06 03463 (220) 2006.10.20.
(732) Kovács Zoltán, Pécs (HU)

(546)

(511) 37 Saját tervezésû, faszerkezetû köztéri árusítópavilonok és
egyéb faépítmények gyártása, összeszerelése.

(111) 192.212 (151) 2007.12.29.
(210) M 06 00224 (220) 2006.01.23.
(732) Magyar Kwizda Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Börzsei Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

(541) PROMT
(511) 1 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, trá-

gyák.
5 Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).

(111) 192.213 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 00958 (220) 2007.03.22.
(732) TIMESCO ZRt., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok.
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(111) 192.214 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 00955 (220) 2007.03.22.
(732) GOLDING Reklámajándék Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Garai Péter, Mátyás és Garai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(111) 192.215 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 00594 (220) 2007.02.21.
(732) Schönherz Kollégiumért Alapítvány, Budapest (HU)

(546)

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

(111) 192.216 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 01536 (220) 2007.04.20.
(732) Immobilia Ingatlanfejlesztõ- és Hasznosító Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Ruttkai Tamás, Ruttkai és Marczel és Ruttkai Ügyvédi

Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 192.217 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 01176 (220) 2007.04.05.
(732) Artwork Photo Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Harmath Luca, Kócsó és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 192.218 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 00614 (220) 2007.02.20.
(732) Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., Osaka (JP)
(740) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Síkképernyõs televíziós készülékek lapos plazma- vagy fo-
lyadékkristályos képmegjelenítõvel; videokazetta-felvevõk és
-lejátszók; digitális videolemez-felvevõk és -lejátszók; digitális
hanglemezfelvevõk és -lejátszók; síkképernyõs televíziós készü-
lékek lapos plazma- vagy folyadékkristályos képmegjelenítõvel
felszerelve, beépített videokazetta-felvevõvel és l-ejátszóval, di-
gitális videolemez-felvevõvel és -lejátszóval vagy digitális hang-
lemezfelvevõvel és -lejátszóval; hangszórórendszerek; televízió-
hoz használt távirányító berendezések.

(111) 192.219 (151) 2007.12.29.
(210) M 06 00381 (220) 2006.02.03.
(732) PILIS’91 Kft., Piliscsév (HU)

(541) BOURBON JOE
(511) 33 Whisky.

(111) 192.220 (151) 2007.12.29.
(210) M 06 03846 (220) 2006.11.24.
(732) SOLE-MiZo Zrt., Szeged (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) ZORBA Krémfehérsajt
(511) 29 Sajtok.

(111) 192.221 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 01174 (220) 2007.04.05.
(732) Sanaplus Kft., Jánossomorja (HU)

(541) Energydex
(511) 5 Szõlõcukor, vitaminkészítmények.

30 Glükóz étkezési használatra; cukorkaáruk; pasztillák.
32 Készítmények italok elõállításához; porok italokhoz; pasz-
tillák italokhoz.

(111) 192.222 (151) 2007.12.29.
(210) M 06 03321 (220) 2006.10.09.
(732) Karát Kft., Debrecen (HU)

(546)

(511) 25 Fehérnemûk (alsók, atléták, hálóingek, pizsama), ingek, pó-
lók, topok, blúzok, pulóverek, mellények, szabadidõruhák, jog-
gingok, ruhák, szoknyák, kétrészesek, nadrágok, (pantalló, sort,
bermuda, sztreccs, farmer), dzsekik, kabátok, lábbelik (vászon és
bõr utcai, házi-, sport-, papucs, csizma), öltözékkiegészítõk
(nyakkendõ, sapka, sál, kendõ, kesztyû, ernyõ), bõrdíszmûáruk,
harisnya, harisnyanadrág, zokni.
35 Árubemutatás, export-import ügynökség, hirdetési tevé-
kenység, áruminták, reklámanyagok terjesztése, ruházati kis- és
nagykereskedelem.

(111) 192.223 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 01178 (220) 2007.04.05.
(732) Tianjin Tianshi Group Co., Ltd., Tianjin New Tech

Industrial Park (CN)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
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(546)

(511) 3 Mosószappanok, mosószerek, tisztítószerek, cipõkrém,
fém-karbid (csiszolószerek), illóolajok, kozmetikumok, fogkré-
mek, illatosított fa, kozmetikumok állatok számára.
5 Vitaminkészítmények, oxigénfürdõk, fertõtlenítõszerek
egészségügyi használatra, kontaktlencse-folyadékok, tápanya-
gok mikroorganizmusok számára, bébiételek, légfrissítõ készít-
mények, kutyalemosó szerek, rovarriasztó füstölõk, kendõk
gyógyszeres lemosószerekkel átitatva, fogászati lakkok.
29 Állati velõ táplálkozási célra, algakivonatok étkezésre, rák-
félék (nem élõ keménytestûek), zöldségkonzervek, virágporké-
szítmények (élelmiszer), szárított virágok étkezés céljára, szárí-
tott zöldségek, tojásfehérje, tejtermékek, étkezési olaj, zöldségsa-
láták, étkezési zselék, feldolgozott dió, szárított gomba étkezési
célra, albumin étkezésre.
30 Kávé-, teaalapú italok, természetes édesítõszerek, bonbo-
nok (cukorkák), méhészeti termék (propolisz) emberi fogyasztás-
ra, zabalapú ételek, szusi, dara emberi táplálkozásra, tészták
(liszttartalmú ételek), pattogatott kukorica, szójaliszt, keményítõ-
tartalmú termékek ételekhez, jégkrém, fõzõsó, szójaszósz, étel-
ízesítõ (fûszer), élesztõ, eszenciák élelmiszerekhez (kivéve az
étereszenciákat és az illóolajokat), tejszínhabot keményítõ termé-
kek.

(111) 192.224 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 00957 (220) 2007.03.22.
(732) TIMESCO Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok.

(111) 192.225 (151) 2007.12.29.
(210) M 06 02232 (220) 2006.06.28.
(732) DETKI KEKSZ Édesipari Kft., Halmajugra (HU)
(740) dr. Halmos R. Péter, Halmos R. Ügyvédi Iroda, Eger

(546)

(511) 30 Kekszek, édesipari készítmények, gabonakészítmények.

(111) 192.226 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 00959 (220) 2007.03.22.
(732) TIMESCO Zrt., Budapest (HU)

(546)

(511) 33 Borok.

(111) 192.227 (151) 2007.12.29.
(210) M 06 03312 (220) 2006.10.09.
(732) LKG Média Kiadó és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Tóth M. Gábor, Ernszt és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 192.228 (151) 2007.12.29.
(210) M 06 00380 (220) 2006.02.03.
(732) PILIS’91 Kft., Piliscsév (HU)

(546)

(511) 33 Likõrök.

(111) 192.229 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 01173 (220) 2007.04.05.
(732) Merland Expressz Logistics Services Fuvarozási,

Raktározási Kft., Sülysáp (HU)
(740) dr. Heinzelmann Virág, Heinzelmann és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest
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(546)

(511) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszerve-
zés; postaküldemények továbbítása; áruszállítás; levélben meg-
rendelt; napilapok terjesztése; ügynökség szállítmányozással
kapcsolatban; szállítási szolgáltatások; teher(áru)szállítás; szállít-
mányozás; áruk raktározása; õrzött értékszállítás; kamionos szál-
lítás; jégtörõ szolgáltatások; információnyújtás tárolással kapcso-
latban, információ szállítással kapcsolatban; termékek csomago-
lása; csomagküldemények elosztása; raktározás, tárolás; hajózási
szolgáltatások; szállítási ügynökség; folyami szállítás; gépkocsi-
val történõ szállítás; gyorsszolgálat (üzenet és áru továbbítására);
hulladékok szállítása és tárolása; jármûvek kölcsönzése; légi szál-
lítás; raktárbérlet; segélyakcióban való részvétel szállítással; sze-
mélyszállítás; taxiszolgáltatás; teheráruk kirakása; tengeri szállí-
tás; utasszállítás; vasúti szállítás; vízi jármûvel történõ szállítás;
vízi utazások szervezése; vontatás; áruk csomagolása.

(111) 192.230 (151) 2007.12.29.
(210) M 06 03462 (220) 2006.10.20.
(732) Eger Város Hegyközsége, Eger (HU)
(740) dr. Pajtók Gábor ügyvéd, Eger

(546)

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek; bálok szervezése; elõadómûvészek szolgáltatá-
sai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fo-
gadások tervezése (szórakoztatás); gyakorlati képzés (szemlélte-
tés); klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenci-
ák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és le-
bonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;
oktatás; oktatási tárgyú információk; show-mûsorok; show-mû-
sorok szervezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szeminári-
umok rendezése és vezetése; színházi produkciók; szórakoztatás;
szórakoz(tat)ási tárgyú információk; szövegek kiadása (nem rek-
lámcélú), élõ elõadások bemutatása; továbbá rendezvény, prog-
ramsorozat, ünnepség szervezése, tartása; vásárok tartása; borver-
seny rendezése; borkóstolás tartása; kiállítás szervezése.

(111) 192.231 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 00954 (220) 2007.03.22.
(732) GOLDING Reklámajándék Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Garai Péter, Mátyás és Garai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(111) 192.232 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 00956 (220) 2007.03.22.
(732) GOLDING Reklámajándék Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Garai Péter, Mátyás és Garai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

(111) 192.233 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 01166 (220) 2007.04.05.
(732) Pharmamedia Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-
szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.

(111) 192.234 (151) 2007.12.29.
(210) M 06 03197 (220) 2006.09.26.
(732) INTERNET POINT Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Rönky József ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 9 Internetterminálok, számítógépek, számítógép-alkatrészek
és perifériák, interfészek, számítógép-memóriák, videoképer-
nyõk, számítógépprogramok, valamint az ezekhez kapcsolódó és
kapcsolatos dokumentáció, használati útmutató CD-n, számító-
gép hardver kereskedelmi ügyletek interneten történõ lebonyolí-
tásához.
35 Webdesign, reklámozás, adatfeldolgozás, adatkezelés, rek-
lámok terjesztése interneten keresztül, hirdetési szolgáltatások,
áruk és szolgáltatások felsorolása, üzleti tájékoztatás, informálás,
tanácsadás.
38 Távközlés, kommunikáció számítógép-terminálokkal, szá-
mítógépes adatátvitel, internetszolgáltatás, nyilvános bérinter-
net-szolgáltatás, hírközlés interneten keresztül, elektromos postai
szolgáltatás.
42 Számítógép-programozás, számítástechnikai hardver és
szoftver tervezése, számítógép kölcsönzése, adatok átalakítása,
számítógépes adatok helyreállítása, rendszerek tervezése, számí-
tógépprogram kölcsönzése, számítógépszoftver fenntartása, web-
oldalak alkotása, fenntartása, adatfeldolgozás, kezelés interneten
keresztül.

(111) 192.235 (151) 2007.12.29.
(210) M 07 00947 (220) 2007.03.22.
(732) Simon Péter András, Budapest (HU)

(546)

(511) 41 Nevelés, szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenysé-
gek, rendezvényszervezés, éjszakai klubok, diszkók szolgáltatá-
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sai, versenyek szervezése (szórakoztatás), helyszínek bérlése, ze-
nei szolgáltatások, zene összeállítása, zeneszerkesztés, magyar és
külföldi elõadómûvészek, DJ-k, zenekarok szervezése, fellépteté-
se és ezzel kapcsolatos ügynöki tevékenység, videofelvevõ ké-
szülékek kölcsönzése, hang- és filmfelvételek készítése, fényké-
pészet, hang-, fény-és vizuáltechnikai berendezések bérlése;
szórakoz(tat)ási tárgyú információk, magazinokkal kapcsolatos
kiadói és szerkesztõi tevékenység.

(111) 192.236 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00939 (220) 2007.03.21.
(732) Bona Endre, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyászati, állatgyógyászati és egészségügyi termékek;
diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek, tapaszok.

(111) 192.237 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00938 (220) 2007.03.21.
(732) Bunge Növényolajipari Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Papp Dávid József, Kisfalvi és Társai Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 29 Étkezési olajok és zsírok.

(111) 192.238 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00935 (220) 2007.03.21.
(732) Eurogarden Bt., Budapest (HU)

(546)

(511) 29 Szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvá-
rok, kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és
zsírok.
30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló sze-
rek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények,
cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõ-
porok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég.
31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok,
vetõmagok, élõ növények és virágok.
32 Ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes
italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készít-
mények italokhoz.

(111) 192.239 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00745 (220) 2007.03.06.
(732) ONION UNION Kft., Budapest (HU)

(541) Job & Roll - Állás és Pörgés
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

(111) 192.240 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00743 (220) 2007.03.06.
(732) Moha Show Bt., Budapest (HU)
(740) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

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

(111) 192.241 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00940 (220) 2007.03.21.
(732) Bona Endre, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyászati, állatgyógyászati és egészségügyi termékek;
diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek, tapaszok.

(111) 192.242 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00941 (220) 2007.03.21.
(732) Bona Endre, Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyászati, állatgyógyászati és egészségügyi termékek;
diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek.

(111) 192.244 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00943 (220) 2007.03.21.
(732) PharmMac Kft., Göd (HU)
(740) dr. Dobó Géza, Dobó Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 5 Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás
anyagok gyógyászati használatra.

(111) 192.245 (151) 2008.01.02.
(210) M 06 01927 (220) 2006.05.31.
(732) William Barry, St. John’s NF (CA)
(740) dr. Bán György, Dr. Bán György Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) THE PLAY REAL GAME
(511) 16 Nyomdaipari termékek, tanítási és oktatási anyagok (készü-

lékek kivételével).

28 Játékok, játékszerek.

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

(111) 192.246 (151) 2008.01.02.
(210) M 06 01928 (220) 2006.05.31.
(732) William Barry, St. John’s NF (CA)
(740) dr. Bán György, Dr. Bán György Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) THE BE REAL GAME
(511) 16 Nyomdaipari termékek, tanítási és oktatási anyagok (készü-

lékek kivételével).

28 Játékok, játékszerek.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 192.247 (151) 2008.01.02.
(210) M 06 04005 (220) 2006.12.08.
(732) Hegedûs Attila, Békéscsaba (HU)

(546)

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

(111) 192.248 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00945 (220) 2007.03.21.
(732) Compagnie Gervais Danone S.A., Paris (FR)
(740) dr. Bérczes László ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 29 Tej, tejpor, zselésített, ízesített és habosított tej; tejtermé-
kek, nevezetesen: tejes desszertek, joghurtitalok, habok, krémek,
krémdesszertek, tejszín, vaj; fõleg tejbõl vagy tejtermékbõl ké-
szült natúr vagy ízesített italok, fõleg tejbõl készített tejitalok,
gyümölcsös tejes italok; natúr vagy ízesített erjesztett tejes termé-
kek, snack termékek, nevezetesen: tejalapú snack termékek, kivé-
ve a jégkrémeket, jeges tejet és jeges joghurtot; sajtalapú snack
termékek; sajtok, kenhetõ sajtok, érett sajtok, penészes érett saj-
tok és sajtok lében, túró, folyékony vagy krém állagú friss sajtok;
joghurtsajtok, joghurtok.

(111) 192.249 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00944 (220) 2007.03.21.
(732) Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Czárán István, Czárán Ügyvédi Iroda, Budapest

(554)

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

(111) 192.250 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00742 (220) 2007.03.06.
(732) Hemingway Franchise Group Limited, St.Helier,

Jersey (GB)
(740) dr. Rech Erika, Budapest 62. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 42 Idõsek otthona, ápolás (orvosi), gyógyszerészeti tanács-
adás, orvosi, higiéniai ellátás, szociálisszállás-szolgáltatás.

(111) 192.251 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00737 (220) 2007.03.06.
(732) ANIMPEX Kft., Budapest (HU)

(541) REMODE
(511) 25 Cipõk, dzsekik, felsõruházat, fürdõruhák, ingek, ingblúzok,

kabátok, nadrágok, pólók, mellények, sapkák, szoknyák, térdnad-
rágok.

(111) 192.252 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00735 (220) 2007.03.06.
(732) Syngenta Növényvédelmi Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kovács Kond, Dr. Kovács Kond Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 192.253 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00734 (220) 2007.03.06.
(732) Kliens-Partner Kft., Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.
36 Biztosítás; pénzügyi mûveletek; valutaügyletek; ingatlan-
ügyletek.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
43 Vendéglátás.

(111) 192.254 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00731 (220) 2007.03.06.
(732) Imperial Chemical Industries Plc., London (GB)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(541) LIGHT & SPACE
(511) 2 Festékek, kencék, mázok, lakkok; szárítóanyagok (a kike-

ményedõ szárítóanyagokat is beleértve), hígítók és színezékek
mint festékek, kencék, mázok és lakkok adalékanyagai; rozsda el-
leni védõszerek és fakonzerváló anyagok, készítmények; (festék-
jellegû) alapozó, bevonó és mázoló készítmények; fapácoló és
festõanyagok.
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(111) 192.255 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00592 (220) 2007.02.20.
(732) The Coca-Cola Company (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Atlanta, Georgia (US)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(541) FANTA BOGYÓ
(511) 32 Sörök; ásványvizek, szénsavval dúsított vizek és más alko-

holmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sûrítmények
és más készítmények italok elõállítására.

(111) 192.256 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00586 (220) 2007.02.20.
(732) Csutorás Ferenc, Eger (HU)
(740) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(541) ARANYCSAPAT
(511) 33 Borok, borpárlatok, pezsgõk és egyéb szeszes italok; ezek-

bõl összeállított termékcsaládok, szelekciók.

(111) 192.257 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00582 (220) 2007.02.20.
(732) Gyurkó László, Kistarcsa (HU);

Gyurkó Péter, Kistarcsa (HU)

(546)

(511) 39 Szállítás, áruk csomagolása és raktározása.

(111) 192.265 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00568 (220) 2007.02.20.
(732) Vajai László, Kecskemét (HU)

(541) ALLERGOFILTER
(511) 10 Sebészeti, orvosi, gyógyászati készülékek és eszközök.

(111) 192.268 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00557 (220) 2007.02.20.
(732) Borkó Tamás, Kisvárda (HU)
(740) dr. Simándi Andrea ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmé-
nyek; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbici-
dek).
44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; hi-
giéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részé-
re; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

(111) 192.269 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00397 (220) 2007.02.06.
(732) ACCOR (Franciaország törvényei szerint mûködõ vállalat),

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

Budapest

(541) IBIS, SZÁLLODÁK AHOGY ÖNÖK SZERETIK

(511) 43 Szálloda, szállodafoglalások, elektronikus szállodai szoba-
foglalások, motelek, éttermek, önkiszolgáló éttermek; bárszolgál-
tatások; kávézók, önkiszolgáló vendéglõk; étel- és italellátás;
nyugdíjasotthonok; családi panziók; turistaházak; találkozóhe-
lyek bérlése; székek, asztalok, terítékek, üvegáruk bérlése.

(111) 192.270 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00396 (220) 2007.02.06.
(732) DODGEM Autósiskola Kereskedelmi és Szolgáltató Egyéni

Cég, Budapest (HU)
(740) dr. Vejmelka Michal, Vejmelka Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási tárgyú vizs-
gáztatás, online elérhetõ elektronikus publikációk, levelezõ tanfo-
lyamok, gyakorlati képzés, konferenciák szervezése és lebonyolí-
tása, könyvkiadás, eszmecserék, kollokviumok szervezése és le-
bonyolítása, élõ elõadások bemutatása.

(111) 192.271 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00394 (220) 2007.02.06.
(732) SAINT LOUIS SUCRE S.A., Paris (FR)
(300) 07/3474021 2007.01.11. FR
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 30 Cukor.

(111) 192.272 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00393 (220) 2007.02.06.
(732) Internote Research Ltd., Lugano (CH)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) BONTEMPI
(511) 15 Hangszerek.

28 Játékok, játékszerek.

(111) 192.273 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00391 (220) 2007.02.06.
(732) CLASSIC HAJÓGYÁR Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 12 Jármûvek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök;
árbocok (tengerészet); csónakdaruk; csónakemelõ horgok; csóna-
kok, bárkák; elektromos jármûvek;elektromotorok földi jármû-
vekhez; evezõlapátok; evezõvillák; farevezõk, kormányevezõk;
fedelek jármûvekhez; hajóablakok, ökörszemablakok; hajóbor-
dák; hajócsavarok; hajók; hajókémények; hajótestek (tengeri ha-
jókhoz); hajtócsavarok hajókhoz; hidroplánok; hidroplánok, vízi
repülõgépek; jachtok; kikötõbakok (tengerészet); komphajók;
kormánykerekek jármûvekhez; kormánylapátok, hajókormá-
nyok; kormányozható léghajók; kormányszerkezetek hajókhoz;
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kürtök jármûvekhez; lejtõk hajóknak; légcsavaros hajtómûvek;
légpárnás jármûvek; pontonok; szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti
helyváltoztató eszközök; üléshuzatok jármûvekhez; ütközõpár-
nák hajókhoz; vízi jármûvek.

(111) 192.274 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00385 (220) 2007.02.06.
(732) Bartha Miklós, Budapest (HU)

(541) T.T STUDIO
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.275 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00384 (220) 2007.02.06.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

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

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

(111) 192.276 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00383 (220) 2007.02.06.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

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

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

(111) 192.277 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00382 (220) 2007.02.06.
(732) Magyar Rádió Zrt., Budapest (HU)

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

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

(111) 192.278 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00390 (220) 2007.02.06.
(732) Lot Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.279 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00019 (220) 2007.01.05.
(732) dr. Akszjonovics Igor, Eger (HU)
(740) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 41 Oktatás; oktatási tárgyú információk; gyakorlati képzés
(szemléltetés); akadémiák (oktatás); egészség(védõ) klubok; ter-
mészetes gyógymódok oktatása; egészséges életmódra oktatás és
nevelés; szórakoztató vagy oktató klubszolgáltatások; eszmecse-
rék; kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák
szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebo-
nyolítása; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok
szervezése és lebonyolítása; levelezõ tanfolyamok; fordítói szol-
gáltatások; elõadómûvészek szolgáltatásai; élõ elõadások bemu-
tatása; show-mûsorok; show-mûsorok szervezése; testnevelés;
tornatanítás; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás);
kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; múzeumi
szolgáltatások; filmek feliratozása; elektronikus könyvek és fo-
lyóiratok online kiadása; online elérhetõ elektronikus publikációk
(nem letölthetõk); könyvkiadás; nem reklámcélú szövegek kiadá-
sa; audioberendezések kölcsönzése, mikrofilmezés; digitális kép-
felvételezés, fényképészet; fotóriportok készítése; riporteri szol-
gáltatások; filmgyártás; filmstúdiók; hangstúdiók; videofilm-
gyártás; (szalagra) filmezés; rádió- és televízióprogramok készí-
tése; zene összeállítása; hangfelvételek kölcsönzése; videoszala-
gok kölcsönzése; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése;
könyvtári kölcsönzés; mozgókönyvtári szolgáltatások; sportfel-
szerelések kölcsönzése (a jármûvek kivételével); elõadások dísz-
leteinek kölcsönzése; videofelvevõ készülékek kölcsönzése; vilá-
gítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók részére.

44 Betegápolási szolgáltatások, orvosi szolgáltatások, kórházi
szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, természetgyógyá-
szati szolgáltatások, otthonok lábadozók utókezelésére, szanató-
riumok, klinikák, orvosi klinikák, fizi(k)oterápia, masszázs, gyó-
gyítás hátgerincmasszázzsal, piszchológus szolgáltatásai, gyógy-
szerészeti tanácsadás, egészségügyi berendezések kölcsönzése.

(111) 192.280 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 01225 (220) 2007.05.04.
(732) Budapesti Mûvelõdési Központ, Budapest (HU)

(541) Kattints rá, Nagyi!
(511) 41 Oktatás.
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(111) 192.281 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 02474 (220) 2007.07.09.
(732) Ermanno Pan-Europe Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ERMANNO SCERVINO
(511) 3 Szappanok, illatszerek, parfümök, illóolajak, kozmetikai

cikkek, hajmosó szerek, fogkrémek.
9 Optikai cikkek, különösen szemüvegek, napszemüvegek,
sportszemüvegek, szemüvegkeretek, szemüvegláncok és -zsinó-
rok, szemüvegtokok.
14 Ékszerek, ékkövek, gyöngyök, medalionok, medálok, gyû-
rûk, karkötõk, óraszíjak, nyakláncok, fülbevalók, dísztûk, nyak-
kendõtûk és -csíptetõk, mandzsettagombok, kulcskarikák, láncok
és amulettek; képkeretek, jelvények nemesfémbõl és finomított,
simított, színezett, dombornyomásos vagy szaténkikészítésû fel-
színnel; órák és faliórák, ideértve karórák, zsebórák és óraláncok.
24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba, különösen törölközõk, ágy- és asztalnemûk, ideértve tex-
til asztalkendõket és asztalterítõket, ágynemûk, takarók, ágyterí-
tõk, párnahuzatok és díszpárnahuzatok, lepedõk, úti taka-
rók/plédek, textil zsebkendõk, textil függönyök.

(111) 192.282 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00683 (220) 2007.03.01.
(732) THEO PAPA TEAM Szolgáltató Betéti Társaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Léber Zsuzsanna, Budapest

(546)

(511) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ágy- és asztalnemûk; zsebkendõk textilanyagokból, ágy-
nemû, ágynemûk, ágytakarók, ágyterítõk, ágyterítõk papírból,
állatbõrutánzat szövetek.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk, alsónadrágok, rövid al-
sónemûk, bélések készruhákhoz (ruhanemûk részei), bodyk (al-
sóruházat), bõrruházat, cipõk, cipõsarkak, cipõtalpbetétek, csuk-
lyák, kapucnik (ruházat), díszzsebkendõk (ruházat).
41 Szórakoztatás, bálok szervezése, digitális képfelvételezés,
diszkók (szolgáltatásai), elõadómûvészek szolgáltatásai, fényké-
pészet, fogadások tervezése (szórakoztatás), szórakoztatás, éjsza-
kai klubok, élõ elõadások bemutatása, zene összeállítása, zeneka-
rok szolgáltatásai.
43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, rendezvényhez
termek kölcsönzése, székek, asztalok, asztalterítõk, üvegáruk köl-
csönzése, vendéglátóipar, étkezdék, éttermek, önkiszolgáló étter-
mek.

(111) 192.283 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00864 (220) 2007.03.14.
(732) Pharmamedia Kft., Budapest (HU)
(740) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapa-

szok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázó-
anyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok irtására szolgáló
készítmények, gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek
(herbicidek).

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

(111) 192.284 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 01232 (220) 2007.04.16.
(732) Star-Text, Budaörs (HU)

(541) ALEX.MAX
(511) 25 Cipõ.

(111) 192.285 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00680 (220) 2007.03.01.
(732) Moare Design Kft., Zalaegerszeg (HU)

(541) LUCKY VAMPIRE GANG
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.286 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00690 (220) 2007.03.01.
(732) Folk Europa Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Videoszalagok, CD-ROM lemezek, kompakt lemezek (au-
dio, video).

(111) 192.287 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 01624 (220) 2007.04.27.
(732) Medico Uno Pharma Gyógyszerkereskedelmi Kft.,

Biatorbágy (HU)
(740) dr. Széles László, Széles Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

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

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

(111) 192.288 (151) 2008.01.02.
(210) M 06 01504 (220) 2006.05.02.
(732) INFORM MÉDIA Kft., Debrecen (HU)
(740) dr. Szentjóbi Zoltán, Dr. Szentjóbi Ügyvédi Iroda, Debrecen

(541) DÉLI HÍRLAP
(511) 35 Reklámozás.
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(111) 192.289 (151) 2008.01.02.
(210) M 06 01693 (220) 2006.05.15.
(732) Balogh Béla, Budapest (HU)

(541) HU-MAN
(511) 42 Internetes tartalomszolgáltatás.

(111) 192.290 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00869 (220) 2007.03.14.
(732) Carpologia Kft., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 28 Horgászfelszerelések, horgászbotok, horgászorsók, hor-
gászcsalik, horgászzsinórok, horgok, kapásjelzõk, merítõzsákok,
úszók és egyéb horgászattal kapcsolatos eszközök.

(111) 192.291 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00871 (220) 2007.03.14.
(732) Carpologia Kft., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 28 Horgászfelszerelések, horgászbotok, horgászorsók, hor-
gászcsalik, horgászzsinórok, horgok, kapásjelzõk, merítõzsákok,
úszók és egyéb horgászattal kapcsolatos eszközök.

(111) 192.292 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 01629 (220) 2007.04.27.
(732) Üdvhadsereg Szabadegyház, Budapest (HU)
(740) dr. Kalóczy György, Solt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
44 Orvosi szolgáltatások.
45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások.

(111) 192.293 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 01080 (220) 2007.03.30.
(732) M 2003 Kft., Budaörs (HU)

(541) Bonfini
(511) 43 Szállodai szolgáltatások, helyfoglalás szállodákban, kávé-

házak, szállásügynökségek, vendéglátóipar, éttermek, rendez-
vénytermek kölcsönzése.

(111) 192.294 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 01091 (220) 2007.03.30.
(732) Kálmán László, Barcs (HU)
(740) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) FIT-AKTI-KÁL
(511) 5 Állatgyógyászati készítmények.

(111) 192.295 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 01223 (220) 2007.04.16.
(732) Vasas Sport Club, Budapest (HU)
(740) dr. Juhász Péter, Dr. Juhász Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

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

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

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

(111) 192.296 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 01619 (220) 2007.04.27.
(732) Dundics Lajos, Budapest (HU);

Kovács Ferenc, Budapest (HU);
Zombori János, Dömsöd (HU)

(740) dr. Vejmelka Michal, Vejmelka Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szerve-
zése; cirkuszok; digitális képfelvételezés; diszkók; elektronikus
desktop kiadói tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok
online kiadása, elõadómûvészek szolgáltatásai; filmgyártás;
fényképészet; fogadások tervezése (szórakoztatás); helyfoglalás
show-mûsorokra; karaokeszolgáltatások nyújtása; klubszolgálta-
tások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelé-
si célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások; online el-
érhetõ elektronikus publikációk; rádió- és televízióprogramok ké-
szítése; rádiós szórakoztatás; show-mûsorok; show-mûsorok
szervezése; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szépségverseny
rendezése; színházi produkciók; szórakoztatás; szórakoztatási
tárgyú információk; televíziós szórakoztatás; versenyek szerve-
zése; videofilmgyártás; zenekarok szolgáltatásai; élõ elõadások
bemutatása.

(111) 192.298 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 01623 (220) 2007.04.27.
(732) Medico Uno Pharma Gyógyszerkereskedelmi Kft.,

Biatorbágy (HU)
(740) dr. Széles László, Széles Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek
és mûszerek, mûvégtagok, mûszemek és mûfogak; ortopédiai cik-
kek; sebészeti varratanyagok.
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(111) 192.299 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00870 (220) 2007.03.14.
(732) Carpologia Kft., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 28 Horgászfelszerelések, horgászbotok, horgászorsók, hor-
gászcsalik, horgászzsinórok, horgok, kapásjelzõk, merítõzsákok,
úszók és egyéb horgászattal kapcsolatos eszközök.

(111) 192.300 (151) 2008.01.16.
(210) M 07 02703 (220) 2007.07.25.
(732) Stefánia-Ház Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Levente Antal, bnt Szabó Tom Burmeister Ügyvédi

Iroda, Budapest

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

letek.
37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 192.301 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00020 (220) 2007.01.05.
(732) GROUPAMA SA, Paris (FR)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CLICKBIZTOSITO
(511) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; pénzügyi elemzések; pénz-

ügyi értékelések; bankügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyle-
tek; biztosítási szerzõdések kezelése; biztosítási tanácsadás; kon-
zultációk; biztosítási termékekkel kapcsolatos információadás és
tájékoztatás; megtakarítási bankügyletek; biztosításelfogadási
szolgáltatások; saját tõke; megtakarítási szolgáltatások; pénzügyi
könyvvizsgálói szolgáltatások.
38 Távközlési szolgáltatások számítógép-terminálokon ke-
resztül; elektronikus adatközlés; információtovábbítás belépési
kód vagy számítógépes terminálok, illetve más hasonló továbbí-
tóeszközök segítségével; sugárzási szolgáltatások távközlési
adattovábbításhoz elektronikus eszközök segítségével, különösen
a globális kommunikációs hálózat (internet) vagy privát és fenn-
tartott belépési lehetõség (intravet) alkalmazásához; információ-
továbbítás távközlés és internet segítségével a biztosítási ügyek-
hez és biztosítási szerzõdésekhez; a biztosítási ügyek online úton,
internet segítségével történõ elintézéséhez alkalmazott szolgálta-
tások.

(111) 192.302 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00689 (220) 2007.03.01.
(732) Folk Europa Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Videoszalagok, CD-ROM lemezek, kompakt lemezek (au-
dio, video).

(111) 192.303 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00691 (220) 2007.03.01.
(732) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Elavia
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, kivéve antibiotikumok; di-

étás anyagok gyógyászati használatra.

(111) 192.304 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 01228 (220) 2007.04.16.
(732) All-Print Kft., Budaspest (HU)

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

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

(111) 192.305 (151) 2008.01.02.
(210) M 06 02851 (220) 2006.08.24.
(732) UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

(546)

(511) 30 Ételízesítõk, paprikakrémek, fûszeres mártások.

(111) 192.306 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 01074 (220) 2007.03.30.
(732) ZSIDAI GROUP Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt

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

(541) V1
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-

lásadás.

(111) 192.307 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 01097 (220) 2007.03.30.
(732) Color-Ferr Kft., Györköny (HU)

(546)

(511) 6 Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építõanyagok; hor-
dozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti vágányokhoz; nem
elektromos fémkábelek és fémvezetékek; lakatosipari termékek,
fém tömegcikkek; fémcsövek és csõvezetékek; páncélszekré-
nyek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztá-
lyokba; ércek.

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

40 Anyagmegmunkálás.

(111) 192.308 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 01237 (220) 2007.04.16.
(732) NYÍRFRUCT Szövetkezet, Demecser (HU)
(740) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(541) ALMUSKA
(511) 32 Gyümölcsitalok és gyümölcslevek, különösen 100%-os ros-

tos gyümölcslevek.
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(111) 192.309 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00859 (220) 2007.03.14.
(732) ProMission Marketingkommunikációs Korlátolt Felelõsségû

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

(546)

(511) 35 Reklámtevékenység.
42 Mérnöki tanácsadás.

(111) 192.310 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00866 (220) 2007.03.14.
(732) MADETA a.s., eské Budjovice (CZ)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

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

(111) 192.311 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 01630 (220) 2007.04.27.
(732) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.,

Osaka (JP)
(300) 0815076 2006.11.08. BX

1,337,095 2007.02.27. CA
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 0815076 sz., 2006. 11. 08-i BENELUX-elsõbbség alapján:
navigációs rendszerek (gépkocsikhoz) [fedélzeti számítógépek].
12 1.337.095 sz., 2007. 02. 27-i kanadai elsõbbség alapján:
gépkocsi-tolatókamerák.

(111) 192.313 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 01072 (220) 2007.03.30.
(732) Dong Jibin, Budapest (HU)
(740) dr. Turcsány József, Turcsány és Kócza Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) Grabby
(511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termé-

kek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbõrök és irhák;
utazótáskák és bõröndök; esernyõk, napernyõk és sétapálcák; os-
torok, hámok, nyergek és lószerszámok.
25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.314 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00692 (220) 2007.03.01.
(732) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) Attento
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények, kivéve antibiotikumok; di-

étás anyagok gyógyászati használatra.

(111) 192.315 (151) 2008.01.02.
(210) M 07 00946 (220) 2007.03.21.
(732) Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvívõi Iroda,

Budapest

(541) NAPOS OLDAL
(511) 3 Mosószerek; tisztító-, fényesítõ-, zsírtalanító- és csiszolóké-

szítmények; fehérítõkészítmények.

16 Újságok, idõszaki kiadványok.

41 Elektronikus újságok online kiadása.

(111) 192.318 (151) 2008.01.03.
(210) M 06 04136 (220) 2006.12.19.
(732) Scorpius 2003 Kft., Debrecen (HU);

Darabos János, Hajdúsámson (HU)
(740) dr. Tass Balázs ügyvéd, Pilisszentiván

(546)

(511) 32 Energiaital.

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

(111) 192.319 (151) 2008.01.03.
(210) M 06 04142 (220) 2006.12.19.
(732) Cool4u Kft., Szarvas (HU)
(740) Kunvári Antal, Budapest

(546)

(511) 11 Légkondicionáló berendezések.

35 Piackutatás, rádiós reklámozás, reklámanyagok/röplapok,
nyomtatványok, áruminták terjesztése; reklámozás; szabadtéri
hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; televíziós reklá-
mozás; üzleti információk; légkondicionáló berendezések kiske-
reskedelme.

(111) 192.320 (151) 2008.01.03.
(210) M 07 00698 (220) 2007.03.02.
(732) Candy Globe Magyarország Import-Export Kereskedelmi

Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szabó Géza Krisztián, Szabó és Szabó Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 32 Energiaitalok.
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(111) 192.321 (151) 2008.01.03.
(210) M 07 00883 (220) 2007.03.19.
(732) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
(740) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(541) C MAX
(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-

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

(111) 192.322 (151) 2008.01.03.
(210) M 07 01100 (220) 2007.04.02.
(732) CALCONT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(740) dr. Gaal Szabolcs, 1000. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 192.323 (151) 2008.01.03.
(210) M 07 01114 (220) 2007.04.02.
(732) László Árpád, Budapest (HU)
(740) dr. Békefi László ügyvéd, Budapest

(541) FUSION
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szál-

lásadás.

(111) 192.324 (151) 2008.01.03.
(210) M 07 01118 (220) 2007.04.02.
(732) ARIOSO Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Csoma Ágnes, Budakörnyéki Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 3 Szappanok, fürdõsók nem gyógyászati használatra, füstölõ-
készítmények (illatszerek), illatszerek, kozmetikai szerek, kölni-
víz, piperecikkek, virágkivonatok (illatszerek).
14 Ékszerek.
20 Bútorok, tükrök.
25 Ruházati cikkek.
31 Élõ növények, élõ virágok, szárított virágok díszítésre, szá-
rított növények díszítésre, koszorúk élõ virágokból, virághagy-
mák.
42 Belsõépítészet, divattervezés, csomagolástervezési szolgál-
tatások.
43 Bár, kávéházak, éttermek, étkezdék, önkiszolgáló éttermek,
vendéglátóipar.
44 Kertészet, kertmûvelés, koszorúkészítés, tájkertész-szolgál-
tatások.

(111) 192.325 (151) 2008.01.03.
(210) M 07 01121 (220) 2007.04.02.
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

(740) dr. Tompa Gábor, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) MERÍTS AZ ÉLETBÕL!
(511) 32 Vizek, szénsavval dúsított vagy szénsavas víz, kezelt víz,

forrásvíz, ásványvíz, ízesített víz, gyümölcsitalok, gyümölcslé,
nektár, limonádé, szénsavas üdítõitalok és egyéb nem alkoholos
italok, szörp és egyéb készítmények italok elõállításához.

(111) 192.326 (151) 2008.01.03.
(210) M 07 01120 (220) 2007.04.02.
(732) MOBILKÉP Kft. 40%, Budapest (HU);

Magyar Plastiroute Kft. 60%,
Szigetszentmiklós-Lakihegy (HU)

(740) dr. Klausmann Kornél, Dr. Klausmann Kornél Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

(511) 38 Elektronikus hirdetõtábla szolgáltatás (távközlési szolgálta-
tás), elektronikus levelezés, e-mail, hozzáférés biztosítása számí-
tógépes világhálóhoz, információszolgáltatás távközlési ügyek-
ben, kábeltelevíziós mûsorszórás, közlések üvegszálas hálózatok
útján, mobil (celluláris) telefon-összeköttetés, mûholdas átvitel,
rádióadás, számítógép-terminálok közötti összeköttetések, táv-
konferencia szolgáltatások.

(111) 192.327 (151) 2008.01.03.
(210) M 07 01122 (220) 2007.04.02.
(732) Expander-Design Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Úr Attila Bendegúz, Dr. Úr Ügyvédi Iroda, Hajdúszoboszló

(546)

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

(111) 192.328 (151) 2008.01.03.
(210) M 07 01239 (220) 2007.04.17.
(732) Szokol Veronika, Budapest (HU);

Babos Imre, Budapest (HU)
(740) dr. Kimlei Zsuzsanna, Dr. Kimlei Zsuzsanna Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 192.329 (151) 2008.01.03.
(210) M 07 01244 (220) 2007.04.17.
(732) Kun István, Kiskunhalas (HU)

(541) REAL WING TSUN
(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

tevékenységek; akadémiák (oktatás); alkotómûhelyek szervezése
és lebonyolítása (gyakorlat); audioberendezések kölcsönzése; ál-
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latidomítás; állatkertek üzemeltetése; bálok szervezése; cirku-
szok; diszkók (szolgáltatásai); (egészségvédõ) klubok (kondicio-
nálás); elõadások díszleteinek kölcsönzése; elõadómûvészek
szolgáltatásai; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebo-
nyolítása; élõ elõadások bemutatása; filmgyártás; filmstúdiók;
filmszínházak üzemeltetése; filmvetítõk és tartozékaik kölcsön-
zése; fogadások tervezése (szórakoztatás); golfpályák üzemelte-
tése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzé-
se; hangstúdiók (szolgáltatásai); helyfoglalás show-mûsorokra;
idõmérés sporteseményeken; játékkaszinó (szolgáltatásai); játék-
termi szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás
vagy oktatás); kollégiumok, internátusok; konferenciák szervezé-
se és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;
könnyûbúvár-felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári
kölcsönzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;
leírószolgálat; levelezõ tanfolyamok; modellügynökségek mûvé-
szek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek köl-
csönzése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); okta-
tás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; óvodák
(nevelés); rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; rádió- és te-
levízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás; show-mûso-
rok; show-mûsorok szervezése (impresszárió szolgáltatásai); tár-
sasjátékok lebonyolítása; sport-edzõtábori szolgáltatások; sport-
felszerelések kölcsönzése (a jármûvek kivételével); sportlétesít-
mények üzemeltetése; sportversenyek rendezése, stadionok bér-
lete; szabadidõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok rendezé-
se és vezetése; szerencsejátékok; szépségversenyek szervezése;
szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;
szinkronizálás, színpadi díszletek kölcsönzése; szórakoz(tat)ási
tárgyú információk; szórakoztatás; szövegek kiadása (nem rek-
lámcélú); televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése;
testnevelés; tornatanítás; üdülési tárgyú információ; üdülõtábo-
rok szolgáltatásai (szórakoztatás); vallásoktatás; versenyek szer-
vezése (oktatás vagy szórakoztatás); vidámparkok; videofelvevõ
készülékek kölcsönzése; videofilmgyártás; videokamerák köl-
csönzése, videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; vi-
lágítóberendezések kölcsönzése színházak vagy filmstúdiók ré-
szére; zenekarok szolgáltatásai; zenés kabarék, varieték.

(111) 192.331 (151) 2008.01.04.
(210) M 03 02974 (220) 2003.07.09.
(732) Miss Popcorn Hungary Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Frank Edit ügyvéd, Érd

(541) MICRO POP
(511) 30 Pattogatni való kukorica.

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

(111) 192.335 (151) 2008.01.07.
(210) M 06 00336 (220) 2006.02.01.
(732) Koháry Ilona, Nógrád (HU)

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

nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; fényké-
pek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével).
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; számítástechnikai hardver-
és szoftvertervezés és -fejlesztés.

(111) 192.336 (151) 2008.01.07.
(210) M 06 02077 (220) 2006.06.13.
(732) Kovács Zsuzsanna, Budapest (HU)

(541) CSOKI KIRÁLY
(511) 30 Csokoládé.

(111) 192.337 (151) 2008.01.07.
(210) M 06 03110 (220) 2006.09.18.
(732) AITIA International Informatikai Zrt., Budapest (HU)

(541) Enter the Intelligent Communication Age!
(511) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villa-

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

(111) 192.338 (151) 2008.01.07.
(210) M 06 03646 (220) 2006.11.08.
(732) Bugyinszky Szilvia, Budapest (HU)
(740) dr. Hazai Kinga, Dr. Kéri - dr. Hazai Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 192.339 (151) 2008.01.07.
(210) M 06 04163 (220) 2006.12.20.
(732) Lopes-Szabó Zsuzsanna, Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(541) GYURI BÁCSI TEÁI A BÜKKI FÜVESEMBER
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmé-

nyek gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati hasz-
nálatra; gyógynövények; gyógyteák.
29 Tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zse-
lék, lekvárok (dzsemek); élelmiszerek, élelmiszer-kiegészítõk.
30 Tea, teaalapú italok.

(111) 192.340 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00162 (220) 2007.01.22.
(732) Soltész Reklám Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Fábián Titusz, Dr. Fábián Titusz Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek; különösen: könyvkiadás; kulturális vagy nevelési
célú kiállítások szervezése; fotoriportok készítése; szabadidõs
szolgáltatások nyújtása; versenyek szervezése (oktatás vagy szó-
rakoztatás); digitális képfelvételezés; fényképészet.

(111) 192.341 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00179 (220) 2007.01.22.
(732) Gréczi János, Budapest (HU)

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

nisztráció; irodai munkák.
41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek.
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(111) 192.342 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00544 (220) 2007.02.19.
(732) Gurutech Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság,

Budapest (HU)

(546)

(511) 12 Közlekedési eszközök.

25 Ruházati cikkek, fejrevalók, lábbelik.

28 Játékok, játékszerek, sportcikkek.

(111) 192.347 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00375 (220) 2007.02.05.
(732) Italo-Optik Kft., Szentes (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 9 Szemüvegek, napszemüvegek, szemüvegkeretek, szem-
üvegtokok és tartozékai.

(111) 192.349 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00372 (220) 2007.02.05.
(732) Global Direct Assistance Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

(546)

(511) 35 Hirdetés; hirdetõügynökségek; reklámozás; reklámügynök-
ségek; beszerzõi szolgáltatások; reklámanyag naprakész állapot-
ba hozása; önköltségelemzés; kereskedelmi információs ügynök-
ségek; információknak számítógépes adatbázisokba való szer-
kesztése; üzletszervezési tanácsadás; hirdetési hely kölcsönzése;
reklámanyagok készítése; reklámszövegek publikálása; reklám-
és hirdetési anyagok terjesztése; információk számítógépes adat-
bázisokba való rendezése; televíziós reklámozás; rádiós reklámo-
zás; számítógépes nyilvántartások kezelése; szabadtéri hirdetés;
reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áru-
minták) direkt terjesztése.

36 Pénzügyi információk nyújtása; információk nyújtása biz-
tosítási ügyekben; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki te-
vékenység; pénzügyi elemzések készítése; pénzügyi tanácsadás;
pénzügyi tanácsadás közvetítése; finanszírozási szolgáltatások;
lízingügyletek.

37 Jármûjavítás; jármûjavító mûhelyek; jármûvek tisztítása;
jármûfényezés; jármûvek zsírozása, kenése; jármûvek tisztításá-
nak közvetítése; jármûvek karbantartásának közvetítése; háztar-
táshoz kapcsolódó segítõszolgáltatások közvetítése (épületeken
belüli vész-, szükség-, válság-, rendkívüli helyzet megoldásához
szükséges segítõszolgáltatások közvetítése).

38 Híradástechnika, távközlés, kommunikációs eszközök
összekötése; információk, közlések továbbítása, diszpécseri szol-
gáltatás.

39 Gépkocsival történõ szállítás; gépkocsival történõ szállítá-
sok közvetítése; jármûvek mentése (vontatás); jármûvek menté-
sének, vontatásának közvetítése; gépkocsi-parkolási szolgáltatá-
sok; gépkocsikölcsönzés; gépkocsi-kölcsönzési ügynökség; szál-
lítás, fuvarozás, szállítmányozás; szállítási, fuvarozási, szállítmá-
nyozási ügynökség; áruk raktározása; közlekedési, forgalmi in-
formációk (információs rendszerek); közlekedési technikai segít-
ségek, asszisztenciák, közúti közlekedéshez technikai segítség-
nyújtás.

44 Betegápolási szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások;
betegápolási szolgáltatások ügynöki közvetítése; egészségügyi
szolgáltatások ügynöki közvetítése; egészséghez kapcsolódó se-
gítõszolgáltatások.

(111) 192.350 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00546 (220) 2007.02.19.
(732) Pfneiszl Hungarian Vineyards Kft., Sopron (HU)

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

(111) 192.351 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00548 (220) 2007.02.16.
(732) Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)
(740) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) PEEK & CLOPPENBURG
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

35 Kiskereskedelmi szolgáltatások ruházati cikkekkel, cipõk-
kel, kalapárukkal kapcsolatban.

(111) 192.352 (151) 2008.01.07.
(210) M 06 02335 (220) 2006.07.07.
(732) ALLIANCE FRANCAISE (Association loi 1901), Paris,

Cedex (FR)
(740) Jean Baudry, Magyarországi Alliance Francaise-k Képviselõje,

Pécs

(546)

(511) 9 Mágneses és digitális adathordozók; oktatási segédanyagok
(videokazetták, CD-ROM-ok, szoftverek).
16 Nyomdaipari termékek; könyvek, kézikönyvek, plakátok,
brosúrák, újságok, magazinok, idõszaki lapok, kiadványok.
38 Telekommunikáció, üzenetek és képek továbbítása számító-
gépek segítségével, elektronikus levelezés.
41 A francia nyelv és kultúra oktatása; oktatás; távoktatás; pe-
dagógiai jellegû szövegek kiadása; könyvek és audiovizuális
anyagok kiadása és kölcsönzése; filmkészítés; rádiós és televíziós
mûsorok készítése; elõadások szervezése; oktatási versenyek
szervezése; oktatási vizsgáztatás; hangfelvételek, filmek, video-
kazetták, CD-k, CD-ROM-ok kölcsönzése; konferenciák, szemi-
náriumok, kollokviumok és kongresszusok szervezése és lebo-
nyolítása; kulturális és nevelési célú kiállítások szervezése; okta-
tással kapcsolatos információszolgáltatás; képzési és oktatási
workshopok szervezése.

(111) 192.353 (151) 2008.01.07.
(210) M 06 02886 (220) 2006.08.28.
(732) SCIENNET HOLDING Ltd., Limassol (CY)
(740) dr. Pálfy István, Budapest

(546)

(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
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(111) 192.354 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00176 (220) 2007.01.22.
(732) Liu Simon, Budapest (HU);

Zeng Perry, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Farmer, nadrág, póló, pulóver, kabát, sapka.

(111) 192.355 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00168 (220) 2007.01.22.
(732) Marketéria Kft., Szombathely (HU)

(546)

(511) 19 Ablakok, nem fémbõl, ajtók, nem fémbõl.

(111) 192.356 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00177 (220) 2007.01.22.
(732) Zeng Perry, Budapest (HU);

Liu Simon, Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Farmer, nadrág, póló, pulóver, kabát, sapka.

(111) 192.357 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00545 (220) 2007.02.19.
(732) DODO-BIZNISZ Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Sopron (HU)
(740) dr. Bihariné dr. Csánk Júlia, Bihari - Csánk Ügyvédi Iroda,

Sopron

(546)

(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-
lásadás, vendéglátás, étterem, diszkó.

(111) 192.358 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00543 (220) 2007.02.19.
(732) Budapest Fõváros Önkormányzata Fõpolgármesteri

Hivatal, Budapest (HU)
(740) dr. Szenteleki Judit, Dr. Szenteleki Judit Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Mûholdak, mesterséges holdak tudományos használatra.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák, adatgyûjtés kereskedelmi ügyletekrõl,

kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy rek-
lámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú
vásárok szervezése, közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel
kapcsolatban, piackutatás, segítségnyújtás kereskedelmi vagy
iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez,
szakmai konzultációk üzleti ügyekben, üzleti felvilágosítás, tájé-
koztatás, üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési ta-
nácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció,
üzletvezetési tanácsadó szolgálatok.

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügy-
letek, bankügyletek, faktorálási szolgáltatások, finanszírozási
szolgáltatások, kölcsön(finanszírozás), pénzügyi elemzések,
pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi szponzorálás, támoga-
tás, pénzügyi tanácsadás.

41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális
tevékenységek, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kong-
resszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás, ok-
tatási tárgyú információk.

42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetar-
tozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szol-
gáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fej-
lesztés; jogi szolgáltatások, adatok vagy dokumentumok átalakí-
tása fizikai médiumokból elektronikus médiumba, biológiai kuta-
tás, építészet, grafikusmûvészeti tervezési szolgáltatások, ipari
formatervezés, környezetvédelmi tanácsadás, kutatás és fejlesz-
tés (mások részére), mechanikai kutatás, minõség-ellenõrzés, mû-
szaki kutatás, mûszaki tervtanulmányok készítése, számítógép-
programok adatainak és adatoknak az átalakítása, számítógép-
programok installációja, számítógépprogramok sokszorosítása,
számítógépek kölcsönzése, számítógépes adatok helyreállítása,
számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes rendszerelem-
zés, számítógéphardverrel kapcsolatos tanácsadás, számítógép-
programok kidolgozása, számítógépprogramok korszerûsítése,
számítógépprogramok kölcsönzése, számítógép-programozás,
számítógépszoftver-fenntartás, szellemi tulajdon licencek átadá-
sa, várostervezés, vegyészeti kutatás, vegyészeti szolgáltatások.

(111) 192.359 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00379 (220) 2007.02.05.
(732) Pör János, Budapest (HU)
(740) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(546)

(511) 38 Távközlés, televíziós mûsorszórás.

(111) 192.360 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00368 (220) 2007.02.05.
(732) Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)
(740) dr. Kemény Balázs, Alsónémedi

(546)

(511) 29 Húskonzervek, tartósított készételek.

(111) 192.361 (151) 2008.01.07.
(210) M 07 00371 (220) 2007.02.05.
(732) Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)
(740) dr. Kemény Balázs, Alsónémedi
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(546)

(511) 32 Gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szörpök és más készít-
mények italokhoz.

(111) 192.363 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00984 (220) 2007.03.23.
(732) Primaker Kereskedelmi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 11 Hõszivattyúk.

(111) 192.364 (151) 2008.01.08.
(210) M 06 03866 (220) 2006.11.27.
(732) HAI NAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.365 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00783 (220) 2007.03.08.
(732) DUC & DO Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)
(740) dr. Kamondy Katalin, Dr. Tálos Zsuzsanna és dr. Kamondy

Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.366 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00976 (220) 2007.03.23.
(732) Prima Design Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 192.367 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00776 (220) 2007.03.08.
(732) Szerdahelyi Zoltánné, Fertõrákos (HU)
(740) dr. Ecsédi Károly, Sopron

(546)

(511) 39 Szállítás, utazásszervezés.
41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális
tevékenységek, Fertõrákos és a Fertõ tó mint a világörökség neve-
zetességeinek megismertetése, Sopron és környéke kulturális ér-
tékeinek népszerûsítése.

(111) 192.368 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00516 (220) 2005.11.21.
(732) DIMENZIÓ Biztosító és Önsegélyezõ Egyesület,

Budapest (HU)

(546)

(511) 35 Adminisztráció, ügyviteli tevékenység, összehangolt PR,
marketing-, reklámtevékenység, kereskedelmi ügyletek.
36 Biztosítás, pénzügyi, ingatlanügyletek, vagyonkezelés, be-
fektetési tevékenység.
42 A közös PR-marketing tevékenységhez kapcsolódó infor-
matikai fejlesztés, a közös PR-marketing tevékenységhez kapcso-
lódó informatikai háttér biztosítása, azaz számítógépprogramok
installációja, számítógépprogramok kidolgozása, számítógép-
programozás.
44 Orvosi, egészségügyi, betegápolási szolgáltatások, egész-
ségmegõrzés, prevenció.

(111) 192.369 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00967 (220) 2007.03.23.
(732) PÉLEUSZ Nyelviskola Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Piliscsaba (HU)
(740) dr. Pátzay Ádám, Bellák és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) PÉLEUSZ
(511) 35 Beszerzõi szolgáltatások; eladási propaganda; hirdetési-

hely-kölcsönzés; hirdetési oldalak készítése; információk számí-
tógépes adatbázisokba való rendezése; információk számítógépes
adatbázisokba való szerkesztése; kereskedelmi és reklámcélú ki-
állítások szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szerve-
zése; közönségszolgálat; közvélemény-kutatás; online hirdetõi
tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piacku-
tatás; reklámanyagok terjesztése; reklámidõ bérlete távközlési
médiumban; reklámozás; szabadtéri hirdetés; számítógépes nyil-
vántartások vezetése; televíziós reklámozás; árubemutatás; áru-
minták terjesztése.
41 Oktatás; nyelvoktatás; elektronikus desktop kiadói tevé-
kenység; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; for-
dítói szolgáltatások; gyakorlati képzés; hangfelvételek kölcsön-
zése; klubszolgáltatások; konferenciák szervezése vagy lebonyo-
lítása; könyvkiadás; könyvtári kölcsönzés; kulturális és nevelési
célú kiállítások szervezése; levelezõ tanfolyamok; oktatás; okta-
tási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online elérhetõ
elektronikus publikációk; online játékok szolgáltatása; óvodák;
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pályaválasztási tanácsadás; szabadidõs szolgáltatások nyújtása;
szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése
és lebonyolítása; szövegek kiadása; versenyek szervezése; élõ
elõadások bemutatása; üdülõtáborok szolgáltatásai.

(111) 192.370 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00970 (220) 2007.03.23.
(732) Mobil Food Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Vecsés (HU)
(740) dr. György Péter, György Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 192.371 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00963 (220) 2007.03.23.
(732) Annoni Gianluigi, Budapest (IT)
(740) dr. Balázs Ildikó, Dr. Balázs Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) RESTAURANT AND LOUNGE +39
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-

lásadás.

(111) 192.372 (151) 2008.01.08.
(210) M 06 03699 (220) 2006.12.01.
(732) Kulcs Média Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Csevár Antal jogtanácsos, Budapest

(546)

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

(111) 192.373 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00989 (220) 2007.03.23.
(732) Visa International Service Association (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Foster City,
California (US)

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

(541) VISA INTELLILINK
(511) 36 Pénzügyi szolgáltatások, hitelkártya-szolgáltatások, terhe-

léses (debit) kártya szolgáltatások; fizetési adat- és jelentésszol-
gáltatás, fizetõfeldolgozó szolgáltatás; pénzügyi felmérés és koc-
kázatkezelõ szolgáltatások; hitelgazdálkodó szolgáltatás; pénz-
ügyi információs terjesztés a számítógépes világhálón keresztül,
pénzügyi információ, amit egy biztos információs számítógép-
hálózat segítségével számítógépre tettek; tanácsadó szolgálatok,
amik fizetési szolgáltatásokra vonatkoznak.

(111) 192.374 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00982 (220) 2007.03.23.
(732) Budapest-Mix Kft., Budapest (HU)

(541) MISS YE
(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.375 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00964 (220) 2007.03.23.
(732) Annoni Gianluigi, Budapest (IT)
(740) dr. Balázs Ildikó, Dr. Balázs Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) RESTAURANT AND LOUNGE 0039
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-

lásadás.

(111) 192.376 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00962 (220) 2007.03.23.
(732) Segal Viktor, Budapest (HU)

(541) SEGAL
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások.

(111) 192.377 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00069 (220) 2007.01.11.
(732) Mediterrán Magyarország Betoncserép Gyártó Kft.,

Bóly (HU)

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

csövek; bitumen; nem fémbõl készült hordozható szerkezetek;
emlékmûvek.

(111) 192.378 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00778 (220) 2007.03.08.
(732) Békési Pálinka Zrt., Békés (HU)

(546)

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

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

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

43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; szállásadás.

(111) 192.379 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00975 (220) 2007.03.23.
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
(740) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa

Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest

(541) MAVERICK
(511) 3 Szappanok, illatszerek, éterikus olajok, test- és szépségápo-

ló szerek, hajvizek, fogtisztító szerek.

(111) 192.380 (151) 2008.01.08.
(210) M 06 03335 (220) 2006.10.10.
(732) econet.hu Informatikai Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Rosner Gábor ügyvéd, Budapest
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(546)

(511) 9 Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására
szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hanglemezek; szá-
mológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.
16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek
nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyv-
kötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy
háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek;
írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatá-
si anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mû-
anyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabe-
tûk; klisék.
35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-
nisztráció; irodai munkák.
38 Távközlés.
41 Szórakoztatás.
42 Számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesz-
tés.

(111) 192.381 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00771 (220) 2007.03.08.
(732) Gábrielné Derda Judit, Budapest (HU)
(740) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 192.382 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00977 (220) 2007.03.23.
(732) Waymann Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Erdõs Ádám, Erdõs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

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

lásadás.

(111) 192.383 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00775 (220) 2007.03.08.
(732) Sayti Andrea, Budapest (HU);

Zentai Flóra, Budapest (HU)

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

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

(111) 192.384 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00965 (220) 2007.03.23.
(732) Annoni Gianluigi, Budapest (IT)
(740) dr. Balázs Ildikó, Dr. Balázs Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) POMO D’ORO
(511) 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szál-

lásadás.

(111) 192.385 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00979 (220) 2007.03.23.
(732) Valeant Pharma Magyarország Kft., Budapest (HU)

(546)

(511) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termé-
kek.

(111) 192.386 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00966 (220) 2007.03.23.
(732) Jövõház Közhasznú Társaság, Budapest (HU)

(541) FELHÕ PAVILON
(511) 35 Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; piac-

kutatás; reklámanyagok terjesztése; szabadtéri hirdetés; szakmai
konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági
ügyekben.

37 Vásári standok építése; építés; építési tárgyú információk.

41 Alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szerve-
zése; elõadások díszleteinek kölcsönzése; filmgyártás; fogadások
tervezése (szórakoztatás); gyakorlati képzés; konferenciák szer-
vezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások
szervezése; oktatás; rádiós szórakozatás; show-mûsorok; szabad-
idõs szolgáltatások nyújtása; szemináriumok szervezése és veze-
tése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi pro-
dukciók; szórakoztatás.

(111) 192.387 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00969 (220) 2007.03.23.
(732) Zwack Unicum Likõripari és Kereskedelmi Nyrt.,

Budapest (HU)

(541) DOYEN
(511) 33 Borok, szeszes italok, likõrök, alkoholtartalmú italok (a sö-

rök kivételével).

(111) 192.388 (151) 2008.01.08.
(210) M 06 03337 (220) 2006.10.10.
(732) Verbovszki József, Budapest (HU);

Verbovszki Józsefné, Budapest (HU)
(740) dr. Bárándy Zsuzsanna, Dr. Bárándy Zsuzsanna Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyom-
daipari termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari
cikkek, anyagok mûvészek részére, irodai cikkek (bútorok kivéte-
lével), tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével), cso-
magolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más
osztályokba), nyomdabetûk, klisék.

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

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

43 Vendéglátás, idõleges szállásadás.

45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott szemé-
lyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; biztonsági szolgáltatá-
sok személyek és vagyontárgyak védelmére.
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(111) 192.393 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00250 (220) 2007.01.26.
(732) Unilever N.V., AL Rotterdam (NL)
(740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

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

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

5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egész-
ségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok
gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok;
fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõsze-
rek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölõ
szerek, gyomirtó szerek.

21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célok-
ra; fésûk és szivacsok; kefék; kefegyártáshoz használt anyagok;
takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg;
üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más
osztályokba.

(111) 192.399 (151) 2008.01.08.
(210) M 06 00576 (220) 2006.02.20.
(732) Danubius Rádió Mûsorszolgáltató Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(740) dr. Zsédely Márta, Zsédely Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) KÉT IDEGEN EGY ESKÜVÕ
(511) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek

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

25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

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

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

38 Távközlés.

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

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

(111) 192.400 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00437 (220) 2007.02.09.
(732) Geotherm Üdülõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Hajdúszoboszló (HU)
(740) Cseh Attila, Hajdúszoboszló

(546)

(511) 43 Szállodai szolgáltatások.

(111) 192.401 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00072 (220) 2007.01.12.
(732) Garami Zsolt, Budapest (HU)
(740) dr. Szûcs Ernõ Péter, Csitáry és Szûcs Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

(511) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk.

(111) 192.402 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00243 (220) 2007.01.26.
(732) MESTER PARK Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szécsényi László, Szécsényi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Business Campus
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 192.403 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00073 (220) 2007.01.12.
(732) Palermo Properties Ingatlanforgalmazó Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Illés Tibor, Illés és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Hotel Budapest Imperial
(511) 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás.

(111) 192.404 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00079 (220) 2007.01.12.
(732) AQUA RICH 2002 Ásványvíztermelõ, Ingatlanforgalmazó

és Kereskedelmi Kft., Lakitelek (HU)
(740) dr. Miháczi Zoltán, Miháczi Ügyvédi Iroda, Kecskemét

(546)

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

(111) 192.405 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00242 (220) 2007.01.26.
(732) ZII Ltd., Langenhoe, Essex (GB)
(740) dr. S. Szabó Péter, Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda,

Budapest

(546)

(511) 16 Újságok és folyóiratok.
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(111) 192.406 (151) 2008.01.08.
(210) M 05 03030 (220) 2005.09.19.
(732) Professional Publishing Hungary Kiadó Korlátolt

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

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

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

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

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

(111) 192.407 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00438 (220) 2007.02.09.
(732) Geotherm Üdülõ Korlátolt Felelõsségû Társaság,

Hajdúszoboszló (HU)
(740) Cseh Attila, Hajdúszoboszló

(546)

(511) 43 Szállodai szolgáltatások.

(111) 192.408 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00632 (220) 2007.02.23.
(732) Solti András, Budapest (HU)

(541) toitoidixi
(511) 39 Hulladék szállítása és tárolása.

43 Hordozható épületek bérlete.

(111) 192.409 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00639 (220) 2007.02.23.
(732) Békési Kálmán, Budapest (HU)

(546)

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

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

(111) 192.410 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00756 (220) 2007.03.07.
(732) ALPHA-PARK-K Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Sopron (HU)

(546)

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

(111) 192.411 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00426 (220) 2007.02.09.
(732) dr. Szunyogh Valéria, Budapest (HU)

(546)

(511) 10 Galvánterápiás készülékek.
44 Egészségügyi szolgáltatások.

(111) 192.412 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00244 (220) 2007.01.26.
(732) Hungexpo Vásár és Reklám Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

(546)

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

(111) 192.413 (151) 2008.01.08.
(210) M 06 04236 (220) 2006.12.28.
(732) Israeli Michael, Budapest (HU)
(740) dr. Giró Szász János, Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ATRIUM CENTERS
(511) 36 Pénzügyletek, valutaügyletek, ingatlanügyletek.

(111) 192.414 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00424 (220) 2007.02.09.
(732) Szilberport Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
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(740) dr. Kovács Attila Ervin, Kovács Réti Szegheõ Ügyvédi Iroda,
Budapest

(546)

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

38 Távközlés.

42 Weboldalak alkotása és fenntartása.

(111) 192.415 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00641 (220) 2007.02.23.
(732) CITIBANK, N.A., New York, New York (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) CITIBANK WORLD PRIVILEGES
(511) 35 Hitelkártya-tulajdonos hûség- és jutalomprogramok.

36 Hitelkártya-szolgáltatások.

(111) 192.416 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00757 (220) 2007.03.07.
(732) DDP Invest Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Kosik Kristóf ügyvéd, Budapest

(546)

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

(111) 192.417 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00248 (220) 2007.01.26.
(732) Mag. Martin Kohlhaupt, Lauterach (AT)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

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

ségügyi készítmények gyógyászati használatra; szív- és kardio-
vaszkuláris betegségek, keringési rendellenességek, magas vér-
nyomás vagy magas tüdõnyomás kezelésére szolgáló készítmé-
nyek, perifériás elzáródó artériák betegségeinek kezelésére szol-
gáló készítmények, mint például alvadásgátlók hemodialízis ese-
tén.

(111) 192.418 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 02559 (220) 2007.07.17.
(732) EGIS Gyógyszergyár NyRt., Budapest (HU)

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

(111) 192.419 (151) 2008.01.08.
(210) M 06 04008 (220) 2006.12.08.
(732) Abbasgholi Dastrandj, Bécs (AT)
(740) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(546)

(511) 29 Tartósított (konzervált) szárított gyümölcsök és zöldségek,
különösen dió, mandula, pisztácia, földimogyoró, kesudió, mo-
gyoró, napraforgómag, tökmag (feldolgozva, pl. megtisztítva és
pörkölve); mazsola, datolya, füge, különösen szárított sárgaba-
rack, ananász, banán, papaya; lekvárok, dzsemek, gyümölcsbe-
fõttek, zselék; savanyúságok.

30 Kávé, tea, kakaó, rizs, cukor, tápióka, szágó, kávépótló és
-helyettesítõ anyagok; liszt és gabona felhasználásával készült
áruk, kenyér, kétszersült, péksütemények; finom pék- és cukrász-
ipari áruk, közöttük sáfrány felhasználásával elõállított készítmé-
nyek; müzli; édestészták, sütemények, édességek; méz; édes szi-
rupok, melaszszirupok; élesztõ; sütõpor; só, fûszeres sók, mustá-
rok; ecet, szószok, öntetek és mártások (kivéve a salátaönteteket);
fûszerek, különösen sáfrány; fagylaltok és jégkrémek.

31 Vetõmagok; különösen napraforgómag, tökmag.

(111) 192.420 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00238 (220) 2007.01.26.
(732) MESTER PARK Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szécsényi László, Szécsényi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Office Campus Budapest
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 192.421 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00247 (220) 2007.01.26.
(732) Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH,

Bad Homburg (DE)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) RESICAL
(511) 5 Gyógyszerészeti készítmények vesebetegek számára; diétás

anyagok vesebetegségben szenvedõ páciensek számára.

(111) 192.422 (151) 2008.01.08.
(210) M 07 00241 (220) 2007.01.26.
(732) MESTER PARK Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Szécsényi László, Szécsényi Ügyvédi Iroda, Budapest

(541) Business Campus Budapest
(511) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi admi-

nisztráció; irodai munkák.

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

37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

(111) 192.423 (151) 2008.01.09.
(210) M 07 00942 (220) 2007.03.21.
(732) Kovács és Társa Kft. 90%, Székesfehérvár (HU);

Kovácsné Pálfi Éva 10%, Székesfehérvár (HU)

(541) HARDSODA
(511) 25 Ruházati cikkek.
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(111) 192.428 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03884 (220) 2006.11.29.
(732) UNICOMM - United Communication Távközlési

Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
(740) dr. Simon Zsuzsanna, Dr. Simon Zsuzsanna Ügyvédi Iroda,

Budapest

(541) ÚJ DIMENZIÓBAN
(511) 38 Távközlés.

(111) 192.429 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03811 (220) 2006.11.21.
(732) JUSTICE Security Kft., Budapest (HU)
(740) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(546)

(511) 9 Biztonságtechnikai termékek, biztonsági felszerelések.
45 Biztonságtechnikai szolgáltatások, biztonsági szolgáltatá-
sok vagyontárgyak védelmére, szaktanácsadás biztonsági kérdé-
sekben.

(111) 192.430 (151) 2008.01.11.
(210) M 06 03570 (220) 2006.10.31.
(732) Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Indiana (US)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(541) GOAL DUPLO

(511) 5 Peszticidek, kártékony állatok és növények irtására szolgáló
készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), rovarölõ szerek
(inszekticidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

(111) 192.467 (151) 2008.01.05.
(210) M 07 02435 (220) 2007.07.05.
(732) Meggle Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(541) Acidofilo
(511) 29 Tej és tejtermékek, különösen tejes italok, aludttej.

(111) 192.468 (151) 2008.01.05.
(210) M 07 02436 (220) 2007.07.05.
(732) Meggle Kft., Budapest (HU)
(740) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(546)

(511) 29 Tej és tejtermékek, különösen tejes italok, aludttej.

A rovat 219 db közlést tartalmaz.
A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: 191.100, 191.498,
191.731, 191.802–191.809, 191.811, 191.814, 191.816–191.818,
191.970, 192.189–192.192, 192.198–192.242, 192.244–192.257,
192.265, 192.268–192.296, 192.298–192.311, 192.313–192.315,
192.318–192.329, 192.331, 192.335–192.342, 192.347, 192.349–
192.361, 192.363–192.388, 192.393, 192.399–192.423, 192.428–
192.430, 192.467, 192.468
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Védjegyoltalom megszûnése
megújítás nélküli lejárat miatt

(111) 118.950
(210) M 77 00351
(180) 2007.05.27

(111) 119.014
(210) M 77 00442
(180) 2007.05.31

(111) 119.029
(210) M 77 00509
(180) 2007.05.27

(111) 119.030
(210) M 77 00508
(180) 2007.05.27

(111) 119.036
(210) M 77 00519
(180) 2007.05.27

(111) 119.037
(210) M 77 00518
(180) 2007.05.27

(111) 119.041
(210) M 77 00529
(180) 2007.05.27

(111) 119.120
(210) M 77 00646
(180) 2007.05.31

(111) 119.201
(210) M 77 00788
(180) 2007.05.08

(111) 119.390
(210) M 77 01159
(180) 2007.05.11

(111) 119.391
(210) M 77 01158
(180) 2007.05.11

(111) 119.681
(210) M 77 00844
(180) 2007.05.11

(111) 119.703
(210) M 77 00809
(180) 2007.05.05

(111) 119.705
(210) M 77 00816
(180) 2007.05.06

(111) 126.559
(210) M 87 01011
(180) 2007.05.14

(111) 126.560
(210) M 87 01012
(180) 2007.05.14

(111) 126.562
(210) M 87 01014
(180) 2007.05.14

(111) 126.567
(210) M 87 01033
(180) 2007.05.15

(111) 126.572
(210) M 87 01125
(180) 2007.05.29

(111) 126.576
(210) M 87 01129
(180) 2007.05.29

(111) 126.695
(210) M 87 00940
(180) 2007.05.05

(111) 126.697
(210) M 87 00969
(180) 2007.05.07

(111) 126.698
(210) M 87 00973
(180) 2007.05.07

(111) 126.699
(210) M 87 00974
(180) 2007.05.07

(111) 126.700
(210) M 87 00978
(180) 2007.05.07

(111) 126.702
(210) M 87 01002
(180) 2007.05.12

(111) 126.706
(210) M 87 01063
(180) 2007.05.21
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(111) 126.708
(210) M 87 01082
(180) 2007.05.22

(111) 126.788
(210) M 87 01007
(180) 2007.05.13

(111) 147.603
(210) M 97 01834
(180) 2007.05.30

(111) 147.774
(210) M 97 01701
(180) 2007.05.16

(111) 150.381
(210) M 97 01564
(180) 2007.05.07

(111) 150.384
(210) M 97 01578
(180) 2007.05.09

(111) 150.386
(210) M 97 01556
(180) 2007.05.06

(111) 150.393
(210) M 97 01605
(180) 2007.05.13

(111) 150.395
(210) M 97 01588
(180) 2007.05.12

(111) 150.396
(210) M 97 01609
(180) 2007.05.13

(111) 150.397
(210) M 97 01608
(180) 2007.05.13

(111) 150.399
(210) M 97 01603
(180) 2007.05.12

(111) 150.436
(210) M 97 01567
(180) 2007.05.08

(111) 150.440
(210) M 97 01561
(180) 2007.05.07

(111) 150.442
(210) M 97 01560
(180) 2007.05.07

(111) 150.444
(210) M 97 01558
(180) 2007.05.06

(111) 150.464
(210) M 97 01557
(180) 2007.05.06

(111) 150.473
(210) M 97 01642
(180) 2007.05.14

(111) 150.637
(210) M 97 01614
(180) 2007.05.13

(111) 150.641
(210) M 97 01640
(180) 2007.05.14

(111) 150.643
(210) M 97 01647
(180) 2007.05.14

(111) 150.644
(210) M 97 01644
(180) 2007.05.14

(111) 150.645
(210) M 97 01627
(180) 2007.05.13

(111) 150.646
(210) M 97 01646
(180) 2007.05.14

(111) 150.655
(210) M 97 01721
(180) 2007.05.21

(111) 150.660
(210) M 97 01705
(180) 2007.05.16

(111) 150.662
(210) M 97 01707
(180) 2007.05.16

(111) 150.663
(210) M 97 01708
(180) 2007.05.16

(111) 150.665
(210) M 97 01690
(180) 2007.05.15

(111) 150.666
(210) M 97 01691
(180) 2007.05.15
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(111) 153.445
(210) M 97 01753
(180) 2007.05.23

(111) 153.446
(210) M 97 01754
(180) 2007.05.23

(111) 153.781
(210) M 97 01767
(180) 2007.05.26

(111) 153.850
(210) M 97 01677
(180) 2007.05.15

(111) 153.890
(210) M 97 01794
(180) 2007.05.28

(111) 154.539
(210) M 97 01719
(180) 2007.05.21

(111) 154.541
(210) M 97 01545
(180) 2007.05.05

(111) 154.542
(210) M 97 01546
(180) 2007.05.05

(111) 154.545
(210) M 97 01714
(180) 2007.05.20

(111) 154.547
(210) M 97 01807
(180) 2007.05.28

(111) 155.253
(210) M 97 01730
(180) 2007.05.22

(111) 155.312
(210) M 97 01790
(180) 2007.05.27

(111) 155.313
(210) M 97 01842
(180) 2007.05.30

(111) 155.513
(210) M 97 01774
(180) 2007.05.26

(111) 155.516
(210) M 97 01745
(180) 2007.05.23

A rovat 72 db közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszûnése
lemondás miatt

(111) 190.657
(732) GUTZ JEANS Ruházati, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság , Gyõr (HU)
(740) dr. Darnói Norbert, Dr. Darnói Ügyvédi Iroda, Gyõr

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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(111) 119.405
(732) HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC,

Winston-Salem,North Carolina (US)

(111) 119.524
(732) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára

Zártkörûen Mûködõ Rt., Budapest (HU)

(111) 119.656
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 119.663
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 119.693
(732) REXPLO 21 Lõpor Termelõ és Kereskedelmi Kft.,

Fûzfõgyártelep (HU)

(111) 119.865
(732) Special Metals Wiggin Ltd., Hereford (GB)

(111) 119.956
(732) NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS LIMITED,

Oxford, Oxfordshire (GB)

(111) 120.046
(732) WMF Wuerttembergische Metallwarenfabrik

Aktiengesellschaft, Geislingen/Steige (DE)

(111) 120.268
(732) Jaguar Cars Limited, Coventry, Warwickshire (GB)

(111) 120.333
(732) Pharmacia & Upjohn Company LLC, Peapack,

New Jersey (US)

(111) 120.335
(732) Pharmacia & Upjohn Company LLC, Peapack,

New Jersey (US)

(111) 120.422
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)

(111) 120.423
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)

(111) 120.565
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.,

Louisville, Kentucky (US)

(111) 120.635
(732) Syngenta Limited, Guildford, Surrey (GB)

(111) 120.655
(732) Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Tiszaújváros (HU)

(111) 120.668
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 120.728
(732) Fisons Limited, Kings Hill West Malling, Kent (GB)

(111) 120.748
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.,

Louisville, Kentucky (US)

(111) 120.863
(732) Estée Lauder Cosmetics Ltd., Agincourt, Kanada (CA)

(111) 120.864
(732) Estée Lauder Cosmetics Ltd., Agincourt, Kanada (CA)

(111) 120.865
(732) Estée Lauder Cosmetics Ltd., Agincourt, Kanada (CA)

(111) 121.013
(732) Schering Corporation, Kenilworth, New Jersey (US)

(111) 121.115
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)

(111) 121.240
(732) Eaton Corporation, Cleveland, Ohio (US)

(111) 121.373
(732) Glaxo Group Limited, Greenford,Middlesex (GB)

(111) 121.497
(732) Co-Ro Food A/S, Frederikssund (DK)

(111) 121.498
(732) Co-Ro Food A/S, Frederikssund (DK)

(111) 127.095
(732) Brooks Sports, Inc. (Washington állam törvényei szerint

mûködõ cég), Seattle, Washington (US)

(111) 127.110
(732) Peavey Electronics Corp. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ cég), Meridan (US)

(111) 127.111
(732) KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd., Tokió (JP)

(111) 127.114
(732) British Airways P.L.C., Harmondsworth, West Drayton (GB)
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(111) 127.141
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 127.165
(732) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation),

Aichi-ken (JP)

(111) 127.169
(732) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation),

Aichi-ken (JP)

(111) 127.177
(732) TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO

CORPORATION), Tokió (JP)

(111) 127.181
(732) LEK farmacevtska druzba d.d., Ljubljana (SI)

(111) 127.182
(732) LEK farmacevtska druzba d.d., Ljubljana (SI)

(111) 127.183
(732) LEK farmacevtska druzba d.d., Ljubljana (SI)

(111) 127.261
(732) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation),

Aichi-ken (JP)

(111) 127.346
(732) Orion Electric Co., Ltd., Fukui (JP)

(111) 127.347
(732) Orion Electric Co., Ltd., Fukui (JP)

(111) 127.401
(732) Pacific Direct, LLC (Delaware állam törvényei szerint mûködõ

vállalat), Madison, Wisconsin (US)

(111) 127.434
(732) Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc.,

Louisville, Kentucky (US)

(111) 127.435
(732) Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc.,

Louisville, Kentucky (US)

(111) 127.697
(732) Kraft Foods Holdings, Inc., (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Northfield, Illinois (US)

(111) 127.698
(732) Kraft Foods Holdings, Inc., (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Northfield, Illinois (US)

(111) 127.699
(732) Kraft Foods Holdings, Inc., (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Northfield, Illinois (US)

(111) 127.735
(732) UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

(111) 127.999
(732) Clinique Laboratories, LLC. (Delaware állam törvényei szerint

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

(111) 128.283
(732) Slazengers Limited, Croydon, Surrey (GB)

(111) 151.364
(732) Akzo Nobel Coatings Festékgyártó és Kereskedelmi

Részvénytársaság, Tiszaújváros (HU)

(111) 151.368
(732) GeoDesy Gyártó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

(111) 151.427
(732) IMMUNAL Kft., Budapest (HU)

(111) 152.282
(732) ECOIN Pénzügyi Zrt., Csömör (HU)

(111) 152.534
(732) VET-PHARMA Állatgyógyászati és Vegyipari Termékeket

Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(111) 152.792
(732) Gróf Buttler Történelmi Borászati Kft., Eger (HU)

(111) 153.340
(732) Zephyr Kft., Kecskemét (HU)

(111) 153.352
(732) R. Twining and Company Limited, London (GB)

(111) 153.839
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 153.894
(732) Leder & Schuh Aktiengesellschaft, Graz (AT)

(111) 153.924
(732) GMAC Hungary Financial Services Private Limited Company,

Budaörs (HU)

(111) 153.930
(732) GMAC Hungary Financial Services Private Limited Company,

Budaörs (HU)

(111) 153.999
(732) Elementis Holding Limited, London (GB)

(111) 154.060
(732) Friesland Hungária ZRt., Debrecen (HU)

(111) 154.192
(732) Földmûvelõdésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Magyar

Közösségi Agrármarketing Centrum Közhasznú Társaság,
Budapest (HU)

(111) 154.238
(732) Tokyo Electron Kabushiki Kaisha, also trading as Tokyo

Electron Limited, Tokió (JP)
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(111) 154.259
(732) Tokyo Electron Kabushiki Kaisha, also trading as Tokyo

Electron Limited, Tokió (JP)

(111) 154.431
(732) ATC-TRADE Zrt., Szeged (HU)

(111) 154.614
(732) SIMITEX Kft., Tahi (HU)

(111) 154.759
(732) LW-TRADE KFT., Budapest (HU)

(111) 154.800
(732) CRYOVAC, INC. (Delaware államban bejegyzett cég),

Elmwood Park, New Jersey (US)

(111) 154.804
(732) American Standard International Inc. (Delaware állam

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

(111) 154.931
(732) BONGRAIN S.A., Viroflay (FR)

(111) 154.962
(732) AVON Products, Inc., New York, New York (US)

(111) 154.992
(732) Mariz Gestao E Investimentos Limitada, Funchal Madeira (PT)

(111) 154.993
(732) Mariz Gestao E Investimentos Limitada, Funchal Madeira (PT)

(111) 155.089
(732) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint

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

(111) 155.090
(732) Viacom International Inc. (Delaware állam törvényei szerint

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

(111) 155.105
(732) BONGRAIN S.A., Viroflay (FR)

(111) 155.290
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)

(111) 155.354
(732) Zeta Espacial S.A., Rubí, Barcelona (ES)

(111) 155.398
(732) Videobank Kft., Budapest (HU)

(111) 155.434
(732) Orica Australia Pty Ltd., Melbourne, Victoria (AU)

(111) 155.443
(732) PPG Industries Ohio, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Cleveland, Ohio (US)

(111) 155.487
(732) ODEM, S.R.L., Verona (IT)

(111) 155.497
(732) KINKO’S VENTURES INC., Ventura, Kalifornia (US)

(111) 155.596
(732) American Girl, LLC (Delaware állam törvényei szerint müködõ

vállalat), El Segundo, California (US)

(111) 155.657
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

(111) 155.662
(732) LRC PRODUCTS LTD., Broxbourne, Hertfordshire (GB)

(111) 155.668
(732) LRC PRODUCTS LIMITED, Broxbourne, Hertfordshire (GB)

(111) 155.757
(732) Swisher International, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Jacksonville, Florida (US)

(111) 155.896
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 155.898
(732) Canon Kabushiki Kaisha, Tokió (JP)

(111) 155.910
(732) McILHENNY COMPANY (Maine állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Louisiana (US)

(111) 155.983
(732) P.T. Multi Garmenjaya, Bandung (ID)

(111) 155.984
(732) Slazengers Limited, Camberley, Surrey (GB)

(111) 156.064
(732) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation),

Toyota-shi, Aichi-ken (JP)

(111) 156.066
(732) FERRER INTERNATIONAL, S.A., Barcelona (ES)

(111) 156.090
(732) Computer Associates Think, Inc.(Delaware állam törvényei

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

(111) 156.098
(732) Fruit Shippers Limited, Nassau (BS)

(111) 156.192
(732) AstraZeneca AB, Södertälje (SE)

(111) 156.193
(732) AstraZeneca AB, Södertälje (SE)

(111) 156.195
(732) PPG Industries Ohio, Inc. (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Cleveland, Ohio (US)

(111) 156.208
(732) Toho Co., Ltd., Tokyo (JP)
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(111) 156.214
(732) Suzuki Motor Corporation, Shizuoka-ken (JP)

(111) 156.347
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 156.364
(732) S.C. Johnson & Son, Inc. (Wisconsin állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Racine, Wisconsin (US)

(111) 156.585
(732) Jaguar Cars Limited, Coventry (GB)

(111) 156.607
(732) POLAROID CORPORATION (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Waltham, Massachusetts (US)

(111) 156.694
(732) MeadWestvaco Packaging Systems, LLC. (Delaware állam

törvényei szerint mûködõ vállalat), Stamford, Connecticut (US)

(111) 156.809
(732) CLT-UFA, Luxembourg (LU)

(111) 156.837
(732) Flextronics International Ltd., Szingapur (SG)

(111) 156.909
(732) Novus International, Inc., St.Louis, Missouri (US)

(111) 156.932
(732) AMERICAN AIRLINES, INC. (Delaware állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Fort Worth, Texas (US)

(111) 156.942
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 156.977
(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

(111) 157.221
(732) KPSS-Kao Professional Salon Services GmbH, Darmstadt (DE)

(111) 157.405
(732) NetMaster Kft., Budapest (HU)

(111) 157.772
(732) Clinique Laboratories, LLC. (Delaware állam törvényei szerint

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

(111) 158.116
(732) Innospec Limited, Cheshire (GB)

(111) 158.147
(732) SP Brand Holding EEIG, Diegem (BE)

(111) 158.235
(732) Kempinski Hotel Budapest Zrt., Budapest (HU)

(111) 158.608
(732) REVLON CONSUMER PRODUCTS CORPORATION

(Delaware államban bejegyzett cég), New York,
New York (US)

(111) 158.739
(732) Rohm and Haas Company, Philadelphia, Pennsylvania (US)

(111) 159.039
(732) S.C. Johnson & Son, Inc. (Wisconsin állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Racine, Wisconsin (US)

(111) 159.274
(732) GE Betz Inc., Trevose, Pennsylvania (US)

(111) 159.490
(732) Unilever NV, Rotterdam (NL)

(111) 159.492
(732) Akzo Nobel Coatings Rt., Tiszaújváros (HU)

(111) 159.539
(732) S.C. JOHNSON & SON, INC. (Wisconsin állam törvényei

szerint mûködõ vállalat), Racine, Wisconsin (US)

(111) 159.595
(732) KPSS-Kao Professional Salon Services GmbH, Darmstadt (DE)

(111) 159.757
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (Delaware állam

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

(111) 159.760
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (Delaware állam

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

(111) 159.762
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (Delaware állam

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

(111) 159.763
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (Delaware állam

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

(111) 159.765
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (Delaware állam

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

(111) 159.771
(732) Computer Associates Think, Inc. (Delaware állam törvényei

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

(111) 159.772
(732) Eaton Corporation, Cleveland, Ohio (US)

(111) 159.786
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY (Delaware állam

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

(111) 160.165
(732) FLY HORSE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Budapest (HU)
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(111) 160.622
(732) Tiger Electronics UK Ltd, Harrogate, North Yorkshire (GB)

(111) 160.732
(732) Szabó Péter, Szolnok (HU)

(111) 161.340
(732) BONGRAIN S.A. (a French société anonyme), Viroflay (FR)

(111) 161.408
(732) Formula One Licensing BV, Amsterdam (NL)

(111) 162.473
(732) Magna International Inc., Aurora, Ontario (CA)

(111) 162.922
(732) Kraft Foods Holdings, Inc., (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Northfield, Illinois (US)

(111) 164.982
(732) Formula One Licensing BV, Amsterdam (NL)

(111) 168.535
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

(111) 171.633
(732) BONGRAIN S.A., Viroflay (FR)

(111) 175.394
(732) American International Group, Inc. (Delaware államban

bejegyzett cég), New York, New York (US)

A rovat 150 db közlést tartalmaz.

M223

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 2. szám II. kötet, 2008.02.28.

Nemzeti védjegyoltalom megújítása II.



Jogutódlás

(111) 114.467

(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,
U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 117.486

(732) Luxottica Group S.p.A., Milano (IT)

(111) 118.196

(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,
U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 118.197

(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,
U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 118.198

(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,
U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 118.199

(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,
U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 118.200

(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,
U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 118.201

(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,
U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 118.202

(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,
U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 118.204

(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,
U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 118.207

(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,
U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 118.208

(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,
U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 118.542

(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,
U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 118.680
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 119.405
(732) HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, LLC,

Winston-Salem, North Carolina (US)

(111) 119.693
(732) REXPLO 21 Lõpor Termelõ és Kereskedelmi Kft.,

Fûzfõgyártelep (HU)

(111) 120.319
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 120.408
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 120.820
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

(111) 121.462
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 121.463
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 121.464
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 121.590
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 121.881
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 122.202
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 122.728
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 122.934
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 125.078
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)
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(111) 125.160
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 125.161
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 125.162
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 125.602
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 126.483
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

(111) 131.287
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 131.288
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 131.664
(732) CHRIS Verwaltung Beteiligung GmbH, Wien (AT)

(111) 131.666
(732) CHRIS Verwaltung Beteiligung GmbH, Wien (AT)

(111) 131.667
(732) CHRIS Verwaltung Beteiligung GmbH, Wien (AT)

(111) 132.365
(732) CHRIS Verwaltung Beteiligung GmbH, Wien (AT)

(111) 132.472
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 132.729
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

(111) 133.624
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

(111) 133.625
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

(111) 134.172
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 134.173
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 134.174
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 134.175
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 134.176
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 134.177
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 134.179
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 134.180
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 134.181
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 134.182
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 134.183
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 134.184
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 134.185
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 134.288
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 134.350
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 134.351
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 134.352
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 134.353
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 134.354
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 134.355
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)
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(111) 134.687
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 136.530
(732) Õrmester Vagyonvédelmi Zrt., Budapest (HU)

(111) 136.531
(732) Õrmester Vagyonvédelmi Zrt., Budapest (HU)

(111) 136.532
(732) Õrmester Vagyonvédelmi Zrt., Budapest (HU)

(111) 136.610
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

(111) 136.611
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

(111) 140.016
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 140.040
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 140.316
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 143.516
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

(111) 144.993
(732) Boston Market IP Company, Ltd., Golden, Colorado (US)

(111) 147.391
(732) Ferrosan A/S, Soborg (DK)

(111) 147.954
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 148.728
(732) Boston Market IP Company, Ltd., Golden, Colorado (US)

(111) 149.213
(732) InterSearch Worldwide Ltd., Tamworth, Staffordshire (GB)

(111) 152.534
(732) VET-PHARMA Állatgyógyászati és Vegyipari Termékeket

Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Budapest (HU)

(111) 153.839
(732) Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

(111) 153.904
(732) Infor Global Solutions (Chicago), Inc., Wilmington,

Delaware (US)

(111) 153.916
(732) Infor Global Solutions (Chicago), Inc., Wilmington,

Delaware (US)

(111) 153.924
(732) GMAC Hungary Financial Services Private Limited Company,

Budaörs (HU)

(111) 153.930
(732) GMAC Hungary Financial Services Private Limited Company,

Budaörs (HU)

(111) 154.697
(732) GMAC Hungary Financial Services Private Limited Company,

Budaörs (HU)

(111) 154.698
(732) GMAC Hungary Financial Services Private Limited Company,

Budaörs (HU)

(111) 157.003
(732) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)

(111) 158.596
(732) Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

(111) 160.011
(732) Infor Global Solutions (Chicago), Inc., Wilmington,

Delaware (US)

(111) 163.078
(732) Eli Lilly and Company, Indianapolis (US)

(111) 166.107
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 167.791
(732) Infor Global Solutions (Chicago), Inc., Wilmington,

Delaware (US)

(111) 168.004
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 168.619
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 168.620
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 168.623
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 169.722
(732) GREEN HUNGARY IN EUROPE Produkciós Iroda Bt.,

Maglód (HU);
Hárskúti Megújuló Energia Központ Termelõ Kft.,
Hárskút (HU)
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(111) 171.513
(732) „Kastélyszálló-Szidónia Röjtökmuzsaly” Kft.,

Röjtökmuzsaly (HU)

(111) 171.652
(732) GMAC Hungary Financial Services Private Limited Company,

Budaörs (HU)

(111) 173.146
(732) INTERPONT Kft., Budapest (HU)

(111) 178.415
(732) Eli Lilly and Company, Indianapolis (US)

(111) 180.242
(732) Stafford-Miller (Ireland) Limited, Dungarvan, Co.

Waterford (IR)

(111) 183.858
(732) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

(111) 186.477
(732) Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware,

U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

(111) 187.150
(732) Õrmester Vagyonvédelmi Zrt., Budapest (HU)

(111) 188.898
(732) Liao Da Dong, Budapest (HU)

(111) 191.536
(732) Nycomed GmbH, Konstanz (DE)

A rovat 107 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás

(111) 120.046
(732) WMF Wuerttembergische Metallwarenfabrik

Aktiengesellschaft, Geislingen/Steige (DE)
(740) S.B.G.& K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 121.115
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)
(740) S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 150.429
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)
(740) dr. Gaál Judit, Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 155.487
(732) ODEM, S.R.L., Verona (IT)
(740) S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(111) 155.497
(732) KINKO’S VENTURES INC., Ventura, Kalifornia (US)
(740) Martonyi és Kajtár Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda,

Budapest

(111) 155.657
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor ügyvéd, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 156.347
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 162.922
(732) Kraft Foods Holdings, Inc., (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Northfield, Illinois (US)
(740) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 166.689
(732) Parmalat S.p.A., Collecchio (PR) (IT)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 166.690
(732) Parmalat S.p.A., Collecchio (PR) (IT)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 166.691
(732) Parmalat S.p.A., Collecchio (PR) (IT)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 168.535
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(740) dr. Tompa Gábor ügyvéd, Tompa Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 168.575
(732) Parmalat S.p.A., Collecchio (PR) (IT)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 173.461
(732) Parmalat S.p.A., Collecchio (PR) (IT)
(740) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(111) 179.277
(732) Kos Life Sciences, Inc., Florida (US)
(740) S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(111) 188.975
(732) PROFI Magyarország Zrt., Budapest (HU)
(740) Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft, Budapest

(111) 191.970
(732) Nemzeti Nyomozó Iroda, Budapest (HU)
(740) G. Horgos Ügyvédi Iroda Gerginé dr. Horgos Lívia ügyvéd,

Budapest

A rovat 17 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése

(111) 116.699
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 116.977
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)
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(111) 116.990
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 116.994
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 117.002
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 117.003
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 117.007
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 117.054
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 117.516
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 118.147
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 118.151
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 120.046
(732) WMF Wuerttembergische Metallwarenfabrik

Aktiengesellschaft, Geislingen/Steige (DE)

(111) 121.115
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Princeton, New Jersey (US)

(111) 124.778
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 124.779
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 124.853
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 124.930
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 124.931
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 148.349
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 148.350
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 150.429
(732) HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)

(111) 150.676
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 152.792
(732) Gróf Buttler Történelmi Borászati Kft., Eger (HU)

(111) 155.487
(732) ODEM, S.R.L., Verona (IT)

(111) 155.497
(732) KINKO’S VENTURES INC., Ventura, Kalifornia (US)

(111) 155.657
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

(111) 156.347
(732) Gallaher Limited, Weybridge, Surrey (GB)

(111) 156.465
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 157.546
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 159.617
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 161.023
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 162.618
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 162.619
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 162.922
(732) Kraft Foods Holdings, Inc., (Delaware állam törvényei szerint

mûködõ vállalat), Northfield, Illinois (US)

(111) 166.689
(732) Parmalat S.p.A., Collecchio (PR) (IT)

(111) 166.690
(732) Parmalat S.p.A., Collecchio (PR) (IT)
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(111) 166.691
(732) Parmalat S.p.A., Collecchio (PR) (IT)

(111) 168.535
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

(111) 168.575
(732) Parmalat S.p.A., Collecchio (PR) (IT)

(111) 173.461
(732) Parmalat S.p.A., Collecchio (PR) (IT)

(111) 179.277
(732) Kos Life Sciences, Inc., Florida (US)

(111) 188.975
(732) PROFI Magyarország Zrt., Budapest (HU)

(111) 191.851
(732) Eredics Vilmosné, Csepreg (HU)

A rovat 43 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás

(111) 113.776
(732) Federal-Mogul Aftermarket UK Limited, Manchester (GB)

(111) 116.699
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 116.977
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 116.990
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 116.994
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 117.002
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 117.003
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 117.007
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 117.054
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 117.516
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 118.147
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 118.151
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 120.046
(732) WMF Wuerttembergische Metallwarenfabrik

Aktiengesellschaft, Geislingen/Steige (DE)

(111) 124.778
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 124.779
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 124.853
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 124.930
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 124.931
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 127.114
(732) British Airways P.L.C., Harmondsworth, West Drayton (GB)

(111) 127.181
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. , Ljubljana (SI)

(111) 127.182
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. , Ljubljana (SI)

(111) 127.183
(732) LEK farmacevtska druzba d.d. , Ljubljana (SI)

(111) 148.349
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 148.350
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 150.676
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 152.723
(732) Leaf United Kingdom Limited, Southport (GB)
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(111) 152.792
(732) Gróf Buttler Történelmi Borászati Kft., Eger (HU)

(111) 152.863
(732) HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest (HU)

(111) 153.340
(732) Zephyr Kft., Kecskemét (HU)

(111) 153.352
(732) R. Twining and Company Limited, London (GB)

(111) 155.377
(732) Magyar Televízió Zrt., Budapest (HU)

(111) 155.398
(732) Videobank Kft., Budapest (HU)

(111) 155.487
(732) ODEM, S.R.L., Verona (IT)

(111) 156.208
(732) Toho Co., Ltd., Tokyo (JP)

(111) 156.465
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 157.546
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 159.617
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 161.023
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 162.618
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 162.619
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 169.722
(732) GREEN HUNGARY IN EUROPE Produkciós Iroda Bt.,

Maglód (HU);
Hárskúti Megújuló Energia Központ Termelõ Kft.,
Hárskút (HU)

(111) 172.931
(732) Kos Life Sciences, Inc., Florida (US)

(111) 177.761
(732) Biokontroll Hungária Ellenõrzõ és Tanúsító Nonprofit Kft.,

Budapest (HU)

(111) 177.813
(732) Comline Budapest Kft., Budapest (HU)

(111) 179.277
(732) Kos Life Sciences, Inc., Florida (US)

(111) 181.569
(732) MÁV Zrt., Budapest (HU)

(111) 181.570
(732) MÁV Zrt., Budapest (HU)

(111) 182.075
(732) dr. Nashwan Khaled Awad Saleh, Budapest (HU)

(111) 187.760
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 187.767
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 188.678
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 188.698
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 188.930
(732) TEVA Gyógyszergyár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság,

Debrecen (HU)

(111) 188.975
(732) PROFI Magyarország Zrt., Budapest (HU)

A rovat 54 db közlést tartalmaz.

Helyreigazítás

A Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 2008. január 14-ei számában
(I. kötet) a Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I. rovat M1 olda-
lán megjelent M 06 02505 ügyszámú közlés érvénytelen.
A 2008. január 28-ai szám (II. kötet) M52 oldalán, az ugyanezen ügy-
számra vonatkozó közlés az érvényes.

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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